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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. Ima 74% 
GD in 79% zaposlenih in ustvari 70% dodane  vrednosti (DV). Ostali oddelki 70, 71, 72, 73 
imajo 26% GD in 21% zaposlenih ter ustvarijo 30% DV. In kaj predstavlja skupina 74.20 v 
oddelku 74? Ima 29% GD in 26% zaposlenih ter ustvari 33% DV. Zaradi preglednosti smo 
uporabljali šifre, besedila (opis) pa so razvidna iz tabele. 
 
Delitev po združenjih: 
 
V GZS so dejavnosti 74.20 po SKD organizirane v dveh samostojnih združenjih: 

1 Združenju za izvedbeni inženiring s kratico ZING 
2 Združenju za svetovalni inženiring s kratico ZISP 
 

Pri vpisovanju v register gospodarskih družb, se podjetje samostojno odloči, v 
katero združenje želi biti vključeno. V letu 2007 je veljala stara standardna 
klasifikacija dejavnosti (SKD) 74.20. V letu 2008 se je ta klasifikacija 
spremenila, zato smo za leto 2007 upoštevali staro klasifikacijo. 
 
2 Vloga inženiring dejavnosti: 
 
Inženiring dejavnosti so tehnološko naravnane inžen iring storitve za 
konkuren čno izvajanje investicij in javnih naro čil. Teh storitev ne opravlja 
nobena druga dejavnost. WBRD in EBRD, kot najpomemb nejša 
posojilodajalca in pospeševalca razvoja dejavnosti,  priporo čata uporabo 
metod FIDIC 1 in EFCA 2 vsem vladam kot pogoj za dodeljevanje posojil. To 
je direktna podpora združenju za inženiring in vodi lo javnemu in 
zasebnemu sektorju za dosledno uporabo FIDIC in EFC A metodologij za 
povečanje investicijske uspešnosti.. 
 
1 FIDIC – svetovno združenje svetovalnih inženirjev poznano po standardnih 

pogodbah; Rdeča, Rumena, Srebrna in Zelena knjiga, ki jih priporočajo WB, EBRD, 
EU. 

2 EFCA  Evropsko združenje svetovalnih inženirjev 
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UVOD 
 
Pri presoji poslovanja GD v letu 2007 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 ugodni in so vzpodbudno vplivali na poslovno okolje v 
primerjavi z letom 2006. 
 
Iz nekaterih izbranih podatkov je mogoče ugotoviti, da so bili pogoji poslovanja 
v skupini 74.20 Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje v 
letu 2007 ugodni, zato so temu primerni doseženi rezultati.   
 
Analiza zajema naslednje dejavnosti: 
 
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. Ima 72% 
GD in 77% zaposlenih in ustvari 67% dodane  vrednosti (DV). Ostali oddelki 70, 71, 72, 73 
imajo 28% GD in 23% zaposlenih ter ustvarijo 33% DV. In kaj predstavlja skupina 74.20 v 
oddelku 74? Ima 28% GD in 25% zaposlenih ter ustvari 33% DV. Zaradi preglednosti smo 
uporabljali šifre, besedila (opis) pa so razvidna iz tabele. 
 
 
 
Delitev po združenjih: 
 
V GZS so dejavnosti 74.20 po SKD organizirane v dveh samostojnih združenjih: 

3 Združenju za izvedbeni inženiring s kratico ZING 
4 Združenju za svetovalni inženiring s kratico ZISP 
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Pri vpisovanju v register gospodarskih družb, se podjetje samostojno odloči, v 
katero združenje želi biti vključeno. 
 
Vloga inženiring dejavnosti: 
 
Inženiring dejavnosti so tehnološko naravnane inžen iring storitve za 
konkuren čno izvajanje investicij in javnih naro čil. Teh storitev ne opravlja 
nobena druga dejavnost. WBRD in EBRD, kot najpomemb nejša 
posojilodajalca in pospeševalca razvoja dejavnosti,  priporo čata uporabo 
metod FIDIC in EFCA vsem vladam kot pogoj za dodelj evanje posojil. To 
je direktna podpora združenju za inženiring in vodi lo javnemu in 
zasebnemu sektorju za dosledno uporabo FIDIC in EFC A metodologij za 
povečanje investicijske uspešnosti.. 
 

1.      Nekateri podatki o poslovanju GD združenja za inženiring v letu 
2007 na podlagi podatkov Agencije republike Slovenije za javnopravne 
evidence in storitve (AJPES) in Gospodarske zbornice Slovenije (GZS). 
 

1.1.   Število GD po velikosti 

 

Dejavnost po SKD 
Število GD 

skupaj 
Velike 

GD 
Srednje 

GD 
Majhne 

GD 
Mikro 
GD 

Vse družbe 48.781 779 797 1.973 45.232 
K – Nepremičnine, 
najem, poslovne 
storitve 13.999 203 54 300 

 
13.442 

74 Druge poslovne 
dejavnosti 10.058 176 29 183 9.670 
74.20 – Prostorsko 
načrtovanje, 
projektiranje in tehnično 
svetovanje 2.811 17 12 89 2.693 
74.201 – Geodetsko, 
geološko, geofizikalno, 
geokemično in drugo 
opazovanje 136 1 0 3 132 
74.202 – Prostorsko 
planiranje, urbanistično 
in krajinsko načrtovanje 59 0 0 2 57 
74.203 – Arhitekturno in 
gradbeno projektiranje 
in tehnično svetovanje 916 5 4 21 886 
74.204 - Drugo 
projektiranje in tehnično 
svetovanje 1.700 11 8 63 1.618 
Vir: SURS, GZS, Opomba: Skupina 74.20 s podskupinami (glej tabelo) se nahaja v 

oddelku 74 Druge poslovne dejavnosti. V grafu smo zaradi večje preglednosti izločili 

prikaz podatkov vseh gospodarskih družb, področja K in oddelka 74, kamor je skupina 
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74.20 uvrščena. Kljub temu se v tistih podskupinah kjer se nahaja majhno število GD 

njihovo število grafično komaj opazi ali pa sploh ne. 

 
V letu 2006 se je pojavila nova skupina GD to so mikro družbe, ki se nadaljuje 
tudi v letu 2007. Mikro družba mora izpolnjevati dve od treh meril in sicer, da 
povprečno število delavcev ne presega deset, da čisti prihodki od prodaje ne 
presegajo 2.003.005 EUR in, da vrednost aktive ne sme presegati tega zneska. 
Sicer veljajo enaka pravila kot za majhne družbe. Na mikro družbe odpade 
92,7% vseh GD. V področju K 96,0% v oddelku 74  96,1% in 95,8% v skupini 
74.20 s podskupinami. Lahko bi rekli, da se je gospodarstvo atomiziralo, 
podobno kot to velja za zahodne ekonomije. Na velike GD odpade le 1,6%, prav 
tako na srednje GD in na male GD 4,0%. V skupini 74.20 odpade na velike GD 
še manj GD, le 0,6%, na srednje 0,4% na male 3,2%. 
 
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) 
 

Število GD skupine 74.20 s podskupinami po velikosti v letu 2007

0

1.000

2.000

3.000

Število GD skupaj 2.811 136 59 916 1.700

Velike GD 17 1 0 5 11

Srednje GD 12 0 0 4 8

Majhne GD 89 3 2 21 63

Mikro GD 2.693 132 57 886 1.618

74.20 – Prost. 
načrt. in proj.

74.201 – Geod., 
geol., geof., geok. 

in drugo opaz.

74.202 – Prost. 
plan., urb. in krajin. 

načrt. 

74.203 – Arhit. in 
grad. proj. in teh 

svetovanje

74.204 - Drugo 
proj. in teh. svet. 

 

 

1.2.     Deleži GD področja K Nepremičnine, najem, poslovne storitve, 
oddelka 74 Druge poslovne dejavnosti in skupine 74.20 Prostorsko 
načrtovanje, projektiranje in tehni čno svetovanje v vseh družbah v 
letu 2007 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 2007. 
 

Dejavnost po SKD 
Število GD 

skupaj Deleži GD Deleži GD Deleži GD Deleži GD 
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Vse družbe 48.781 100,00  
  

K – Nepremičnine, najem, poslovne 
storitve 13.999 28,70 100,00 

  

74 – Druge poslovne dejavnosti 10.058 20,62 71,85 100,00 
 

74.20 - Prostorsko načrtovanje, 
projektiranje in tehnično svetovanje 2.811 5,76 20,08 27,95 100,00 
74.201 - Geodetsko, geološko. geofizikalno 
opazovanje 136    4,84 
74.202 - Prostorsko, planiranje, 
urbanistično in krajinsko načrtovanje 59    2,10 
74.203 - Arhitekturno in gradbeno 
projektiranje in z njim povezano tehnično 
svetovanje 916    32,59 
74.204 - Drugo projektiranje in tehnično 
svetovanje 1.700    60,48 
Vir: AJPES, GZS, Opomba: V naslovu zaradi preglednosti ne omenjamo vseh kombinacij 
deležev, ki so razvidne iz tabele. Delež GD 74.20 je v vseh družbah 5,8%, v oddelku 74 je 
20,6% in v področju K 28,7%. V grafu obravnavamo predvsem deleže podskupin 74.201, 
74.202, 74.203 in 74.204 v skupini 74.20, ki se seštevajo. 
 

Delež GD področja K, oddelka 74 in skupine 74.20 v vseh GD v 
 v letu 2007

20,62

5,76

28,7

K – Nepremičnine, najem, poslovne
storitve

74 – Druge poslovne dejavnosti

74.20 - Prostorsko načrtovanje,
projektiranje in tehnično svetovanje

 
 Opomba: Deleži se ne seštevajo 
 

Delež GD skupine 74.20 v vseh GD, v področju K in v oddelku 74 v 
letu 2007 

20,08

5,76

27,95
Vse GD

Področje K

Oddelek 74

 
 Opomba: Deleži se ne seštevajo 
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Deleži GD podskupin 74.201, 74.202, 74.203, 74.204 v skupini 
74.20 (=100%) v letu 2007

60,47%

4,84% 2,10%

32,59%

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

 

Opomba: Deleži se ne seštevajo 

 
 
 
 
 

1.3.    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 

število 
zaposlenih v 

mikro GD 

Vse družbe 499.465 218.599 81.211 64.595 
 

135.059 
K – Nepremičnine, najem, 
poslovne storitve 56.966 7.902 7.433 10.969 30.662 
74  -Druge poslovne 
dejavnosti 43.878 6.179 5.916 8.321 23.461 
74.20 - Prostorsko 
načrtovanje, projektiranje in 
tehnično svetovanje 10.810 1.098 859 2.341 6.512 
74.201 - Geodetsko, 
geološko. geofizikalno 
opazovanje 697 121 - 133 444 
74.202 - Prostorsko, 
planiranje, urbanistično in 
krajinsko načrtovanje 359 0 0 82 278 
74.203 - Arhitekturno in 
gradbeno projektiranje in z 
njim povezano tehnično 
svetovanje 2.915 420 234 358 1.903 
74.204 - Drugo projektiranje 
in tehnično svetovanje 6.838 557 625 1.769 3.887 
Vir: SURS, GZS, Opomba: Skupina 74.20 s podskupinami (glej tabelo) se nahaja v 

oddelku 74 Druge poslovne dejavnosti. V grafu smo zaradi večje preglednosti izločili 
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prikaz podatkov vseh gospodarskih družb, področja K in oddelka 74, kamor je skupina 

74.20 uvrščena. Kljub temu se v tistih podskupinah kjer se nahaja majhno število GD 

njihovo število grafično komaj opazi ali pa sploh ne. 

 
Število zaposlenih se je povečalo v vseh GD v primerjavi z letom 2006 za 5,8% 
v skupini 74.20 za 5,0%. 
 

Število zaposlenih v skupini 74.20 s podskupinami v letu 2007

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Število  zaposlenih v GD skupaj 10.810 697 359 2.915 6.838

število zaposlenih v velikih GD 1.098 121 0 420 557

število zaposlenih v srednjih GD 859 0 0 234 625

število zaposlenih v malih GD 2.341 133 82 358 1.769

število zaposlenih v mikro GD 6.512 444 278 1.903 3.887

74.20 - 
Prostorsko 

načrtovanje, 

74.201 - 
Geodetsko, 
geološko. 

74.202 - 
Prostorsko, 
planiranje, 

74.203 - 
Arhitekturno in 

gradbeno 

74.204 - Drugo 
projektiranje in 

tehnično 

 
 
 
 
1.3.1. Deleži zaposlenih v GD področja K Nepremičnine, najem, poslovne storitve, 

oddelka 74 Druge poslovne dejavnosti in skupine 74.20 Prostorsko 
načrtovanje, projektiranje in tehni čno svetovanje v številu zaposlenih vseh 
GD v letu 2007 in deleži števila zaposlenih po podskupinah 74.201, 74.202, 
74.203 in 74.204 v skupini 74.20 Prostorsko načrtovanje, projektiranje in 
tehnično svetovanje v letu 2007 

 

Dejavnost po SKD 

Število 
zaposlenih 

v GD 
skupaj 

Deleži 
zaposlenih 

v GD 

Deleži 
zaposlenih 

v GD 

Deleži 
zaposlenih 

v GD  

Deleži 
zaposlenih 

v GD 

Vse družbe 499.465 100,00  
  

K – Nepremičnine, najem, poslovne 
storitve 56.966 11,41 100,00 

  

74 – Druge poslovne dejavnosti 43.878 8,79 77,02 100,00 
 

74.20 - Prostorsko načrtovanje, 
projektiranje in tehnično svetovanje 10.810 2,16 18,98 24,64 100,00 
74.201 - Geodetsko, geološko. geofizikalno 
opazovanje 697    6,44 
74.202 - Prostorsko, planiranje, 
urbanistično in krajinsko načrtovanje 359    3,32 
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74.203 - Arhitekturno in gradbeno 
projektiranje in z njim povezano tehnično 
svetovanje 2.915    26,97 
74.204 - Drugo projektiranje in tehnično 
svetovanje 6.838    63,27 
Vir: SURS, GZS 
 
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 63,3% in 74.203 
arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje z 
27,0%, ostala dva deleža pa sestavljata podskupini 74.201 geodetsko, 
geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje z 6,4% in 74.202 
prostorsko, planiranje, urbanistično in krajinsko načrtovanje z 3,3%. 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 
90,2%, ostalih 9,8% 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 93,1 %, ostalih 
6,9% pa na podskupini 74.201 in 74.202. 
 

Delež števila zaposlenih področja K, oddelka 74 in skupine 74.20 v 
številu zaposlenih vseh GD v letu 2007

11,418,79

2,16
K – Nepremičnine, najem,
poslovne storitve

74 – Druge poslovne dejavnosti

74.20 - Prostorsko načrtovanje,
projektiranje in tehnično
svetovanje

 
 Opomba: Deleži se ne seštevajo 
 

Delež števila zaposlenih v GD skupine 74.20 v številu zaposlenih v 
vseh GD, v številu zaposlenih v področju K in v številu zaposlenih v 

oddelku 74 v letu 2007

24,64
18,98

2,16

Vse GD

Področje K

Oddelek 74

 
 Opomba: Deleži se ne seštevajo 
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Deleži števila zaposlenih v GD podskupin 24.201, 24.202, 24.203 in 
24.204 v številu zaposlenih v GD skupine 74.20 (=100%) v letu 

2007

63,27% 26,97%

6,44% 3,32%
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

 
 Opomba: Deleži se seštevajo 

 
 
 
 
 

1.4.     Povprečno število zaposlenih v GD v oddelku 74 Druge poslovne 
dejavnosti in skupini 74.20 prostorsko načrtovanje, projektiranje in 
tehnično svetovanje s podskupinami.  

 

Dejavnost po SKD 

74 – Druge 
poslovne 
dejavnosti 

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 43.878 10.810 697 359 2.915 6.838 
Število GD 10.058 2.811 136 59 916 1.700 
Povprečno 
število 
zaposlenih  v GD 4,4 3,8 5,1 6,1 3,2 4,0 
       
Število 
zaposlenih v 
velikih GD 6.179 1.098 121 0 420 557 
Število  velikih 
GD 176 17 1 0 5 11 
Povprečno 
število 
zaposlenih  v 
velikih GD 35,1 64,6 121,0 0 84 50,6 
       
Število 
zaposlenih v 
srednjih GD 5.916 859 0 0 234 625 
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Število  srednjih 
GD 29 12 0 0 4 8 
Povprečno 
število 
zaposlenih  v 
srednjih GD 204 71,6 0 0 58,5 78,1 
       
Število 
zaposlenih v 
majhnih GD 8.321 2.341 133 82 358 1.769 
Število  majhnih 
GD 183 89 3 2 21 63 
Povprečno 
število 
zaposlenih  v 
majhnih GD 45,5 26,3 44,3 41,0 17,0 28,1 
Število 
zaposlenih v 
mikro GD 23.461 6.512 444 278 1.903 3.887 
Število  mikro GD 9.670 2.693 132 57 886 1.618 
Povprečno 
število 
zaposlenih  v 
mikro GD 2,4 2,4 3,4 4,9 2,1 2,4 
Opomba: Število delavcev je izračunano iz delovnih ur. Opomba: Zaradi preglednosti 
predstavljamo v grafu le povprečno število zaposlenih delavcev v GD skupine 74.20 s 
podskupinami. 
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Povprečno število zaposlenih v GD skupine 74.20 v letu 2007

0
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140

Povprečno število zaposlenih 
v GD

3,8 5,1 6,1 3,2 4

Povprečno število zaposlenih 
v velikih GD

64,6 121 0 84 50,6

Povprečno število zaposlenih 
v srednjih GD

71,6 0 0 58,5 78,1

Povprečno število zaposlenih 
v majhnih GD

26,3 44,3 41 17 28,1

Povprečno število zaposlenih 
v mikro GD

2,4 3,4 4,9 2,1 2,4

74.20 - 
Prostorsko 

načrtovanje, 

74.201 - 
Geodetsko, 
geološko. 

74.202 - 
Prostorsko, 
planiranje, 

74.203 - 
Arhitekturno 
in gradbeno 

74.204 - 
Drugo 

projektiranje 

 
 

2.         Število družb, število zaposlenih, čisti prihodki ( ČP) od prodaje, 
dodana vrednost, deleži skupine 74.20 v vseh  dejavnostih v letu 2007. 
 

GD Zaposleni Čisti prihodki od 
prodaje 

Dodana vrednost 

 
število delež 

v  % število delež v  
% 

znesek v 
000 EUR  

delež v  
% 

znesek v 
000 EUR 

delež v  
% 

Vse družbe, 
skupaj 48.781 100,0 499.465 100,0 72.899.084 100,0 16.751.170 100,0 
74.20 
Prostorsko 
načrtovanje, 
projektiranje 
in tehnično 
svetovanje 2.811 5,76 10.810 2,16 1.487.467 2,04 436.695 2,61 
Vir: SURS, GZS, Opomba: Vrednosti so v 000 EUR 
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2.1.     Število družb in število zaposlenih v podskupinah in skupini 
74.20 glede na strukturo GD v letu 2007. Deleži podskupin v skupini 
74.20. 
 

GD Zaposleni  
število delež v  % število delež v  % 

Skupaj GD skupine 74.20 2.811 100,0 10.810 100,0 
Velike GD 17 0,60 1.098 10,16 
Srednje GD 12 0,43 859 7,95 
Majhne GD 89 3,17 2.341 21,66 
Mikro GD 2.693 95,80 6.512 60,24 
Vir: SURS, GZS, 
 

2.2.      Deleži števila GD, števila zaposlenih in vrednosti prihodkov 
podskupin v  skupini 74.20 v letu 2007. 
 

Dejavnost po SKD 
Delež števila 

GD v % 

Delež števila 
zaposlenih  

v % 

Delež vrednosti 
prihodkov 

 v % 
74.201 -  Geodetsko, geološko, geofizikalno in 
drugo opazovanje 4,84 6,44 2,53 

74.202 - Prostorsko planiranje, urbanistično in 
krajinsko načrtovanje 2,10 3,32 1,65 

74.203 - Arhitekturno in gradbeno projektiranje 
in z njim povezano tehnično svetovanje 32,59 26,97 32,63 
74.204 - Drugo projektiranje in tehnično 
svetovanje 60,48 63,27 63,19 

74.20 - Prostorsko načrtovanje, projektiranje in 
tehnično svetovanje 100,00 100,00 100,00 

Vir: SURS, GZS, 
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Deleži števila GD, števila zaposlenih in vrednosti prihodkov 
podskupin v skupini 74.20 v letu 2007
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120

Delež števila GD v % 4,84 2,1 32,59 60,48 100

Delež števila zaposlenih  v % 6,44 3,32 26,97 63,27 100

Delež vrednosti prihodkov  v
%

2,53 1,65 32,63 63,19 100

74.201 -  
Geodetsko, 
geološko, 

74.202 - 
Prostorsko 
planiranje, 

74.203 - 
Arhitekturno 
in gradbeno 

74.204 - 
Drugo 

projektiranje 

74.20 - 
Prostorsko 

načrtovanje, 

 
 

3.  Prihodki v letu 2007 in indeks 2007 / 2006 
 

dejavnosti po SKD vrednost v 000 EUR Indeks 07/06 

Vse družbe 77.473.160 118,5 
K – Nepremičnine, najem, poslovne storitve 8.089.538 130,7 
74 – Druge poslovne dejavnosti 6.012.736 130,9 
74.20 - Prostorsko načrtovanje, projektiranje in 
tehnično svetovanje 1.558.447 119,4 
74.201 - Geodetsko, geološko. geofizikalno 
opazovanje 37.816 110,2 
74.202 - Prostorsko, planiranje, urbanistično in 
krajinsko načrtovanje 24.203 113,4 
74.203 - Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z 
njim povezano tehnično svetovanje 499.469 122,6 
74.204 - Drugo projektiranje in tehnično svetovanje 996.959 118,4 

Vir: AJPES, GZS, Opomba: V grafu smo zaradi večje preglednosti izločili prikaz podatkov vseh 
gospodarskih družb, področja K in oddelka 74 kamor je skupina 74.20 uvrščena. 
 

Tudi iz vrednosti prihodkov je mogoče ugotoviti, da sta v skupini 74.20 
najmočnejši podskupini 74.204 in 74.203. Stopnje rasti prihodkov v GD skupine 
74.20 so bile glede na leto 2006 v primerjavi z vsemi GD višje, v primerjavi s 
področjem K in oddelkom 74 pa nižje. V podskupinah so bile v skupini 74.201, 
74.202 in 74.203 nižje kot v skupini 74.20, v podskupini 74.204, ki je največja in 
zajema 64% vrednosti prihodkov pa je bila stopnja rasti višja. 
 
Stopnja rasti dodane vrednosti glede na leto 2006 (DV) je bila v skupini 74.20 s podskupinami nižja (14,7%) kot stopnja rasti vrednosti 
prihodkov (19,4%). Podskupini 74.201 in 74.202 sta imeli stopnjo rasti DV nižjo od skupine 74.20, podskupini 74.203 in 74.204 pa višjo.  
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Dodana vrednost skupine 74.20 s podskupinami v letu 2007 in indeks 
2007/2006
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vrednost v 000 EUR 436.695 19.632 13.561 138.146 265.356

indeks 07/06 114,7 107 108,7 115,1 115,5

74.20 - 
Prostorsk

74.201 - 
Geodetsk

74.202 - 
Prostorsk

74.203 - 
Arhitektur

74.204 - 
Drugo 

 
 

4.      Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu v letu 2007, indeks 2007 / 
2006 in delež v odstotku. 
 

Dejavnost po SKD vrednost v 
000 EUR 

indeks 
07/06 

delež prodaje na tujih trgih v odstotku 

Vse družbe 22.244.638 117,0 100 
 

  

K – Nepremičnine, najem, 
poslovne storitve 971.926 121,9 4,37 100   
74 – Druge poslovne 
dejavnosti 773.057 120,2 3,48 79,54 100  
74.20 - Prostorsko 
načrtovanje, projektiranje in 
tehnično svetovanje 176.856 136,4 0,80 18,20 22,88 100 
74.201 - Geodetsko, 
geološko. Geofizikalno, 
geokemično opazovanje 1.053 83,1  

 

 0,60 
74.202 - Prostorsko, 
planiranje, urbanistično in 
krajinsko načrtovanje 35 12,2  

 

 0,02 
74.203 - Arhitekturno in 
gradbeno projektiranje in z 
njim povezano tehnično 
svetovanje 49.863 178,0  

 

 28,19 
74.204 - Drugo projektiranje 
in tehnično svetovanje 125.914 125,8  

 
 71,20 

Vir: AJPES, GZS, Opomba: V grafu smo zaradi večje preglednosti izločili prikaz podatkov vseh 
gospodarskih družb, področja K in oddelka 74 kamor je skupina 74.20 uvrščena. Kljub temu se 
zaradi nizkih vrednosti prodaje na tujem trgu, podskupin 74.201 in 74.202 ne opazi. Zaradi tega 
sta tudi na grafu, ki prikazuje deleže vrednosti prodaje na tujem trgu podskupini 74.201 in 
74.202 zelo skromni. Treba je upoštevati, da obe podskupini nista izvozno usmerjeni zaradi 
specifičnosti svojega delovanja, čeprav je pričakovati, da bo podskupina 74.201 začela 
povečevati svoje čiste prihodke od izvoza in s tem svoj delež v izvozu. 
 
Pričakovati je, da se bo v skupini 74.20 stopnja rasti prihodkov iz prodaje na 
tujih trgih postopoma povečevala.  Delež čistih prihodkov iz prodaje na tujih 
trgih v prihodku je v skupini 74.20  11,3% (v letu 2006  10,1%) v vseh GD pa 
28,7% (v letu 2006 28,9%). Torej se delež skupine 74.20 povečuje, kar je 
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vzpodbuden znak, glede na pogoje, ki vladajo pri pridobivanju del v tujini. 
 

Deleži vrednosti prodaje na tujem trgu podskupin 20.201, 20.202, 20.203 
in 20.204 v skupini 74.20

0,60%

28,19%
71,19%

0,02%

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

 
 Opomba: Deleži se seštevajo 
 

5.         Dodana vrednost v vseh gospodarskih družbah, K 
Nepremičnine, najem, poslovne storitve, oddelku 74 Druge poslovne 
dejavnosti in skupini 74.20 Prostorsko načrtovanje, projektiranje in 
tehnično svetovanje s podskupinami v letu 2007, indeks 2007 / 2006 in 
delež v odstotku 
 

Dejavnost po SKD vrednost v 
000 EUR 

indeks 
06/05 

Delež dodane vrednosti (DV) v odstotku 

Vse družbe 16.751.170 113,6 100    
K – Nepremičnine, najem, 
poslovne storitve 2.024.718 121,9 12,09 100   
74 – Druge poslovne 
dejavnosti 1.353.819 119,2 8,08 66,86 100  
74.20 - Prostorsko 
načrtovanje, projektiranje in 
tehnično svetovanje 436.695 114,7 2,61 21,57 33,30 100 
74.201 - Geodetsko, 
geološko. geofizikalno, 
geokemično in drugo 
opazovanje 19.632 107,0  

 

 4,50 
74.202 - Prostorsko, 
planiranje, urbanistično in 
krajinsko načrtovanje 13.561 108,7  

 

 3,11 
74.203 - Arhitekturno in 
gradbeno projektiranje in z 
njim povezano tehnično 
svetovanje 138.146 115,1  

 

 31,63 
74.204 - Drugo projektiranje 
in tehnično svetovanje 265.356 115,5  

 
 60,76 

Vir: AJPES, GZS, Opomba: V grafu smo zaradi večje preglednosti izločili prikaz podatkov vseh 
gospodarskih družb, področja K in oddelka 74 kamor je skupina 74.20 uvrščena. Če od DV 
odštejemo izgubo na substanci dobimo neto dodano vrednost. 
 
Dodana vrednost je novo ustvarjena vrednost in kaže predvsem gospodarsko 
aktivnost družb. 
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Stopnja rasti dodane vrednosti skupine 74.20 (ind. 114,7) v primerjavi z letom 
2006 je bila malo nad ravnijo vseh družb (ind.113,6) in nižja od področja K (ind. 
121,9) in oddelka 74 (119,2). Nad ravnijo skupine 74.20 sta podskupini 74.204 
(ind.115,5) in 74.203 (ind 115,1) in pod ravnijo podskupini 74.202 (ind.108,7) in 
74.201 (ind.107,0). 
 
Dodane vrednosti na zaposlenega je bilo v skupini 74.20 za 40.396 EUR ali za 
9,2% več kot v letu 2006, v vseh družbah pa za 33.538 EUR ali za 7,4% več. 
Najvišja je v podskupini 74.203 kjer znaša 47.393 EUR (ind.107,8) in najnižja v 
podskupini 74.201 kjer znaša 28.147 EUR (ind. 101,3). 
 

Dodana vrednost skupine 74.20 s podskupinami v letu 2007 in 
indeks 2007/2006
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vrednost v 000 EUR 436.695 19.632 13.561 138.146 265.356

indeks 07/06 114,7 107 108,7 115,1 115,5

74.20 - 
Prostorsk

74.201 - 
Geodetsk

74.202 - 
Prostorsk

74.203 - 
Arhitektur

74.204 - 
Drugo 

 
 

Delež dodane vrednosti podskupin 74.201, 74.202, 74.203 in 
74.2004 v skupini 74.20

60,76%

4,50%
3,11%

31,63%

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: Deleži se seštevajo 
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6.         Čisti dobiček (ČD), Čista izguba (ČI), Neto čisti dobiček (NČD), 
Neto čista izguba (NČI) v vseh družbah, področju K Nepremičnine, 
najem, poslovne storitve, oddelku 74 Druge poslovne dejavnosti in 
skupini 74.20 Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehni čno 
svetovanje s podskupinami v letu 2007 
 

Čisti dobiček (ČD) Čista izguba (ČI) 

 
Število 

GD 

znesek 
v mio 
EUR 

delež v  
% 

Indeks 
2007 
2006 

Število 
GD 

znesek 
v mio 
EUR 

delež v  
% 

Indeks 
2007 
2006 

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

Vse družbe 33.459 4.122,4 100,0 136,2 13.059 684,1 100,0 123,5 3.438,3 
K – 
Nepremičnine, 
najem, 
poslovne 
storitve 9.674 1.076,2 26,1 190,7 3.847 152,2 22,2 146,5 924,0 
74 – Druge 
poslovne 
dejavnosti 7.168 895,5 15,3 198,1 2.555 102,3  125,8 793,2 
74.20 - 
Prostorsko 
načrtovanje, 
projektiranje in 
tehnično 
svetovanje 2.205 103,1 100,00 132,7 

 
525 16,9 100,00 63,9 86,2 

74.201 – 
Geodetsko, 
geološko. 
Geofizikalno 
opazovanje 109 3,3 3,20 136,7 24 0,5 0,86 500,3 2,8 
74.202 – 
Prostorsko, 
planiranje, 
urbanistično in 
krajinsko 
načrtovanje 47 2,1 2,04 89,3 10 0,04 0,58 160,5 2,06 
74.203 – 
Arhitekturno in 
gradbeno 
projektiranje in 
z njim 
povezano 
tehnično 
svetovanje 741 36,0 34,92 137,8 158 5,7 43,41 49,5 

 
 
 
 
 
 
 

30,3 
74.204 – Drugo 
projektiranje in 
tehnično 
svetovanje 1.308 61,8 59,94 131,8 333 10,5 55,15 71,6 51,3 
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Čisti dobiček, čista izguba in neto čisti dobiček skupine 74.20 s 
podskupinami v letu 2007
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Čisti dobiček 103,1 3,3 2,1 36 61,8

Čista izguba 16,9 0,5 0,04 5,7 10,5

Neto čisti dobiček 86,2 2,8 2,06 30,3 51,3

74.20 - 
Prostorsko 

74.201 – 
Geodetsko, 

74.202 – 
Prostorsko, 

74.203 – 
Arhitekturno 

74.204 – 
Drugo 

 
 

Delež čistega dobička podskupin 74.201, 74.202, 74.203 in 74.204 
v  ČD skupine 74.20 v letu 2007 

59,82%
34,85%

2,04%
3,29% 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

 
 

Delež čiste izgube podskupin 74.201, 74.202, 74.203 in 74.204 v ČI  
skupine 74.20 v letu 2007

0,58%0,86%

43,41%55,15%

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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Delež neto čistega dobička podskupin 74.201, 74.202, 74.203 in 74.204 
v NČD skupine 74.20 v letu 2007

59,32%
35,09%

2,39%
3,19%

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.  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), 

koeficient 

Vse družbe 1,053 

K – Nepremičnine, najem, poslovne storitve 1,125 

74 – Druge poslovne dejavnosti 1,177 
74.20 - Prostorsko načrtovanje, projekt. in tehnično 
svetovanje 1,079 
74.201 - Geodet, geološko, geofizikalno, geokemično, 
opazovanje 1,073 
74.202 - Prostorsko, planiranje, urbanistično in krajinsko 
načrtovanje 1,120 
74.203 – Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim 
povezano tehnično svetovanje 1,074 

74.204 - Drugo projektiranje in tehnično svetovanje 1,080 
Vir: AJPES, GZS, Opomba: Zaradi omejenega prostora prikazujemo le nekatere od kazalnikov 
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Kazalnik 9, Celotna gospodarnost (prihodki / odhodki)
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nj im povezano tehnično svetovanje

74.20 - Prostorsko načrtovanje, projekt. in
tehn. svet

74.204 - Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje

74.202 - Prostorsko, planir, urbanist. in
kraj insko. načrt.

K – Nepremičnine, najem, poslovne
storitve

74 – Druge poslovne dejavnosti

koeficient

 

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

 

Dejavnost po SKD 
Plače na zaposlenega 

letne v EUR 

Vse družbe 14.298 

K – Nepremičnine, najem, poslovne storitve 16.020 

74 – Druge poslovne dejavnosti 14.672 
74.20 - Prostorsko načrtovanje, projekt. in tehnično 
svetovanje 18.818 
74.201 - Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično
opazovanje 15.658 
74.202 - Prostorsko, planiranje, urbanistično in krajinsko. 
načrtovanje 20.796 
74.203 – Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim 
povezano tehnično svetovanje 20.365 

74.204 - Drugo projektiranje in tehnično svetovanje 18.377 
Vir: AJPES, GZS, Opomba: v vseh tabelah so prikazane letne bruto plače iz katerih se lahko 
izračunajo povprečne mesečne bruto plače. 
 
 



 
 

str. 23 
 

Kazalnik 15, Plače na zaposlenega, letne 
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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 EUR 

 

Vse družbe 33.538 

K – Nepremičnine, najem, poslovne storitve 35.542 

74 – Druge poslovne dejavnosti 30.854 
74.20 - Prostorsko načrtovanje, projekt. in tehnično 
svetovanje 40.396 
74.201 - Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično 
opazovanje 28.147 
74.202 - Prostorsko, planiranje, urbanistično in krajinsko. 
načrtovanje 37.735 
74.203 – Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim 
povezano tehnično svetovanje 47.393 

74.204 - Drugo projektiranje in tehnično svetovanje 38.803 
Vir: AJPES, GZS, Opomba: Zaradi omejenega prostora prikazujemo le nekatere od kazalnikov 
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Kazalnik 18, Dodana vrednost na zaposlenega v EUR (DV / povpr. število zaposlenih)
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8.         Nekateri podatki o poslovanju majhnih  samostojnih 
podjetnikov v združenju za inženiring v letu 2007 na podlagi podatkov 
Agencije republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 
(AJPES) in Gospodarske zbornice Slovenije (GZS). 
 

8.1.    Število podjetnikov 
 

Dejavnost po SKD 
Število podjetnikov 

skupaj 
Število mikro 
podjetnikov  

Število malih 
podjetnikov 

Vsi majhni samostojni podjetniki 62.914 62.772 142 
K – Nepremičnine, najem, 
poslovne storitve 10.977 10.974 3 
74 Druge poslovne dejavnosti 8.609 8.608 1 
74.20 - Prostorsko načrtovanje, 
projektiranje in tehnično 
svetovanje 1.669 1.669 - 
74.201 - Geodetsko, geološko, 
geofizikalno, geokemično in 
drugo opazovanje 105 105 - 
74.202 – Prostorsko planiranje, 
urbanistično in krajinsko 
načrtovanje 26 26 - 
74.203 - Arhitekturno in gradbeno 
projektiranje in z njim povezano 
tehnično svetovanje 674 674 - 
74.204 - Drugo projektiranje in 
tehnično svetovanje 864 864 - 
Vir: SURS, GZS, Opomba: Skupina 74.20 s podskupinami (glej tabelo) se nahaja v 
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oddelku 74 Druge poslovne dejavnosti. V grafu smo zaradi večje preglednosti izločili 

prikaz podatkov o vseh malih podjetnikih s področja K in oddelka 74, kamor je skupina 

74.20 uvrščena. V skupini 74.20 so vsi podjetniki mikro podjetniki. Gre za samostojne 

podjetnike, ki sami niso v delovnem razmerju. 

 

V vseh dejavnostih skupaj, področju K, oddelku 74 in skupini 74.20 s podskupinami se 

je število majhnih samostojnih podjetnikov povečalo v primerjavi z letom 2006. 

 

1.
66

9

105 26

674 864

0

500

1.000

1.500

2.000

74.20 -
Prostor.
načrt.,

projekt. in
tehn. svetov

74.201 -
Geod.,

geol., geof.,
geok. in

drugo opaz.

74.202 –
Prost. plan.,

urban. in
kraj. načrt.

74.203 -
Arhit. in
gradb.

projek. in
teh. svet.

74.204 -
Drugo

projek. in
teh. svet.

Število mikro podjetnikov  v skupini 74.20 s podskupinami v letu 
2007

 
 

8.2.    Povprečno število zaposlenih in indeks 2007/2006 
 

Dejavnost po SKD 
Povprečno 

število 
zaposlenih 

Indeks 
2007/2006 

Vseh zaposlenih delavcev pri majhnih samostojnih 
podjetnikih 60.107 110,2 
K – Nepremičnine, najem, poslovne storitve 3.284 113,8 
74 Druge poslovne dejavnosti 2.763 112,5 
74.20 - Prostorsko načrtovanje, projektiranje in 
tehnično svetovanje 364 106,6 
74.201 - Geodetsko, geološko, geofizikalno, 
geokemično in drugo opazovanje 74 110,6 
74.202 – Prostorsko planiranje, urbanistično in 
krajinsko načrtovanje 5 160,7 
74.203 - Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z 
njim povezano tehnično svetovanje 145 119,1 
74.204 - Drugo projektiranje in tehnično svetovanje 141 106,5 
Vir: SURS, GZS, Opomba:  Povprečno število zaposlenih je izračunano iz delovnih ur. 

Majhni podjetniki kot lastniki in nosilci dejavnosti niso vključeni v število zaposlenih. 

Podatki se nanašajo samo na zaposlene pri samostojnem podjetniku, ne pa na njega 
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samega. Skupina 74.20 s podskupinami (glej tabelo) se nahaja v oddelku 74 Druge 

poslovne dejavnosti. V grafu smo zaradi večje preglednosti upoštevali samo skupino 

74.20 s podskupinami 

 
V vseh dejavnostih skupaj, področju K, oddelku 74 in skupini 74.20 s podskupinami se je povprečno število zaposlenih pri majhnih 
samostojnih podjetnikih, izračunano iz delovnih ur, povečalo za več kot število majhnih samostojnih podjetnikov, kar pomeni, da se je 
povečalo povprečno število zaposlenih pri majhnem samostojnem (= mikro) podjetniku. 
 
 
 
 
 

8.3.   Deleži samostojnih podjetnikov in pri njih zaposlenih po 
podskupinah v skupini   74.20 v letu 2007 
 

Dejavnost po SKD 
Delež mikro 
podjetnikov  

Delež števila pri 
njih zaposlenih 

74.20 - Prostorsko načrtovanje, projektiranje in 
tehnično svetovanje 100,00 100,00 
74.201 - Geodetsko, geološko, geofizikalno, 
geokemično in drugo opazovanje 6,29 20,33 
74.202 – Prostorsko planiranje, urbanistično in 
krajinsko načrtovanje 1,56 1,37 
74.203 - Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z 
njim povezano tehnično svetovanje 40,38 39,84 
74.204 - Drugo projektiranje in tehnično svetovanje 51,77 38,74 

Vir: SURS, GZS, Opomba:  V skupini 74.20 s podskupinami so vsi podjetniki mikro podjetniki 
 

Delež mikro podjetnikov in pri njih zaposlenih v letu 2007
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8.4.    Povprečno število zaposlenih pri podjetniku v letu 2007 
 

Dejavnost po 
SKD 

74 – Druge 
poslovne 
dejavnosti 

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 pri 2.763 364 74 5 145 141 
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podjetniku 
Število 
podjetnikov 8.609 1.669 105 26 674 864 
Povprečno 
število 
zaposlenih  pri 
podjetniku 0,32 0,22 0,70 0,19 0,22 0,16 
Vir: SURS, GZS 
 
Povprečno število zaposlenih pri majhnih samostojnih podjetnikih je v skupini 74.20 ostalo enako kot leta 2006 s tem, da se je zmanjšalo 
v podskupini 74.201 in 74.204 in povečalo v podskupini 74.202 in 74.203. 
 
 
 
 

8.5.    Prihodki, čisti prihodki od prodaje, odhodki malih podjetnikov  v 
letu 2007 
 

Dejavnost po SKD Prihodki  
v 000 EUR 

Čisti prihodki 
od prodaje 
 v 000 EUR 

Odhodki 
v 000  EUR 

Vsi majhni samostojni podjetniki 5.472.250  5.391.854 5.024.969 

K – Nepremičnine, najem, poslovne storitve 414.811 404.683 338.408 
74 Druge poslovne dejavnosti 315.483 307.073 253.677 

74.20 - Prostorsko načrtovanje, projektiranje in 
tehnično svetovanje 80.260 79.547 62.535 

74.201 - Geodetsko, geološko, geofizikalno, 
geokemično in drugo opazovanje 7.600 7.541 6.229 
74.202 – Prostorsko planiranje, urbanistično in 
krajinsko načrtovanje 1.000 995 737 
74.203 - Arhitekturno in gradbeno projektiranje in 
z njim povezano tehnično svetovanje 34.728 34.488 26.537 
74.204 - Drugo projektiranje in tehnično 
svetovanje 36.933 36.524 29.032 

Vir: SURS, GZS 

 
Tudi za male podjetnike velja, če primerjamo dosežene prihodke, da sta v skupini 74.20 dve podskupini majhni (74.201 z 9,5% deležem 
in 74.202 z 1,3% deležem) in dve večji (74.203 z 43,3% deležem in 74.204 z 46,0% deležem). Podobne podatke bi dobili če bi primerjali 
ostale kategorije, kar je razvidno iz drugih tabel. 
 

8.6.    Podjetnikov dohodek in negativni poslovni izid majhnih 
podjetnikov v letu 2007 
 

Dejavnost po SKD Podjetnikov 
dohodek 

v 000 EUR 

Negativni 
poslovni izid 
v 000 EUR 

Neto 
podjetnikov 

dohodek 
v 000 EUR 

Vsi majhni samostojni podjetniki 484.422 37.140 447.282 
K – Nepremičnine, najem, poslovne storitve 79.500 3.414 76.086 
74 Druge poslovne dejavnosti 63.919 2.231 61.688 
74.20 - Prostorsko načrtovanje, projektiranje in 
tehnično svetovanje 17.605 256 17.349 
74.201 - Geodetsko, geološko, geofizikalno, 
geokemično in drugo opazovanje 1.374 3 1.371 
74.202 – Prostorsko planiranje, urbanistično in 
krajinsko načrtovanje 277 15 262 
74.203 - Arhitekturno in gradbeno projektiranje in 
z njim povezano tehnično svetovanje 7.880 73 7.807 



 
 

str. 28 
 

74.204 - Drugo projektiranje in tehnično 
svetovanje 8.075 166 7.909 

Vir: SURS, GZS, Opomba: Podjetnikov dohodek – negativni poslovni izid = neto podjetnikov 
dohodek 
 
V skupini 74.20 je bilo neto podjetnikovega dohodka v podjetnikovem dohodku 98,6% s tem, da ga je bilo v dveh podskupinah nad 
povprečjem skupine (99,8% v podskupini 2001 in 99,1% v podskupini 74.203) in v dveh podskupinah pod povprečjem skupine (97,9% v 
podskupini 74.204 in 94,6% v podskupini 74.202). Negativnega poslovnega izida je bilo malo in je v skupini 74.20 znašal le 1,5%. Največ 
ga je bilo 5,4% v podskupini 74.202 in najmanj 0,2% v podskupini 74.201.  
 

Podjetnikov dohodek, negativni poslovni izid in neto podjetnikov 
dohodek v letu 2007
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9.      Kazalniki  majhnih SP 
 

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

Dejavnost po SKD 

Kratkoročni koeficient – koeficient 
tekoče likvidnosti (kratkoročna 

sredstva / kratkoročne 
obveznosti) 

74.203 – Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim 
povezano tehnično svetovanje 1,278 
74.201 - Geodet, geološko, geofizikalno, geokemično 
opazovanje 1,369 
74.20 - Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično 
svetovanje 1,508 

74.204 - Drugo projektiranje in tehnično svetovanje 1,806 
74.202 - Prostorsko, planiranje, urbanistično in krajinsko 
načrtovanje. 2,496 
 Vir: AJPES, GZS, Opomba: Zaradi omejenega prostora  prikazujemo le nekatere od kazalnikov 
 
Za skupino 74.20 in vse podskupine velja, da je koeficient tekoče likvidnosti boljši kot leta 2006 (indeks 113,7). 
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Kazalnik 1. Kratkoročni koeficient - koeficient tekoče likvidnosti  
(kratkoročna sredstva / kratkoročne obveznosti)
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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). 

74.201 - Geodet, geološko, geofizikalno, geokemično 
opazovanje 1,220 

74.204 - Drugo projektiranje in tehnično svetovanje 1,272 
74.20 - Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično 
svetovanje 1,283 
74.203 – Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim 
povezano tehnično svetovanje 1,309 
74.202 - Prostorsko, planiranje, urbanistično in krajinsko 
načrtovanje 1,356 
 Vir: AJPES, GZS 
 
Celotna gospodarnost je v skupini 74.20 s podskupinami boljša kot leta 2006 (indeks 104,3) 

 

Kazalnik 9. Celotna gospodarnost (prihodki / odhodki)
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Kazalnik 12, Prihodki na zaposlenega  (Prihodki / povprečno število zaposlenih). 
Dejavnosti so razvrščene od najmanjše do največje vrednosti prihodkov na zaposlenega. 
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Dejavnost po SKD 
Prihodki na zaposlenega v EUR 

(prihodki / povprečno število 
zaposlenih 

74.201 - Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično 
in drugo opazovanje 102.849 
74.202 - Prostorsko, planiranje, urbanistično in krajinsko 
načrtovanje 214.525 
74.20 - Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično 
svetovanje 220.314 
74.203  – Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim 
povezano tehnično svetovanje 240.330 

74.204 - Drugo projektiranje in tehnično svetovanje 261.476 
Vir: AJPES, GZS 
 
Prihodki na zaposlenega so v skupini 74.20 s podskupinami boljši kot leta 2006 (indeks 116,8), razen pri podskupini 74.202 kjer so slabši 
(indeks 90,9) 
 

Kazalnik 12.   Prihodki na zaposlenega (prihodki / odhodki) 
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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 EUR 

(DV / povprečno število 
zaposlenih) 

74.201 - Geodet, geološko. geofizikalno, geokemično 
opazovanje 50.392 
74.20 - Prostorsko načrtovanje, projektiranje in 
tehnično svetovanje 87.612 
74.203 – Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z 
njim povezano tehnično svetovanje 94.812 
74.204 - Drugo projektiranje in tehnično svetovanje 99.309 
74.202 - Prostorsko, planiranje, urbanistično in 
krajinsko načrtovanje 100.005 

  Vir: AJPES, GZS 
 
Dodana vrednost (DV) na zaposlenega je v skupini 74.20 s podskupinami boljša kot leta 2006 (indeks 121,7). Tako v letu 2007 kot v 
prejšnjih letih je DV pri malih SP precej višja kot v GD, gre tudi za vpliv metodologije.  
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Kazalnik 13. Dodana vrednost na zaposlenega (DV / povprečno število 
zaposlenih)
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ZAKLJU ČEK 
 
Iz vsebine gradiva poslovanja GD skupine 74.20 prostorsko načrtovanje, 
projektiranje in tehnično svetovanje (projektiranje, inženiring) je mogoče 
ugotoviti naslednje:  

 
1. Število GD v skupini 74.20 prostorsko načrtovanje, projektiranje in 

tehnično svetovanje se je v letu 2007 v primerjavi z letom 2006 povečalo 
za 6,2% kar je manj kot v vseh družbah, kjer se je povečalo za 7,6%, 
vendar bistveno več kot leta 2006 v primerjavi z letom 2005. 

 

        V skupini 74.20 se nahajajo štiri podskupine, katerih deleži tvorijo celoto. 
Največja deleža GD predstavljata podskupini 74.204 drugo projektiranje in 
tehnično svetovanje (60,5%) in 74.203 arhitekturno in gradbeno 
projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje (32,6%), ostala dva 
deleža sta majhna, in ju predstavljata podskupini 74.201 geodetsko, 
geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje (4,8%) in 74.202 
prostorsko, planiranje, urbanistično in krajinsko načrtovanje (2,1%). 

 
        Do večjih razlik je prišlo v velikosti družb, kjer je število velikih GD v skupini 

74.20 ostalo nepremenjeno, v skupini srednjih GD se je zmanjšalo za 
četrtino, malih GD povečalo za 15% in mikro GD za 6%. Delež, ki odpade 
na mikro družbe je kar 95,8%. Delež GD skupine 74.20 prostorsko 
načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje s podskupinami 
predstavlja v vseh dejavnostih 5,8%, v področju K nepremičnine, najem, 
poslovne storitve slabih 20,1%, v oddelku 74 druge poslovne dejavnosti pa 
27,9%. Deleži so podobni tistim iz leta 2006.  

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

in tehnično svetovanje se je v letu 2007 v primerjavi z letom 2006 povečalo 
za 5,0% ob povečanju števila družb za 6,2%. Povečalo se je v vseh 
podskupinah in to od 4,3% v podskupini 74.204 drugo projektiranje in 
tehnično svetovanje do 6,7% v podskupini 74.203 prostorsko planiranje, 
urbanistično in krajinsko načrtovanje. Tudi pri zaposlenih podobno kot pri 
GD največji delež odpade na podskupini 74.204 in 74.203 (90,2%) in 
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manjši na podskupini 74,201 in 74.202 (9,8%). Delež zaposlenih v velikih 
GD v skupini 74.20 prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično 
svetovanje je 10,2%, v srednjih 7,9% v malih 21,7% in v mikro 60,2%. 
Tako je v malih in mikro družbah zaposlenih kar 81,9%. Zaradi narave dela 
in njegove zahtevnosti prevladujejo strokovnjaki z visoko in višjo  
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 93,1% vseh prihodkov, ostali 
dve 74.201 geodetsko, geološko, geofizikalno opazovanje in 74.202 
prostorsko planiranje, urbanistično in krajinsko načrtovanje le 6,9%, zato 
pa nista nič manj pomembni za slovensko tržišče. Pomembno je tudi to, da 
se je njihov delež v prihodkih skupine 74.20 v primerjavi z letom 2006 
povečal. Sicer je rast prihodkov skupine 74.20 19,4%, vseh dejavnosti 
18,5% v primerjavi z letom 2006. 

 
5.  Na tujih trgih skupina 74.20 zaostaja za vsemi dejavnostmi saj je delež 

čistih prihodkov iz prodaje na tujih trgih v prihodku 11,3% vendar se delež 
zvišuje (leta 2006 10,1%). Z zviševanjem deleža so GD pokazale interes 
za pridobivanje del na tujih tržiščih kljub temu, da je za večino bilo dela 
dovolj na domačem tržišču. Delež GD v vseh dejavnostih v prihodku je 
28,7% in se delež znižuje (leta 2006 28,9%), kar je po svoje zaskrbljujoče, 
saj se na obzorju že kažejo znaki zmanjševanja konjunkture, ki je bila 
izrazita v letu 2007. Menimo, da bi lahko dejavnost projektiranje, inženiring 
na tem področju s primernim usposabljanjem in izboljšanjem 
konkurenčnosti dosegla še 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 nekoliko višjo stopnjo rasti dodane vrednosti (DV) 

14,7%  kot vse dejavnosti 13,6%. DV po zaposlenem dosega 40.396 EUR 
(9,2% stopnja rasti na leto 2006) in je za 20,4% višja kot v vseh 
dejavnostih, kjer je 33.538 EUR (7,4% stopnja rasti na leto 2006), v 
podskupini 74.203 celo  47.393 EUR po zaposlenem kar je 41,3% več kot 
v vseh dejavnostih.  

 
7. Skupina 74.20 je ustvarila čistega dobička (ČD) 103 milijona EUR ali za 

32,7% več kot v letu 2006, v vseh dejavnostih ga je bilo za 36,2% več. 
Čiste izgube je skupina imela za 17 milijonov ali za 63,9% več kot v letu 
2006, vse dejavnosti za 23,5% več. Neto čistega dobička (NČD) je bilo 
ugotovljenega za 86,2 milijonov ali 55,0% več, v vseh dejavnostih za 
33,7% več. V skupini 74.20 je bilo ČD v primerjavi s ČI za 6,1 krat več, v 
vseh dejavnostih za 6,0 krat več. Čistega dobička na zaposlenega je bilo v 
skupini 74.20 za 9.540 EUR (za 26,3% več kot leta 2006), čiste izgube na 
zaposlenega za 1.560 EUR (za 39,2% manj kot leta 2006). V vseh 



 
 

str. 33 
 

dejavnostih je bilo čistega dobička na zaposlenega za 8.254 EUR (za 
28,8% več kot leta 2006), čiste izgube na zaposlenega za 1.370 EUR (za 
16,8% % več kot leta 2006). Neto čistega dobička je bilo v skupini 74.20 
za 7.980 EUR po zaposlenem, v vseh dejavnostih pa za 6.884 EUR ali za 
13,7% manj. Pogoji gospodarjenja so bili v skupini 74.20 s podskupinami 
relativno ugodni glede na splošne konjunkturne trende in na stopnjo rasti 
celotnega gospodarstva. Visoka stopnja rasti gospodarstva se je pokazala 
tudi v prvi polovici leta 2008, vendar so napovedi za drugo polovico leta 
manj obetavne saj se pričakuje postopno zniževanje obstoječe stopnje 
rasti zato bo potrebno tem razmeram posvetiti potrebno pozornost in 
predlagati rešitve, ki bodo pomagale kako v čim večji meri upočasniti 
pričakovane negativne tokove. 

  
8.    Majhnih samostojnih podjetnikov je bilo v skupini 74.20 prostorsko 

načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje 1.669 (za 11,6% več leta 
2006), ki so zaposlovali 364 delavcev (za 12,5% več leta 2006), od tega je 
odpadlo na največji podskupini 74.203 in 74.204 kar 78,6% zaposlenih, na 
manjši podskupini 74.201 in 74.202 pa 21,7%. V letu 2007 je na enega 
samostojnega podjetnika v skupini 74.20 odpadlo 0,22 pri njem 
zaposlenega delavca, enako kot v letu 2006.  

 
9.     Dohodka so ustvarili za 17,6 milijonov EUR (indeks 148,9 na leto 2006), od 

tega    največji podskupini 74.203 in 74.204 za 16,0 milijonov EUR (90,9%) 
ostali dve manjši podskupini 74.201 in 74.202 pa 1,6 milijona EUR (9,1%). 

 
10.   V skupini 74.20 je neto podjetnikovega dohodka v podjetnikovem dohodku kar  je 98,5% in le 1,5% negativnega poslovnega izida, 

ali podjetnikov dohodek je kar za 69 krat večji od negativnega poslovnega izida (v letu 2006 je bil večji za 47 krat). 
 

 
 

Vir: Agencija RS za javno pravne evidence in storitve, Gospodarska 
zbornica Slovenije, Statistični urad Republike Slovenije 

 
 

 
 

 


