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Analiza zajema naslednje dejavnosti: 
 
1. Delitev po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD): 
 
Šifra Opis 

Vse družbe VSE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

Področje K NEPREMIČNINE, NAJEM, POSLOVNE STORITVE 

Oddelek 74 Druge poslovne dejavnosti 

Skupina 74.20  Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje (Projektiranje,  
inženiring) 

Podskupine:  

74.201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje  

74.202 Prostorsko planiranje, urbanistično in krajinsko načrtovanje 

74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično 
svetovanje 

74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje 

Opomba:  Oddelek 74 v katerega je uvrščena skupina 74.20 je največji v področju K. Ustvari  
okrog 70% dodane  vrednosti (DV), ima okrog 75% GD, 79% zaposlenih. Ostali oddelki 70, 71, 
72, 73 ustvarijo okrog 30% DV in imajo okrog 21% zaposlenih. Podobno velja za ostale 
kategorije. 
 
2. Delitev po združenjih: 
 
V GZS so dejavnosti 74.20 po SKD organizirane v dveh samostojnih združenjih: 
Združenju za izvedbeni inženiring s kratico ZING 
Združenju za svetovalni inženiring s kratico ZISP 
 
Pri vpisovanju v register gospodarskih družb, se podjetje samostojno odloči, v katero 
združenje želi biti vključeno. 
 
3.     Vloga inženiring dejavnosti: 
 
Inženiring dejavnosti so tehnološko naravnane inženiring storitve za konkurenčno 
izvajanje investicij in javnih naročil. Teh storitev ne opravlja nobena druga dejavnost. 
WBRD in EBRD, kot najpomembnejša posojilodajalca in pospeševalca razvoja 
dejavnosti, priporočata uporabo metod FIDIC in EFCA vsem vladam kot pogoj za 
dodeljevanje posojil. To je direktna podpora  združenju za inženiring in vodilo javnemu 
in zasebnemu sektorju za dosledno uporabo FIDIC in EFCA metodologij za povečanje 
investicijske uspešnosti.. 
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UVOD 
 
Pri presoji poslovanja GD v letu 2005 je treba upoštevati, da letna poročila družb 
zavezanih k reviziji še niso bila revidirana, kar pomeni, da bodo po opravljeni reviziji 
rezultati njihovega poslovanja lahko tudi drugačni. Dosežene poslovne rezultate je 
treba presojati tudi v luči pomembnejših makroekonomskih kazalcev, ki so bili 
večinoma ugodni in so vzpodbudno vplivali na poslovno okolje v primerjavi s 
predhodnim letom. 
 
Nekateri podatki o poslovanju GD in SP združenja za inženiring v letu 
2005 na podlagi podatkov Agencije republike Slovenije za javnopravne 
evidence in storitve (AJPES), Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in 
Statističnega urada Republike Slovenije 
 
 
1.    Število GD po velikosti 
 

Dejavnost po SKD Število GD skupaj Velike GD Srednje GD Majhne GD 

Vse gospodarske družbe 43.711 768 786 42.157 
K – Nepremičnine, najem, 
poslovne storitve 11.854 174 50 11.630 
74.20 - Prostorsko 
načrtovanje, projektiranje in 
tehnično svetovanje 2.607 18 16 2.573 
74.201 - Geodetsko, 
geološko, geofizikalno in 
drugo opazovanje 112 0 1 111 
74.202 – Prostorsko 
planiranje, urbanistično in 
krajinsko načrtovanje 49 1 - 48 
74.203 - Arhitekturno in 
gradbeno projektiranje in z 
njim povezano tehnično 
svetovanje 796 5 7 784 
74.204 - Drugo projektiranje 
in tehnično svetovanje 1.650 12 8 1.630 
Vir: SURS, GZS, Opomba: V grafu smo zaradi večje preglednosti izločili prikaz podatkov vseh 
gospodarskih družb (GD) in področja K, kamor je skupina 74.20 uvrščena 
 
Velikost družbe je opredeljena s tremi merili, pri čemer mora družba izpolnjevati 
vrednosti dveh od treh meril. Družbe se razvrščajo po dejavnostih v skladu z Uredbo o 
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije. (ULRS št.2/02) 
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Število  GD  skupine  74.20  s  podskupinami  po  velikosti  v  letu  2005

Število GD skupaj 2.607 112 49 796 1.650

Velike GD 18 0 1 5 12

Srednje GD 16 1 0 7 8

Majhne GD 2.573 111 48 784 1.630

74.20 - Prost. 
načrt., 

projektiranje 

74.201 - 
Geod., geol., 
geofizikalno 

74.202 - 
Prost., plan. 
urban. načrt.

74.203 - 
Arhit. in grad. 

proj.

74.204 - 
Drugo projekt.

 
Iz tabele in grafa je razvidno da sta dve podskupini 74.201 geodetsko, geološko, 
geofizikalno in drugo opazovanje in 74.202 prostorsko planiranje, urbanistično in 
krajinsko načrtovanje po številu GD zelo majhni in predstavljata le 6,2% delež v 
skupini 74.20 prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje. To je treba 
upoštevati pri povečanju ali zmanjšanju njihovega števila ko gre za prikaz v odstotkih. 
Daleč največja je podskupina 74.204 drugo projektiranje in tehnično svetovanje, ki 
predstavlja kar 63,3% GD v skupini 74.20 prostorsko načrtovanje, projektiranje in 
tehnično svetovanje, nato sledi podskupina 74.203 arhitekturno in gradbeno projektiranje 
in z njim povezano tehnično svetovanje z 30,5%, tako da skupaj predstavljata kar 93,8% delež. 
 
Število GD v skupini 74.20 prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično 
svetovanje se je v letu 2005 v primerjavi s predhodnim letom povečalo za 1,1% kar je 
manj kot v celotnem gospodarstvu, kjer se je povečalo za 3,9%. Največje število GD 
se je povečalo v podskupini 74.201 geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in 
drugo opazovanje za 13,1% in zmanjšalo za 2,0% v podskupini 74.204 drugo 
projektiranje in tehnično svetovanje. Do večjih razlik je prišlo v velikosti družb, kjer se 
je število velikih GD v skupini 74.20 prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično 
svetovanje zmanjšalo za 18,2% največ v podskupini 74.204 drugo projektiranje in 
tehnično svetovanje za 20,0% in podskupini 74.203 arhitekturno in gradbeno 
projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje za 16,7%. V celotnem 
gospodarstvu se je število velikih družb zmanjšalo za 0,5%. Število srednjih GD v 
skupini 74.20 prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje se je 
povečalo za 23,1%, v podskupini 74.203 arhitekturno in gradbeno projektiranje in z 
njim povezano tehnično svetovanje celo za 2,3 krat, vendar gre za majhno število (iz 3 
na 7 ) v podskupini 74.204 drugo projektiranje in tehnično svetovanje pa zmanjšalo za 
11,2%. V celotnem gospodarstvu se je število srednjih družb povečalo za 4,0 %. Za 
male družbe velja, da se je njihovo število povsod povečalo, le v podskupini 74.204 
drugo projektiranje in tehnično svetovanje se je število družb zmanjšalo za 11,2%. V 
skupini 74.20 prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje se je število 
malih družb povečalo za 1,2%, najbolj v podskupini 74.201 geodetsko, geološko, 
geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje za 13,3% (gre majhno podskupino). V 
celotnem gospodarstvu se je število malih družb povečalo za 4,0%, v področju K 
Nepremičnine, najem, poslovne storitve za 7,4%. 
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1.1.       Deleži družb področja K Nepremičnine, najem, poslovne storitve in 

skupine 74.20 Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično 
svetovanje v vseh družbah v letu 2005 in deleži družb po podskupinah 
74.201, 74.202, 74.203 in 74.204 v skupini 74.20 Prostorsko 
načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje v letu 2005 

 

Dejavnost po SKD 
Število GD 

skupaj Deleži GD Deleži GD Deleži GD

Vse gospodarske družbe 43.711 100,00  
 

K – Nepremičnine, najem, poslovne storitve 11.854 27,12 100,00 
 

74.20 - Prostorsko načrtovanje, projektiranje 
in tehnično svetovanje 2.607 5,96 21,99 100,00 
74.201 - Geodetsko, geološko. geofizikalno 
opazovanje 112   4,30 
74.202 - Prostorsko, planiranje, urbanistično 
in krajinsko načrtovanje 49   1,88 
74.203 - Arhitekturno in gradbeno 
projektiranje in z njim povezano tehnično 
svetovanje 796   30,53 
74.204 - Drugo projektiranje in tehnično 
svetovanje 1.650   63,29 
Vir: SURS, GZS, 
 

Deleža  GD  področja  K  in  GD  skupine  74.20  v 
 vseh GD v  letu  2005

100

27,12
5,96

Vse gospodarske družbe
(celota = 100)

K – Nepremičnine, najem,
poslovne storitve 

74.20 - Prostorsko
načrtovanje, projektiranje
in tehnično svetovanje 

 
 
Delež GD skupine 74.20 prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje s 
podskupinami je v celotnem gospodarstvu 5,96%, področje K nepremičnine, najem, 
poslovne storitve v katerem je oddelek 74 druge poslovne dejavnosti (v tem se nahaja 
skupina 74.20 kot največja med skupinami tega oddelka) pa je 27,12%. Delež 
področja K nepremičnine, najem, poslovne storitve se je v primerjavi s preteklim letom 
nekoliko povečal, delež skupine 74.20 prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično 
svetovanje, pa nekoliko zmanjšal. 
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Delež  GD  skupine  74.20  v  področju  K ( = 100)
 v  letu  2005

100

21,99
K – Nepremičnine, najem,
poslovne storitve 

74.20 - Prostorsko
načrtovanje, projektiranje in
tehnično svetovanje 

 
 
Delež GD skupine 74.20 prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje v  
področju K nepremičnine, najem, poslovne storitve je slabih 22% in se je v primerjavi z 
preteklim letom nekoliko zmanjšal.  
 

Deleži  GD  podskupin  74.201,  74.202,  74.203  in 
74.204 v  skupini  74.20  v  letu  2005

4,3 1,88

30,53
63,29

74.201 - Geodetsko, geološko. geofizikalno opazovanje

74.202 - Prostorsko, planiranje, urbanistično in krajinsko načrtovanje

74.203 - Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje
74.204 - Drugo projektiranje in tehnično svetovanje

 
 
V skupini 74.20 prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje se 
nahajajo štiri podskupine, katerih deleži tvorijo celoto. Kot je razvidno sta največja 
deleža GD podskupina 74.204 drugo projektiranje in tehnično svetovanje (63,3%) in 
arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje (30,5%), 
ostala dva deleža pa sta majhna, to je podskupina 74.201 geodetsko, geološko, 
geofizikalno geokemično in drugo opazovanje (4,3%) in 74.202 prostorsko, planiranje, 
urbanistično in krajinsko načrtovanje (1,9%). 
 
2.    Število zaposlenih 
 

Dejavnost po SKD 
Število 

zaposlenih v GD 
skupaj 

število 
zaposlenih v 
velikih GD 

število 
zaposlenih v 
srednjih GD 

število 
zaposlenih v 

malih GD 

Vse gospodarske družbe 474.601 221.949 77.206 175.446 
K – Nepremičnine, najem, 
poslovne storitve 48.291 8.001 4.583 35.707 
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74.20 - Prostorsko 
načrtovanje, projektiranje in 
tehnično svetovanje 10.130 1.197 966 7.967 
74.201 - Geodetsko, geološko. 
geofizikalno opazovanje 595 0 121 474 
74.202 - Prostorsko, 
planiranje, urbanistično in 
krajinsko načrtovanje 319 67 0 252 
74.203 - Arhitekturno in 
gradbeno projektiranje in z 
njim povezano tehnično 
svetovanje 2.786 613 190 1.983 
74.204 - Drugo projektiranje in 
tehnično svetovanje 6.430 517 655 5.258 
Vir: SURS, GZS, Opomba: V grafu smo zaradi večje preglednosti izločili prikaz podatkov vseh 
gospodarskih družb in področja K, kamor je skupina 74.20 uvrščena 
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Število  zaposlenih  v  GD  skupine  74.20  v  letu  2005

število zaposlenih v GD, skupaj 10.130 595 319 2.786 6.430

število zaposlenih v velikih GD 1.197 0 67 613 517

število zaposlenih v srednjih GD 966 121 0 190 655

število zaposlenih v malih GD 7.967 474 252 1.983 5.258

74.20 - Prost. 
načrt., 

projektiranje 

74.201 - 
Geod., geol., 
geofizikalno 

74.202 - 
Prost., plan. 
urban. načrt.

74.203 - 
Arhit. in grad. 

proj.

74.204 - 
Drugo projekt.

 
Število zaposlenih po delovnih urah se je v GD skupine 74.20 prostorsko načrtovanje, 
projektiranje in tehnično svetovanje v letu 2005 v primerjavi s predhodnim letom 
povečalo za 4,8% ob povečanju števila družb za 1,1%. Povečalo se je v vseh 
podskupinah in to od 1,2% v podskupini 74.203 arhitekturno in gradbeno projektiranje in z 
njim povezano tehnično svetovanje do 7,6% v podskupini 74.202 prostorsko planiranje, 
urbanistično in krajinsko načrtovanje. Prav tako je prišlo do sprememb v številu 
zaposlenih glede na predhodno leto znotraj strukture GD po velikosti, vendar nimamo 
zato zanesljivih podatkov. V GD celotnega gospodarstva se je povečalo število 
zaposlenih v primerjavi s predhodnim letom za 2,7% v področju K Nepremičnine, najem, 
poslovne storitve pa 7,5%. 
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2.1.     Deleži števila zaposlenih v področju K Nepremičnine, najem, poslovne 
storitve in  skupini 74.20 Prostorsko načrtovanje, projektiranje in 
tehnično svetovanje v številu zaposlenih vseh družb v letu 2005 in deleži 
števila zaposlenih v podskupinah 74.201, 74.202, 74.203 in 74.204 v 
skupini 74.20 Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično 
svetovanje v letu 2005. 

 

Dejavnost po SKD 
Število 

zaposlenih 
v GD 

Deleži 
zaposlenih

v GD 

Deleži 
zaposlenih 

v GD 

Deleži 
zaposlenih

v GD 

Vse gospodarske družbe 474.601 100,00   
K – Nepremičnine, najem, poslovne 
storitve 48.291 10,18 100  
74.20 - Prostorsko načrtovanje, 
projektiranje in tehnično svetovanje 10.130 2,13 20,98 100 
74.201 - Geodetsko, geološko. 
geofizikalno opazovanje 596   5,88 
74.202 - Prostorsko, planiranje, 
urbanistično in krajinsko načrtovanje 318   3,14 
74.203 - Arhitekturno in gradbeno 
projektiranje in z njim povezano tehnično 
svetovanje 2.786   27,50 
74.204 - Drugo projektiranje in tehnično 
svetovanje 6.430   63,48 
Vir: SURS, GZS, 
 

Delež  zaposlenih  v  GD  področja  K  in  GD  skupine 
74.20  v  vseh  GD  v  letu  2005

10,18 2,13

100

Vse gospodarske družbe
= 100

K – Nepremičnine, najem,
poslovne storitve

74.20 - Prostorsko
načrtovanje, projektiranje
in tehnično svetovanje

 
 
Delež zaposlenih v GD skupine 74.20 prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično 
svetovanje s podskupinami je v celotnem gospodarstvu le 2,13% (delež GD 5,46%) 
delež področja K nepremičnine, najem, poslovne storitve pa dobrih deset odstotkov. 
Tako v področju K in še bolj v skupini 74.20 ni poudarek samo na številu zaposlenih 
ampak, da so med zaposlenimi zastopani ustrezni strokovnjaki z visoko izobrazbo, ki 
jo zahteva narava dela. Delež področja K nepremičnine, najem, poslovne storitve se je 
v primerjavi s preteklim letom nekoliko povečal, delež skupine 74.20 prostorsko 
načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje, pa nekoliko zmanjšal. 
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Delež  zaposlenih  GD  skupine  74.20  v  področju 
 K = 100  v  letu  2005

20,98

100

K – Nepremičnine, najem,
poslovne storitve

74.20 - Prostorsko
načrtovanje, projektiranje
in tehnično svetovanje

 
 
Delež števila zaposlenih skupine 74.20 v področju K je skoraj 21%, delež GD pa 22%. 
 

Deleži  zaposlenih  v  GD  podskupin  74.201,  74.202, 
74.203  in  74.204  v  letu  2005

5,88

3,14

27,5
63,48

74.201 - Geodetsko, geološko. geofizikalno opazovanje

74.202 - Prostorsko, planiranje, urbanistično in krajinsko načrtovanje

74.203 - Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje
74.204 - Drugo projektiranje in tehnično svetovanje

 
 
Skupino 74.20 prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje tvorijo 
deleži zaposlenih v podskupinah. Tudi tu predstavljata največja deleža podskupini 
74.204 drugo projektiranje in tehnično svetovanje z 63,5% in 74.203 arhitekturno in 
gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje z 27,5%, ostala dva 
deleža pa sestavljata podskupini 74.201 geodetsko, geološko, geofizikalno 
geokemično in drugo opazovanje z 5,9% in 74.202 prostorsko, planiranje, urbanistično 
in krajinsko načrtovanje z 3,1%. Če deleže zaposlenih primerjamo z deleži GD bomo 
opazili določene razlike vendar velja, da pri številu zaposlenih predstavljata podskupini 
74.204 in 74.203 skupaj 91,0%, ostalih 9,0% pa podskupini 74.201 in 74.202. Pri 
deležih GD pa odpade na podskupini 74.204 in 74.203 skupaj še nekoliko več to je 
93,8%, ostalih 6,2% pa na podskupini 74.201 in 74.202. 
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2.2.    Povprečno število zaposlenih v GD področja K nepremičnine, najem, 
poslovne storitve in skupini 74.20 prostorsko načrtovanje, projektiranje in 
tehnično svetovanje s podskupinami je razvidno iz tabele (ostale 
primerjave ne bi bile smiselne). 

 

Dejavnost po SKD K – 
Nepremičnine, 

najem, 
poslovne 
storitve 

74.20 - 
Prostorsko 

načrtovanje, 
projektiranje 
in tehnično 
svetovanje 

74.201 - 
Geodetsko, 
geološko. 

geofizikalno 
opazovanje 

74.202 - 
Prostorsko, 
planiranje, 

urbanistično in 
krajinsko 

načrtovanje 

74.203 - 
Arhitekturno 
in gradbeno 
projektiranje 

in z njim 
povezano 
tehnično 

svetovanje 

74.204 - 
Drugo 

projektiranje 
in tehnično 
svetovanje 

Število 
zaposlenih 48.291 10.130 596 318 2.786 6.430 
Število GD 11.854 2.607 112 49 796 1.650 
Povprečno 
število 
zaposlenih  v GD 4,1 3,9 5,3 6,5 3,5 3,9 
       
Število 
zaposlenih v 
velikih GD 8.001 1.197 0 67 613 517 
Število  velikih 
GD 174 18 0 1 5 12 
Povprečno 
število 
zaposlenih  v 
velikih GD 46,0 66,5 0 67 122,6 43,1 
       
Število 
zaposlenih v 
srednjih GD 4.583 967 121 0 190 655 
Število  srednjih 
GD 50 16 1 0 7 8 
Povprečno 
število 
zaposlenih  v 
srednjih GD 91,7 60,4 121 0 27,1 81,9 
       
Število 
zaposlenih v 
malih GD 35.707 7.967 474 252 1.983 5.258 
Število  malih GD 11.630 2.573 111 48 784 1.630 
Povprečno 
število 
zaposlenih  v 
malih GD 3,1 3,1 4,3 5,3 2,5 3,2 
Vir: AJPES, GZS 
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Povprečno  število  zaposlenih  v  GD  področja  K  in  skupine  74.20  s  podskupinami  v 
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Povprečno število zaposlenih  v GD 4,1 3,9 5,3 6,5 3,5 3,9

Povprečno število zaposlenih  v velikih GD 46 66,5 0 67 122,6 43,1

Povprečno število zaposlenih  v srednjih
GD 

91,7 60,4 121 0 27,1 81,9

Povprečno število zaposlenih  v malih GD 3,1 3,1 4,3 5,3 2,6 3,2

K - 
nepremičnin

e, najem, 

74.20 - 
Projekt. 

tehn. 

74.201 - 
Geo 

meritve, 

74.202 - 
Urejanje 
prostora

74.203 - 
Arhitekt. 
gradb. 

74.204 - 
Drugo 

projekt. in 

 
3.     Število družb, število zaposlenih, čisti prihodki (ČP) od prodaje, 

vrednost aktive na dan 31.12.2005, deleži vseh gospodarskih 
dejavnosti in skupine 74.20 

 
GD Zaposleni Čisti prihodki od 

prodaje 
Vrednost aktive na 

dan 31.12.2005  
število delež 

v  % število delež v  
% 

znesek v 
mio SIT 

delež 
v  % 

znesek v 
mio SIT 

delež v  
% 

Vse 
gospodarske 
družbe, 
skupaj 43.711 100,0 474.601 100,0 13.640.032 100,0 17.964.624 100,0 
74.20 
Prostorsko 
načrtovanje, 
projektiranje 
in tehnično 
svetovanje 2.607 5,96 10.130 2,13 285.275 2,09 327.224 1,82 
Vir: SURS, GZS, 
 
3.1     Število družb in število zaposlenih  skupine 74.20 po velikosti in deleži v 

letu 2005 
 

GD Zaposleni  število delež v  % število delež v  % 
Skupaj GD skupine 74.20 2.607 100,0 10.130 100,0 
Velike GD 18 0,69 1.197 11,82 
Srednje GD 16 0,61 967 9,54 
Majhne GD 2.573 98,70 7.967 78,65 
Vir: SURS, GZS, 
 
Čeprav je delež velikih in srednjih družb skupine 74.20 prostorsko načrtovanje, 
projektiranje in tehnično svetovanje le 1,3% zaposlujejo 21,4% delavcev. Malih GD pa 
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je kar 98,7% in zaposlujejo 78,7%. V celotnem gospodarstvu je velikih in srednjih 
družb 5,8% v katerih je zaposleno kar 63,% delavcev, malih pa je 96,4% in zaposlujejo 
37,0% delavcev. Iz teh podatkov je razvidno, da skupine 74.20 zaradi svoje 
specifičnosti ni mogoče brez upoštevanja teh posebnosti primerjati z gospodarstvom. 
 
3.2      Deleži števila GD, števila zaposlenih in  vrednosti prihodkov  podskupin 

v  skupini 74.20 v letu 2005 
 

Dejavnost po SKD 
Delež števila 

GD v % 

Delež števila 
zaposlenih  

v % 

Delež vrednosti
prihodkov 

 v % 
74.201 -  Geodetsko, geološko, geofizikalno in 
drugo opazovanje 4,30 5,88 2,63 
74.202 - Prostorsko planiranje, urbanistično in 
krajinsko načrtovanje 1,88 3,14 1,48 
74.203 - Arhitekturno in gradbeno projektiranje 
in z njim povezano tehnično svetovanje 30,53 27,50 33,10 
74.204 - Drugo projektiranje in tehnično 
svetovanje 63,29 63,48 62,79 
74.20 - Prostorsko načrtovanje, projektiranje in 
tehnično svetovanje 100,00 100,00 100,00 

Vir: SURS, GZS, 
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Deleži  števila  GD,  zaposlenih,  vrednosti  prihodkov  v  podskupinah  74.20
 v  letu  2005

Delež števila  GD v % 4,3 1,88 30,53 63,29 100

Delež števila  zaposlenih v % 5,88 3,14 27,5 63,48 100

Delež vrednosti  prihodkov v % 2,63 1,48 33,1 62,79 100

74.201 - 
Geod., geol., 
geofizikalno 

74.202 - Prost., 
plan. urban. 

načrt.

74.203 - Arhit. 
in grad. proj.

74.204 - Drugo 
projekt.

74.20 - Prost. 
načrt., 

projektiranje 

 
Iz deležev števila GD, števila zaposlenih in vrednosti prihodkov naštetih podskupin v 
skupini 74.20 je mogoče ugotoviti posamezne poudarke med naštetimi kategorijami, ki 
se kažejo v večjih ali manjših deležih glede na specifičnosti posamezne podskupine.  
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4. Prihodki v letu 2005 in indeks 2005 / 2004   
 
 

Dejavnosti po SKD vrednost v 000 SIT Indeks 05/04 

Vse gospodarske družbe 14.374.223.789 109,1 
K – Nepremičnine, najem, poslovne storitve 1.274.122.439 110,9 
74.20 - Prostorsko načrtovanje, projektiranje in 
tehnično svetovanje 297.210.861 109,4 
74.201 - Geodetsko, geološko. geofizikalno 
opazovanje 7.529.693 110,2 
74.202 - Prostorsko, planiranje, urbanistično in 
krajinsko načrtovanje 4.249.629 87,0 
74.203 - Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z 
njim povezano tehnično svetovanje 94.761.072 108,2 
74.204 - Drugo projektiranje in tehnično svetovanje 190.670.467 110,6 
Vir: AJPES, GZS, Opomba: V grafu smo zaradi večje preglednosti izločili prikaz podatkov vseh 
gospodarskih družb in področja K, kamor je skupina 74.20 uvrščena. 
 

Prihodki  skupine  74.20  s  podskupinami  v  letu  2005 
in  indeks  2005 / 2004
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vrednost v 000 SIT 297.210.861 7.529.693 4.249.629 94.761.072 190.670.467

Indeks 05/04 109,4 110,2 87 108,2 110,6

74.20 - 
Projekt. tehn. 

svetov.

74.201 - Geo 
meritve, 
kartir.

74.202 - 
Urejanje 
prostora

74.203 - 
Arhitekt. 
gradb. 

74.204 - 
Drugo 

projekt. in 

 
Tudi iz vrednosti prihodkov je mogoče ugotoviti, da sta najmočnejši podskupini 74.204 
in 74.203. Edino podskupina 74.202 je imela stopnjo rasti manjšo kot predhodno leto. 
Stopnja rasti prihodkov gospodarstva je bila 9,1%, stopnja rasti skupine 74.20 pa 
9,4%.  
 
5.      Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu v letu 2005, indeks 2005 / 2004 

in delež v odstotku 
 

Dejavnost po SKD vrednost v 
000 SIT 

indeks 
05/04 

delež prodaje na tujih trgih v 
odstotku 

Vse gospodarske družbe 4.019.841.756 113,6 100   
K – Nepremičnine, najem, 
poslovne storitve 152.773.276 117,1 3,80 100  
74.20 - Prostorsko načrtovanje, 
projektiranje in tehnično svetovanje 30.564.659 97,8  20,01 100 
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74.201 - Geodetsko, geološko. 
geofizikalno opazovanje 355.644 67,5   1,16 
74.202 - Prostorsko, planiranje, 
urbanistično in krajinsko 
načrtovanje 63.383 180,8   0,21 
74.203 - Arhitekturno in gradbeno 
projektiranje in z njim povezano 
tehnično svetovanje 8.389.757 63,6   27,45 
74.204 - Drugo projektiranje in 
tehnično svetovanje 21.755.875 124,3   71,18 
Vir: AJPES, GZS, Opomba: V grafu smo zaradi večje preglednosti izločili prikaz podatkov vseh 
gospodarskih družb in področja K, kamor je skupina 74.20 uvrščena 
 

Čisti  prihodki  skupine  74.20  s  podskupinami  od  prodaje  na  tujem  trgu 
 v  letu  2005
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30.564.659 355.644 63.383 8.389.757 21.755.875

indeks 2005/2004 97,8 67,5 180,8 63,6 124,3

74.20 - 
Projekt. 

tehn. 

74.201 - 
Geo 

meritve, 

74.202 - 
Urejanje 
prostora

74.203 - 
Arhitekt. 
gradb. 

74.204 - 
Drugo 

projekt. in 

 
Tudi po čistih prihodkih od prodaje na tujem trgu sta najmočnejši podskupini 74.204 z 
deležem prodaje 71% in stopnjo rasti 24,3% na predhodno leto in 74.203 z deležem 
prodaje na tujem trgu 27,5% vendar hudim padcem stopnje rasti (-36,4%). Ostali dve 
podskupini 74.201 in 74.202 imata nepomembna deleža. Tudi področje K 
nepremičnine, najem, poslovne storitve je skromno po deležu 3,8% do vseh GD 
vendar s solidno stopnjo rasti vrednosti čistih prihodkov od prodaje 17,1% v primerjavi 
s predhodnim letom. Delež prodaje na tujih trgih (čisti prihodki iz prodaje na tujih trgih 
v prihodku) je 12,0%, stopnja rasti deleža prodaje na tujih trgih glede na predhodno 
leto pa 5,6%. V skupini 74.20 je bil delež prodaje na tujih trgih (čisti prihodki iz prodaje 
na tujih trgih v prihodku) 10,3%. Žal pa stopnja rasti deleža prodaje na tujih trgih glede 
na predhodno leto negativna –10,6%. Pričakujemo, da imajo saj nekatere podskupine 
na tem področju večje možnosti uspeha ob primernem usposabljanju za nastop na 
tujih tržiščih, to še posebej velja za podskupino 74.204 drugo projektiranje in tehnično 
svetovanje, kjer je bil delež prodaje na tujih trgih (čisti prihodki iz prodaje na tujih trgih 
v prihodku) 11,4% in stopnja rasti deleža prodaje na tujih trgih glede na predhodno leto 
12,4%. V celotnem gospodarstvu je bil delež prodaje na tujih trgih (čisti prihodki iz 
prodaje na tujih trgih v prihodku) 28,0% in stopnja rasti deleža prodaje na tujih trgih 
glede na predhodno leto 4,1%.  
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Delež  prodaje  na  tujem  trgu  skupine  74.20  v  področju  K 
v  letu  2005

100

20,01
K – Nepremičnine, najem,
poslovne storitve

74.20 - Prostorsko
načrtovanje, projektiranje in
tehnično svetovanje

 
 
Delež prodaje skupine 74.20 predstavlja na tujem trgu v področju K 20%, ostalo pa so 
ostale skupine iz oddelka 74 druge poslovne dejavnosti.  
 

Deleži  prodaje  na  tujem  trgu  podskupin  74.201,  74.202,  74.203 in 
74.204  v  skupini  74.20  v  letu  2005

71,18

27,45

0,211,16

74.201 - Geodetsko, geološko. geofizikalno opazovanje

74.202 - Prostorsko, planiranje, urbanistično in krajinsko načrtovanje

74.203 - Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje
74.204 - Drugo projektiranje in tehnično svetovanje

 
 
Razvidni so deleži prodaje na tujem trgu posameznih podskupin v skupini 74.20 kjer 
sta najmočnejši podskupini 74.204 z 71% in 74.203 z 27,5% deležem. Ostali dve 
podskupina sta zastopani z zelo skromnima deležema, skupaj le 1,37%. Sicer so 
deleži čistih prihodkov iz prodaje na tujem trgu v prihodkih podskupin gibljejo od 
najmanjšega 1,5% pri podskupini 74.202 (urejanje prostora) do največjega 11,4% pri 
podskupini 74.204 drugo projektiranje in tehnično svetovanje. 
 
5.1    Indeksi vrednosti projektiranja in inženiringa v tujini 2004 / Ø2000, 

2005 / Ø2000, 2005 / 2004 
 

2004 / Ø2000 2005 / Ø2000  
1. polletje 2. polletje 1. polletje 2. polletje 

2005 / 
2004 

Vrednost projektiranja 
in inženiringa 206,2 336,2 370,4 451,7 151,5 
Vrednost novih pogodb 
za projektiranje in 
inženiring 432,4 438,3 432,5 408,8 96,6 
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Vir: SURS, Opomba: Iz tabele je razvidno, da je metodologija prikazovanja podatkov vrednosti 
opravljenih gradbenih del v tujini bistveno spremenjena (prikazani so samo indeksi) in 
prilagojena Eurostatu. 
 
Vrednost projektiranja in inženiringa je v letu 2005 skoraj za 52% višja kot leta 2004. 
Vrednost novih pogodb za projektiranje  in inženiring je bila še naprej visoka, čeprav 
se je na leto 2004 malo zmanjšala. Največ opravljenih storitev projektiranja in 
inženiringa pričakujemo v Avstriji, na Hrvaškem  ter v Srbiji in Črni gori. 
 
5.2      Vrednosti projektiranja in inženiringa ter novih pogodb v tujini po državah 

v letu 2005 v 000 SIT 
 

Vrednost projektiranja in inženiringa v 000 SIT  

skupaj projektiranje inženiring 

Vrednost 
novih 

pogodb 
v 000 SIT 

Skupaj 4.995.711 2.938.744 2.056.967 4.372.262 
     
EU 25 1.890.930 1.867.337 23.593 2.045.622 
     
Nemčija  44.960 z z 37.910 
Avstrija, Francija, Italija     
Latvija, Poljska, San Marino     
Velika Britanija 1.845.970 z - 2.007.712 
Druge evropske države 2.142.376 525.226 1.617.150 1.966.897 
Srbija in Črna gora 563.485 z z 500.156 
Bosna in Hercegovina, 
Belorusija, Hrvaška, Ruska 
federacija, Ukrajina 1.578.891 z z 1.466.741 
Druge države 962.405 546.181 416.224 359.743 
Alžirija, Bangladeš, Etiopija, 
Kazahstan, Filipini, Katar, 
Kazahstan,  Maroko, 
Saudska Arabija Arabska, 
Venezuela, Zambija     
Vir: SURS, Opomba: Kjer ni podatkov je ali prazen prostor kar pomeni, da ni bilo 
pojava ali so podatki označeni z znakom z (zaupno, zato podatek ni bil objavljen). V 
teh državah ni mogoče ugotoviti vrednosti opravljenih storitev. V državah  kjer so 
podatki je mogoč le horizontalni seštevek kolone projektiranje in kolone inženiring. 
Vertikalni seštevek pa le na ravni  EU-25 + druge evropske države + druge 
neevropske države 
 
Podatki SURS zbrani na podlagi vzorčenja (poročevalskih enot) niso primerljivi s 
podatki AJPES na podlagi računovodskih izkazov, kljub temu pa dajejo določeno 
oceno za prihodnje obdobje na podlagi sklenjenih pogodb. 
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6.     Dodana vrednost v vseh gospodarskih družbah, K Nepremičnine, 
najem, poslovne storitve in skupini 74.20 Prostorsko načrtovanje, 
projektiranje in tehnično svetovanje s podskupinami v letu 2005, 
indeks 2005 / 2004 in delež v odstotku 

 

 

znesek v 000 
SIT 

Indeks 
2005 
2004 

Delež dodane vrednosti v odstotku 

Vse gospodarske družbe 3.305.684.870 106,8 100   
K – Nepremičnine, najem, 
poslovne storitve 350.741.127 106,0 10,61 100  
74.20 - Prostorsko 
načrtovanje, projektiranje 
in tehnično svetovanje 83.931.365 112,0  23,92 100 
74.201 - Geodetsko, 
geološko. geofizikalno 
opazovanje 3.936.374 108,3  

 

4,69 
74.202 - Prostorsko, 
planiranje, urbanistično in 
krajinsko načrtovanje 2.404.445 110,1  

 

2,86 
74.203 - Arhitekturno in 
gradbeno projektiranje in 
z njim povezano tehnično 
svetovanje 26.665.421 111,9  

 

31,77 
74.204 - Drugo 
projektiranje in tehnično 
svetovanje 50.925.125 112,5  

 

60,67 
Vir: AJPES, Opomba: V grafu smo zaradi večje preglednosti izločili prikaz podatkov vseh 
gospodarskih družb in področja K, kamor je skupina 74.20 uvrščena 
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Deleži  dodane  vrednosti  podskupin  74.201,  74.202,  74.203 in 
74.204  v  skupini  74.20  v  letu  2005

60,67
31,77

2,864,69

74.201 - Geodetsko, geološko. geofizikalno opazovanje

74.202 - Prostorsko, planiranje, urbanistično in krajinsko načrtovanje

74.203 - Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje
74.204 - Drugo projektiranje in tehnično svetovanje

 
 
7.     Čisti dobiček (ČD), Čista izguba (ČI), Neto čisti dobiček (NČD), Neto 

čista izguba (NČI) v vseh GD, področju K Nepremičnine, najem, 
poslovne storitve in skupini 74.20 Prostorsko načrtovanje, projektiranje 
in tehnično svetovanje s podskupinami v letu 2005 

 
Čisti dobiček (ČD) Čista izguba (ČI) 

 
Število 

GD 
znesek v 
mio SIT 

delež v  
% 

Indeks 
2005 
2004 

Število 
GD 

znesek v 
mio SIT 

delež v  
% 

Indeks 
2005 
2004 

Neto čisti 
dobiček (+) 
Neto čista 
izguba  (-) 
v mio SIT 

Vse gospodarske 
družbe  615.478 100,0 109,4  182.351 100,0 102,3 + 433.127 
K – 
Nepremičnine, 
najem, poslovne 
storitve  104.577 17,0 94,7  29.960 16,4 88,6 +74.617 
74.20 - 
Prostorsko 
načrtovanje, 
projektiranje in 
tehnično 
svetovanje  15.168 100,00 106,1  2.923 100,00 102,1 +12.245 
74.201 – 
Geodetsko, 
geološko. 
Geofizikalno 
opazovanje  668 4,40 122,1  25 0,86 52,8 +643 
74.202 – 
Prostorsko, 
planiranje, 
urbanistično in 
krajinsko 
načrtovanje  293 1,93 92,8  17 0,58 69,9 +276 
74.203 – 
Arhitekturno in 
gradbeno 
projektiranje in z 
njim povezano 
tehnično 
svetovanje  4.840 31,91 96,5  1.269 43,41 171,5 +3.571 
74.204 – Drugo 
projektiranje in 
tehnično 
svetovanje  9.367 61,76 111,2  1.612 55,15 78,5 +7.755 
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Vir: AJPES, GZS, Opomba: NČD = ČD – ČI, V grafu smo zaradi večje preglednosti izločili 
prikaz podatkov vseh gospodarskih družb in področja K, kamor je skupina 74.20 uvrščena 

 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

v mio SIT

Čisti  dobiček,  čista  izguba,  neto  čisti  dobiček  v  skupini  74.20  s 
podskupinami  v  letu  2005

ČD v mio SIT 15.168 668 293 4.840 9.367

ČI v mio SIT 2.923 25 17 1.269 1.612

Neto čisti dobiček (+) Neto čista
izguba  (-) v mio SIT

12.245 643 276 3.571 7.755

74.20 - 
Projekt. 

74.201 - 
Geo 

74.202 - 
Urejanje 

74.203 - 
Arhitekt. 

74.204 - 
Drugo 

 
Skupina 74.20 je ustvarila čistega dobička (ČD) za 15,2 milijarde tolarjev, kar je za 
6,1% več kot predhodno leto, celotno gospodarstvo za 9,4% več. Čiste izgube (ČI) je 
bilo za 2,9 milijarde tolarjev, kar je za 2,1% več, v celotnem gospodarstvu za 2,3% 
več. Vse kaže, da so se pogoji gospodarjenja za večino GD skupine 74.20 zaostrili. 
Kljub temu pa so GD skupine 74.20 ustvarile za 12,3 milijarde tolarje neto čistega 
dobička, kar je za okrog 8% več kot v predhodnem letu. V celotnem gospodarstvu za 
okrog 10% več. Čistega dobička na zaposlenega je bilo v skupini 74.20 za 1.497.359 
SIT (za 1,2% več kot predhodnega leta), čiste izgube na zaposlenega za 288.553 SIT 
(za 2,6% manj kot predhodnega leta). V področju K je bilo čistega dobička na 
zaposlenega za 2.165.541 SIT (za 11,8% manj kot predhodnega leta), čiste izgube na 
zaposlenega za 620.394 SIT (za 17,5% manj kot predhodnega leta). V celotnem 
gospodarstvu je bilo čistega dobička na zaposlenega za 1.296.832 SIT (za 6,5% več 
kot predhodnega leta), čiste izgube na zaposlenega za 384.220 SIT (za 0,4% manj kot 
predhodnega leta). 
 
Deleži čistega dobička (ČD) podskupin v skupini 74.20 v letu 2005 
 

Deleži  ČD  podskupin  74.201,  74.202,  74.203  in  74.204  v 
skupini  74.20 v  letu  2005

61,76 31,91

1,934,40

74.201  Geodetsko, geološko. geofizikalno opazovanje

74.202  Prostorsko, planiranje, urbanistično in krajinsko načrtovanje

74.203  Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje

74.204  Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
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Deleži čistega izgube (ČI) podskupin v skupini 74.20 v letu 2005 
 

Deleži  ČI  podskupin  74.201,  74.202,  74.203,  in  74.204  v 
skupini 74.20  v  letu  2005

0,86 0,58

43,4155,15

74.201  Geodetsko, geološko. geofizikalno opazovanje

74.202  Prostorsko, planiranje, urbanistično in krajinsko načrtovanje

74.203  Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje

74.204  Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
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8.   Kazalniki GD 
 

Kazalnik 9, Celotna gospodarnost (prihodki / odhodki). Dejavnosti so razvrščene od 
najmanjšega do največjega koeficienta celotne gospodarnosti. 

 
Dejavnost po SKD Celotna gospodarnost 

(prihodki / odhodki). 
74.203 - Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim 
povezano tehnično svetovanje 1,031 

74.204 - Drugo projektiranje in tehnično svetovanje 1,033 
74.20 - Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično 
svetovanje 1,036 

Vse gospodarske družbe 1,036 

K – Nepremičnine, najem, poslovne storitve 1,065 
74.202 – Prostorsko planiranje, urbanistično in krajinsko 
načrtovanje 1,106 
74.201 - Geodetsko, geološko, geofizikalno in drugo 
opazovanje 1,126 

   Vir: AJPES, GZS 
 

1,031

1,033

1,036

1,036

1,065

1,106

1,126

0,98 1 1,02 1,04 1,06 1,08 1,1 1,12 1,14

koeficient

74.203 - Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje

74.204 - Drugo projektiranje in tehnično svetovanje

74.20 - Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično
svetovanje

Vse gospodarske družbe

K – Nepremičnine, najem, poslovne storitve

74.202 – Prostorsko planiranje, urbanistično in krajinsko
načrtovanje

74.201 - Geodetsko, geološko, geofizikalno in drugo opazovanje

Celotna gospodarnost  (KAZ.9)
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Kazalnik 13, Prihodki letni na zaposlenega (prihodki / povprečno število zaposlenih). 
Dejavnosti so razvrščene od najmanjše do največje vrednosti prihodkov na 
zaposlenega. 

 
Dejavnost po SKD Prihodki na zaposlenega v 000 SIT 

(prihodki / povprečno število zaposlenih)
74.201 - Geodetsko, geološko, geofizikalno in 
drugo opazovanje 12.643 
74.202 – Prostorsko planiranje, urbanistično in 
krajinsko načrtovanje 13.352 

K – Nepremičnine, najem, poslovne storitve 26.384 
74.20 - Prostorsko načrtovanje, projektiranje in 
tehnično svetovanje 29.339 
74.204 - Drugo projektiranje in tehnično 
svetovanje 29.654 

Vse gospodarske družbe 30.287 
74.203 - Arhitekturno in gradbeno projektiranje in 
z njim povezano tehnično svetovanje 34.009 

   Vir: AJPES, GZS 
 

12.643

13.352

26.384

29.339

29.654

30.287

34.009

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000

v  000 SIT

74.201 - Geodetsko, geološko, geofizikalno in drugo opazovanje

74.202 – Prostorsko planiranje, urbanistično in krajinsko
načrtovanje

K – Nepremičnine, najem, poslovne storitve

74.20 - Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično
svetovanje

74.204 - Drugo projektiranje in tehnično svetovanje

Vse gospodarske družbe

74.203 - Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje

Prihodki  na  zaposlenega  v  000  SIT (KAZ.13) 
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Kazalnik 15, Plače na zaposlenega, letne (stroški plač / povprečno število 
zaposlenih). Dejavnosti so razvrščene od najmanjše do največje vrednosti plače na 
zaposlenega. 

 
Dejavnost po SKD Plače na zaposlenega, letne  v  000 SIT 

stroški plač / povprečno število zaposlenih)

Vse gospodarske družbe 3.053 
74.201 - Geodetsko, geološko, geofizikalno in 
drugo opazovanje 3.401 

K – Nepremičnine, najem, poslovne storitve 3.450 
74.204 - Drugo projektiranje in tehnično 
svetovanje 3.801 
74.20 - Prostorsko načrtovanje, projektiranje in 
tehnično svetovanje 3.940 
74.202 – Prostorsko planiranje, urbanistično in 
krajinsko načrtovanje 4.189 
74.203 - Arhitekturno in gradbeno projektiranje in 
z njim povezano tehnično svetovanje 4.348 

   Vir: AJPES, GZS 
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4.348
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Vse gospodarske družbe

74.201 - Geodetsko, geološko, geofizikalno in drugo opazovanje

K – Nepremičnine, najem, poslovne storitve

74.204 - Drugo projektiranje in tehnično svetovanje

74.20 - Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje

74.202 – Prostorsko planiranje, urbanistično in krajinsko načrtovanje

74.203 - Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje

Plače  na  zaposlenega,  letne (KAZ.15)
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Kazalnik 18, Dodana vrednost (DV) na zaposlenega (dodana vrednost / povprečno 
število zaposlenih). Dejavnosti so razvrščene od najmanjše do največje vrednosti DV 
na zaposlenega. 

 

Dejavnost po SKD 
Dodana vrednost na zaposlenega v 

000 SIT 
(DV / povprečno število zaposlenih) 

74.201 - Geodetsko, geološko. geofizikalno opazovanje 6.609 
Vse gospodarske družbe 6.965 
K – Nepremičnine, najem, poslovne storitve 7.263 
74.202 - Prostorsko, planiranje, urbanistično in 
krajinsko načrtovanje 7.554 
74.204 - Drugo projektiranje in tehnično svetovanje 7.920 
74.20 - Prostorsko načrtovanje, projektiranje in 
tehnično svetovanje 8.285 
74.203 - Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim 
povezano tehnično svetovanje 9.570 

    Vir: AJPES, GZS 
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74.201  Geodetsko, geološko. geofizikalno opazovanje

Vse gospodarske družbe

K  Nepremičnine, najem, poslovne storitve

74.202  Prostorsko, planiranje, urbanistično in krajinsko načrtovanje

74.204  Drugo projektiranje in tehnično svetovanje

74.20  Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje

74.203  Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje

Dodana  vrednost  na  zaposlenega  (KAZ.18) 
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Kazalnik 23, Delež stroškov dela (stroški dela /odhodki). Dejavnosti so razvrščene od 
najmanjšega do največjega deleža stroškov dela. Če koeficient pomnožimo s sto 
dobimo delež v odstotku. 
 
 

Dejavnost po SKD Delež stroškov dela 
(stroški dela / odhodki). 

Vse gospodarske družbe 0,148 

74.204  Drugo projektiranje in tehnično svetovanje 0,175 
74.203  Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim 
povezano tehnično svetovanje 0,181 
74.20  Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično 
svetovanje 0,191 

K  Nepremičnine, najem, poslovne storitve 0,194 

74.201  Geodetsko, geološko. geofizikalno opazovanje 0,416 
74.202  Prostorsko, planiranje, urbanistično in krajinsko 
načrtovanje 0,477 
 Vir: AJPES, GZS 
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Vse gospodarske družbe

74.204  Drugo projektiranje in tehnično svetovanje

74.203  Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje

74.20  Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično
svetovanje

K  Nepremičnine, najem, poslovne storitve

74.201  Geodetsko, geološko. geofizikalno opazovanje

74.202  Prostorsko, planiranje, urbanistično in krajinsko
načrtovanje

Delež  stroškov  dela  (KAZ 23)
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9.     Nekateri podatki o poslovanju majhnih samostojnih podjetnikov 

posameznikov združenja za inženiring v letu 2005 na podlagi podatkov 
Agencije republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 
(AJPES) in Gospodarske zbornice Slovenije (GZS). 

 
9.1.   Število samostojnih podjetnikov 
 

Dejavnost po SKD Število podjetnikov skupaj 
74.20 - Prostorsko načrtovanje, projektiranje in 
tehnično svetovanje 1.377 
74.201 - Geodetsko, geološko, geofizikalno in drugo 
opazovanje 80 
74.202 – Prostorsko planiranje, urbanistično in 
krajinsko načrtovanje 19 
74.203 - Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z 
njim povezano tehnično svetovanje 573 

74.204 - Drugo projektiranje in tehnično svetovanje 705 
Vir: SURS, GZS, Opomba: V grafu smo zaradi večje preglednosti izločili prikaz podatkov vseh 
gospodarskih družb in področja K, kamor je skupina 74.20 uvrščena 
 
9.2. Število SP, število zaposlenih, čisti prihodki (ČP) od prodaje, vrednost 

aktive na dan 31.12.2004, deleži.  
 
 

Podjetniki Zaposleni Prihodki skupaj 
Dejavnost po SKD število delež 

v  % število delež 
v  % 

znesek 
v 000 SIT 

delež 
v  % 

74.20 - Prostorsko načrtovanje, 
projektiranje in tehnično 
svetovanje 1377 100,0 340 100,0 13.005.357 100,0 
74.201 - Geodetsko, geološko, 
geofizikalno in drugo 
opazovanje 80 5,81 68 20,00 1.151.959 8,86 
74.202 – Prostorsko planiranje, 
urbanistično in krajinsko 
načrtovanje 19 1,38 3 0,88 129.145 0,99 
74.203 - Arhitekturno in 
gradbeno projektiranje in z njim 
povezano tehnično svetovanje 573 41,61 105 30,88 5.207.762 40,04 
74.204 - Drugo projektiranje in 
tehnično svetovanje 705 51,20 164 48,24 6.516.491 50,11 
Vir: SURS, GZS, Opomba: povprečno število zaposlenih po delovnih urah 
 
Majhnih samostojnih podjetnikov je bilo v skupini 74.20 prostorsko načrtovanje, 
projektiranje in tehnično svetovanje 1.377, ki so zaposlovali 340 delavcev, od tega je 
odpadlo na največji podskupini 74.203 in 74.204 79,1% zaposlenih, na manjši 
podskupini 74.201 in 74.202 pa 20,9%. 
 
 
Prihodkov so ustvarili za 13,0 milijard SIT od tega največji podskupini 74.203 in 74.204 
11,7 milijarde SIT (90%) ostali dve manjši podskupini 74.201 in 74.202 1,3 milijarde 
(10%). 
 
 

čisti prihodki od prodaje Odhodki skupaj Vrednost aktive na dan 
31.12.2005 Dejavnost po SKD znesek 

v 000 SIT 
delež 
v  % 

znesek 
v 000 SIT 

delež 
v  % 

znesek 
v 000 SIT 

delež 
v  % 

74.20 - Prostorsko 12.905.575 100,0 10.581.404 100,0 8.703.804 100,0 
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načrtovanje, 
projektiranje in 
tehnično svetovanje 
74.201 - Geodetsko, 
geološko, geofizikalno 
in drugo opazovanje 1.134.470 8,79 926.646 8,76 812.949 9,34 
74.202 – Prostorsko 
planiranje, 
urbanistično in 
krajinsko načrtovanje 128.979 1,00 108.241 1,032 73.367 0,84 
74.203 - Arhitekturno 
in gradbeno 
projektiranje in z njim 
povezano tehnično 
svetovanje 5.171.963 40,08 4.222.595 39,90 3.673.979 42,21 
74.204 - Drugo 
projektiranje in 
tehnično svetovanje 6.470.163 50,13 5.323.922 50,32 4.143.509 47,61 
Vir: SURS, GZS, 
 
Čistih prihodkov iz prodaje so ustvarili za 12,90 milijarde SIT od tega največji 
podskupini 74.203 in 74.204 11,64 milijarde SIT (90%) ostali dve manjši podskupini 
74.201 in 74.202 1,26 milijarde (10%). 
 
 

Prihodki  skupaj,  čisti  prihodki  od  prodaje,  odhodki,  vrednost  aktive 
31.12.2005 samostojnih  podjetnikov
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v 000 SIT

Prihodki skupaj znesek 13.005.357 1.151.959 129.145 5.207.762 6.516.491

Čisti prihodki od prodaje znesek 12.905.575 1.134.470 128.979 5.171.963 6.470.163

Odhodki skupaj znesek 10.581.404 926.646 108.241 4.222.595 5.323.922

Vrednost aktive na dan 31.12.2005
znesek 

8.703.804 812.949 73.367 3.673.979 4.143.509

74.20 - Projekt. 
tehn. svetov.

74.201 - Geo 
meritve, 
kartiranje

74.202 - 
Urejanje 
prostora

74.203 - 
Arhitekt. gradb. 

projekt.

74.204 - Drugo 
projekt. in teh. 

svet.
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10.  Kazalniki SP 
 

Kazalnik 1, Kratkoročni koeficient – koeficient tekoče likvidnosti (kratkoročna 
sredstva / kratkoročne obveznosti). Dejavnosti so razvrščene od najmanjšega 
do največjega koeficienta celotne gospodarnosti. 

 

Dejavnost po SKD 

Kratkoročni koeficient – 
koeficient tekoče likvidnosti 

(kratkoročna sredstva / 
kratkoročne obveznosti) 

74.202 – Prostorsko planiranje, urbanistično in krajinsko 
načrtovanje 0,792 
74.201 - Geodetsko, geološko, geofizikalno in drugo 
opazovanje 1,224 
74.203 - Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim 
povezano tehnično svetovanje 1,253 
74.20 - Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično 
svetovanje 1,333 

74.204 - Drugo projektiranje in tehnično svetovanje 1,44 
   Vir: AJPES, GZS 
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74.202 – Prostorsko planiranje, urbanistično in krajinsko
načrtov anje

74.201 - Geodetsko, geološko, geof izikalno in drugo
opazov anje

74.203 - Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
pov ezano tehnično sv etov anje

74.20 - Prostorsko načrtov anje, projektiranje in tehnično
sv etov anje

74.204 - Drugo projektiranje in tehnično sv etov anje

Kratkoročni koeficient – koeficient tekoče likvidnosti (KAZ.1) 
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Kazalnik 9, Celotna gospodarnost (prihodki / odhodki). Dejavnosti so 
razvrščene od najmanjšega do največjega koeficienta celotne gospodarnosti. 
 

Dejavnost po SKD Celotna gospodarnost 
(prihodki / odhodki). 

74.202 - Prostorsko, planiranje, urbanistično in krajinsko 
načrtovanje 1,193 

74.204 - Drugo projektiranje in tehnično svetovanje 1,223 
74.20 - Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično 
svetovanje 1,24 

74.201 - Geodetsko, geološko. geofizikalno opazovanje 1,244 
74.203 - Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim 
povezano tehnično svetovanje 1,262 

   Vir: AJPES, GZS 
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pov ezano tehnično sv etov anje

Celotna  gospodarnost  (KAZ 9)
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Kazalnik 12, Prihodki letni na zaposlenega (prihodki / povprečno število 
zaposlenih). Dejavnosti so razvrščene od najmanjše do največje vrednosti 
prihodkov na zaposlenega. 
 

Dejavnost po SKD Prihodki na zaposlenega v 000 SIT 
(prihodki / povprečno število zaposlenih) 

74.201 - Geodetsko, geološko. geofizikalno 
opazovanje 16.615 
74.20 - Prostorsko načrtovanje, projektiranje in 
tehnično svetovanje 37.946 
74.202 - Prostorsko, planiranje, urbanistično in 
krajinsko načrtovanje 38.732 
74.204 - Drugo projektiranje in tehnično 
svetovanje 39.512 
74.203 - Arhitekturno in gradbeno projektiranje in 
z njim povezano tehnično svetovanje 49.379 

   Vir: AJPES, GZS 
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Kazalnik 13, Dodana vrednost (DV) na zaposlenega (dodana vrednost / 
povprečno število zaposlenih). Dejavnosti so razvrščene od najmanjše do 
največje vrednosti DV na zaposlenega. 
 

Dejavnost po SKD 

Dodana vrednost na 
zaposlenega v 000 SIT 
(DV / povprečno število 

zaposlenih) 
74.201 - Geodetsko, geološko. geofizikalno 
opazovanje 9.127 
74.202 - Prostorsko, planiranje, urbanistično in 
krajinsko načrtovanje 13.228 
74.204 - Drugo projektiranje in tehnično 
svetovanje 14.764 
74.20 - Prostorsko načrtovanje, projektiranje in 
tehnično svetovanje 15.068 
74.203 - Arhitekturno in gradbeno projektiranje in 
z njim povezano tehnično svetovanje 19.474 

    Vir: AJPES, GZS 
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ZAKLJUČEK 
 
Iz vsebine gradiva poslovanja družb skupine 74.20 prostorsko načrtovanje, 
projektiranje in tehnično svetovanje (projektiranje, inženiring) je mogoče potegniti 
naslednje ugotovitve: 
 
1. Število GD v skupini 74.20 prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično 

svetovanje se je v letu 2005 v primerjavi s predhodnim letom povečalo za 1,1% kar 
je manj kot v celotnem gospodarstvu, kjer se je povečalo za 3,9%. 

 
      V skupini 74.20 se nahajajo štiri podskupine, katerih deleži tvorijo celoto. Največja 

deleža GD predstavljata podskupini 74.204 drugo projektiranje in tehnično 
svetovanje (63,3%) in arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano 
tehnično svetovanje (30,5%), ostala dva deleža pa sta majhna, in ju predstavljata 
podskupini 74.201 geodetsko, geološko, geofizikalno geokemično in drugo 
opazovanje (4,3%) in 74.202 prostorsko, planiranje, urbanistično in krajinsko 
načrtovanje (1,9%). 

 
Do večjih razlik je prišlo v velikosti družb, kjer se je število velikih GD v skupini 
74.20 zmanjšalo 18,2% zato pa povečalo v skupini srednjih GD za 23,1% in malih 
GD za 1,2%. Pri velikih in srednjih GD gre za majhno število, pri majhnih GD pa za 
veliko zato so temu primerni odstotki. Delež GD skupine 74.20 prostorsko 
načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje s podskupinami predstavlja v 
celotnem gospodarstvu 5,96%, v področju K nepremičnine, najem, poslovne 
storitve slabih 22%. Oba deleža skupine 74.20 sta se v primerjavi s preteklim letom 
nekoliko zmanjšala. 

 
2.  Število zaposlenih v GD skupine 74.20 prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično 

svetovanje se je v letu 2005 v primerjavi s predhodnim letom povečalo za 4,8% ob 
povečanju števila družb za 1,1%. Povečalo se je v vseh podskupinah in to od 1,2% 
v podskupini 74.203 arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično 
svetovanje do 7,6% v podskupini 74.202 prostorsko planiranje, urbanistično in 
krajinsko načrtovanje. Prav tako je prišlo do sprememb v številu zaposlenih 
(stopnje povečanja oz zmanjšanja) glede na predhodno leto znotraj strukture GD 
po velikosti, vendar nimamo zanesljivih podatkov. Delež zaposlenih v velikih GD v 
skupini 74.20 prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje je 11,8% 
v srednjih 9,5% in malih  78,7%. Zaradi narave dela in njegove zahtevnosti 
prevladujejo strokovnjaki z visoko izobrazbo.  

 
3. Iz deležev števila družb, števila zaposlenih in vrednosti prihodkov naštetih 

podskupin v skupini 74.20 je mogoče ugotoviti posamezne poudarke med naštetimi 
kategorijami, ki kažejo specifičnosti posamezne podskupine glede na potrebe in 
zahteve trga.  

 
4. Najmočnejši podskupini sta 74.204 prostorsko načrtovanje, projektiranje in 

tehnično svetovanje in 74.203 arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim 
povezano tehnično svetovanje ustvarita 96% vseh prihodkov, ostali dve 74.201 
geodetsko, geološko, geofizikalno opazovanje  in 74.202 prostorsko planiranje, 
urbanistično in krajinsko načrtovanje le 4%, zato pa nista nič manj pomembni za 
slovensko tržišče. Rast prihodkov skupine 74.20 je 9,4%, gospodarstva 9,1%. 

 
5. Na tujih trgih skupina 74.20 zaostaja za gospodarstvom saj se delež čistih 

prihodkov iz prodaje na tujih trgih v prihodku 10,3% s tem da se je delež v 
primerjavi s predhodnim letom celo znižal za -10,6%. Delež gospodarstva v 
prihodku je 28% in se je v primerjavi s predhodnim letom zvišal za 4,1%. Menimo, 
da bi lahko dejavnost projektiranje, inženiring na tem področju s primernim 
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usposabljanjem in izboljšanjem konkurenčnosti dosegla boljše rezultate, še 
posebej, ker je nekoč to že dokazala in ker ima tudi danes vrhunsko usposobljene 
in priznane strokovnjake. 

 
6. Skupina 74.20 dosega višjo stopnjo rasti dodane vrednosti (DV) 12,0% kot celotno 

gospodarstvo 6,8%. DV po zaposlenem dosega 8.285.352 SIT in je za 19% višja 
kot v gospodarstvu, kjer je 6.965.189 SIT, v podskupini 74.203 celo 9.570.122 SIT 
po zaposlenem kar je 37% več kot v gospodarstvu. 

 
7.  Skupina 74.20 je ustvarila čisti dobiček (ČD) 15,2 milijarde tolarjev ali za 6,1% več 

kot v preteklem letu, v gospodarstvu je bilo ustvarjenega za 9,4% več. Čiste izgube 
je skupina imela za 2,9 milijarde ali za 2,1% več kot v preteklem letu, gospodarstvo 
za 2,3% več. Tako je bilo ustvarjenega neto čistega dobička (NČD) za 12,3 
milijarde ali 8,0% več, v gospodarstvu za 10,7% več. Vse kaže, da so se pogoji 
gospodarjenja za večino GD skupine 74.20 zaostrili. Čistega dobička na 
zaposlenega je bilo v skupini 74.20 za 1.497.359 SIT (za 1,2% več kot 
predhodnega leta), čiste izgube na zaposlenega za 288.553 SIT (za 2,6% manj kot 
predhodnega leta). V celotnem gospodarstvu je bilo čistega dobička na 
zaposlenega za 1.296.832 SIT (za 6,5% več kot preteklega leta), čiste izgube na 
zaposlenega za 384.220 SIT (za 0,4% manj kot preteklega leta). 

 
8. Majhnih samostojnih podjetnikov je bilo v skupini 74.20 prostorsko načrtovanje, 

projektiranje in tehnično svetovanje 1.377, ki so zaposlovali 340 delavcev, od tega 
je odpadlo na največji podskupini 74.203 in 74.204 79,1% zaposlenih, na manjši 
podskupini 74.201 in 74.202 pa 20,9%. 

 
9.  Prihodkov so ustvarili za 13,0 milijard SIT od tega največji podskupini 74.203 in 

74.204 11,7 milijarde SIT (90%) ostali dve manjši podskupini 74.201 in 74.202 1,3 
milijarde (10%). 

 
 

 
Vir: Agencija RS za javno pravne evidence in storitve, Gospodarska zbornica 

Slovenije, Statistični urad Republike Slovenije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


