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POVZETEK
Organizacije so v današnjem času močno odvisne od investicij oz. vlaganja v informacijsko
tehnologijo. V javnem sektorju je potrebno, da se zaradi razvoja tehnologije vlaga v
informacijske rešitve, saj se s tem optimizira delovne procese, zmanjšuje birokracijo in
korupcijo ter izboljšuje transparentnost poslovanja z javnim denarjem. Namen tega
diplomskega dela je prikazati investicije v informacijsko tehnologijo, saj je takšnih analiz,
predvsem javno dostopnih, danes premalo. V analizi sem se osredotočil na vsa slovenska
ministrstva, saj so zelo pomemben vir pri naložbah proračunskega denarja v različne
dejavnosti. Analizo sem časovno omejil na obdobje od leta 2008 do 2016, saj me je med
drugim zanimal vpliv finančne krize na investicije v informacijsko tehnologijo.
Podatke za analizo sem pridobil z integracijo treh podatkovnih virov: spletne aplikacije
ERAR, Poslovnega registra Slovenije in Seznama proračunskih uporabnikov. Pri podatkih o
posameznih transakcijah sem se osredotočil predvsem na velikost in dejavnost poslovnega
subjekta, ki je prejel proračunska sredstva od enega ali več ministrstev. Iz transakcij vseh
14 ministrstev sem izluščil tiste, ki so bile namenjene informacijski tehnologiji po ustrezni
standardni klasifikaciji dejavnosti. V transakcijah so bili najpomembnejši podatki datum
transakcije, izvršilec transakcije in znesek posamezne transakcije.
V diplomskem delu sem ugotovil, da se vlaganja v izbranem obdobju analize povečujejo in
ne zmanjšujejo zaradi finančne krize, da sprejetje Zakona za uravnoteženje javnih financ
in dvig stopnje DDV zaradi finančne krize nista negativno vplivala na vlaganja, kvečjemu
pozitivno. Prav tako sem ugotovil, da nastopi mandatov vlad v izbranem obdobju niso
imeli vidnega vpliva na količino vlaganj oz. porabljenih sredstev ministrstev.
Ključne besede: analiza vlaganj, informacijska tehnologija, ministrstva, ERAR, Poslovni
register Slovenije, proračunska sredstva, Zakon za uravnoteženje javnih financ.
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SUMMARY
ANALYSIS OF MINISTRIES OUTGOING CASH FLOW AND INVESTMENTS
IN INFORMATION TECHNOLOGY
Nowadays organisations depend heavily on investments in information technology. Public
sector also needs such investments due to the development of technology, but also to
optimize the work processes, reduce bureaucracy and corruption, as well as to improve
the transparency of public money operations. The aim of this diploma paper is to present
and analyse the public-sector investments in information technology in Slovenia. Note that
there is a lack of such analyses in Slovenia, especially ones that are in the public domain.
In the analysis, I included all Slovenian ministries because they are an important source
of investing public budget into various activities. I focus on the period from 2008 to 2016
to invesigate the impact of the financial crisis on the IT investments.
I acquired the data for the analysis by integrating three datatechnology defined by the
appropriate Standard Classification of Activities. Regarding transaction information I
focused primarily on the size and business activity of a business entity which received
budget funds from one or more ministries. From the transactions made by all fourteen
ministries I extracted the transactions used for infomation technology defined by the
appropriate Standard Classification of Activities. Most important information regarding the
transactions was the transaction date, transaction source and the amount of an individual
transaction.
The results of the analysis show that the investments during the results also show that
the adoption of the Public Finance Balance Act and the increase in the VAT rate due to
the financial crisis did not have a negative, but a rather positive impact on investments. I
also concluded that various government mandates in the selected period did not have a
significant influence on the amount of investments or on the funds spent by the ministries
on information technology.
Key words: investment analysis, information technology, ministries, ERAR, Business
Register of Slovenia, budget funds, Public Finance Balance Act.
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UVOD

V današnjem času ima informacijska funkcija organizacije enakopraven položaj z ostalimi
organizacijskimi funkcijami, kot npr. proizvodna, finančna, kadrovska, itd (Kovačič &
Vintar, 1994). Informacijsko komunikacijska tehnologija (IKT) vpliva na uspešnost vodilnih
držav, ki z njo povečujejo ekonomsko prednost pred ostalimi. Zaostanek pri razvoju
državne informatike je viden in ga dodatno povečujejo dejavniki, kot so neurejenost
zakonodaje, neustrezna odprtost informacijskega trga, visoki stroški IKT, pomanjkanje
finančnih virov, nerazpoložljivost informacijskih rešitev, slaba pripravljenost organizacij na
organizacijske in informacijske spremembe, neustrezno znanje in različnost sistema
vrednot (Pivka & Tomšič, 2002).
Temeljna organizacijska oblika slovenske državne uprave so ministrstva, ki so organizirana
resorno, tako da je vsako ministrstvo zadolženo za svoj resor oz. delovno področje. Vsako
ministrstvo rabi tudi informacijsko podporo za delovanje v okviru svojega resorja. Za čim
večjo uspešnost pa mora investirati oz. vlagati v konstantno razvijajočo se IKT. Pojem
investicije označuje vsa finančna, materialna in intelektualna vlaganja v delovna sredstva
in silo. Organizacija lahko z investiranjem zagotavlja dolgoročno tehnološko-tehnično
učinkovitost in posledično tudi ekonomsko učinkovitost na trgu (Györek, 2003).
Zaradi zanimanja o investicijah javnega sektorja v IKT sem se odločil analizirati finančni
vidik investiranja oz. vlaganja ministrstev Republike Slovenije v IKT. Takšne analize nisem
zasledil nikjer v literaturi ali na spletu, zgolj analizo splošne porabe denarja v celotnem
javnem sektorju. Namen analize je bil prikazati obseg vloženih sredstev skozi izbrano
časovno obdobje (2008 – 2016) v IKT in hkrati poiskati povezavo med rezultati analize in
pomembnimi dogodki, ki so se zgodili v izbranem časovnem obdobju. Podatke sem
pridobil iz treh različnih zunanjih virov, in sicer podatke o posameznih ministrstvih s
Seznama proračunskih uporabnikov, podatke o poslovnih subjektih iz registra AJPES in
podatke o transakcijah, ki so jih izvedla ministrstva, iz spletne aplikacije ERAR.
V diplomskem delu sem za analizo uporabil sledeče metode:
‒
‒
‒
‒
‒

postavitev lokalne baze MySQL na osebnem računalniku,
prenos potrebnih podatkov iz zunanjih virov in vnos v bazo,
programiranje potrebne rešitve za čiščenje in transformacijo podatkov, ter prenos
v željen nabor podatkov,
postavitev okolja za grafični prikaz podatkov in programiranje grafov v
programskem jeziku R,
grafični prikaz analize in opis ugotovitev.

V analizo sem vključil vseh 14 ministrstev, osredotočil pa sem se predvsem na skupna
vlaganja proračunskih sredstev, vlaganja posameznih ministrstev glede na velikost
podjetja, ki so prejela proračunska sredstva in glede na standardno klasifikacijo dejavnosti
– SKD znotraj obsega informacijske tehnologije. Zaradi nedavno končane gospodarske
1

krize, ki se je pojavila v letu 2007 (Zorc, 2013), me je zanimalo predvsem obnašanje
vlaganj izbranih ministrstev v t.i. »kriznem obdobju«.
Osredotočil sem se na vlaganja ministrstev v obdobju od 2008 do 2016. Po vseh
pridobljenih podatkih sem za opazovano obdobje izluščil 50029 relevantnih transakcij, ki
so jih opravila ministrstva na področju IKT. Poleg opazovanja transakcij skozi celotno
obdobje sem izbral tudi pet dogodkov, ki bi znali vplivati na gibanje transakcij: nastopi
mandatov vlad med tem časovnim obdobjem, sprejetje Zakona za uravnoteženje javnih
financ in sprejetje t.i. »kriznega davka«.
Cilj diplomske naloge je bil uspešno opravljena analiza podatkov na izbrano temo, prikaz
ugotovitev v čimbolj grafični obliki in prikaz gibanja vlaganj proračunskih sredstev
ministrstev v IKT.
Osrednja hipoteza, ki sem jo želel testirati zaradi narave opazovanega časovnega obdobja
je, da so v času finančne krize ministrstva zmanjševala vlaganja v informacijsko
tehnologijo.
Diplomsko delo sem razdelil na štiri poglavja. V drugem poglavju sem opisal postopek
pridobivanja podatkov in podatke, ki sem jih dobil od zunanjih virov. Splošno sem opisal
tudi organizacije, ki so zadolžene za hrambo teh podatkov.
V tretjem poglavju sem opisal pripravo podatkov in okolja in podrobneje opisal postopek
čiščenja podatkov s pomočjo programske opreme, s čimer sem pridobil željen nabor
podatkov.
V četrtem poglavju sem opisal omejitev podatkov, okolje v katerem sem izvedel analizo in
podrobneje opisal pomembne dogodke na katere sem se osredotočil pri pregledu
ugotovitev. V petem poglavju sem s pomočjo grafičnih prikazov podal rezultate in
ugotovitve analize.
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2

DOSTOP DO PODATKOV IN PODATKI ZA ANALIZO

Za analizo podatkov zastavljenega diplomskega dela sem podatke pridobil iz treh virov.
Podatke o ministrstvih sem pridobil iz seznama neposrednih in posrednih proračunskih
uporabnikov na spletni strani Ministrstva za finance oz. Uprave Republike Slovenije za
javna plačila (UJP). Podatke o poslovnih subjektih sem pridobil iz Poslovnega registra
agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Podatke o
posameznih transakcijah proračunskih uporabnikov, v tem primeru ministrstev, pa sem
pridobil iz javne spletne aplikacije za prikaz javnega denarja v Republiki Sloveniji – ERAR,
ki jo vodi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK).
V sledečih podpoglavjih bom na kratko opisal zgoraj navedene organizacije, ki so
zadolžene za vodenje posameznih registrov in oblike ter obseg podatkov, ki sem jih od teh
organizacij prejel in uporabil.

2.1 SEZNAM PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV
Seznam proračunskih uporabnikov upravlja Uprava Republike Slovenije za javna plačila, ki
je bila ustanovljena 20.4.2002 z zakonom o plačilnem prometu in je organ v sestavi
Ministrstva za finance (Uprava Republike Slovenije za javna plačila, 2017).
Naloge v okviru registra proračunskih uporabnikov, ki jih opravlja UJP, so:
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

vodi register proračunskih uporabnikov,
posodablja podatke o proračunskih uporabnikih,
zbira in pošilja podatke o transakcijah za statistične, davčne in analitične namene,
zagotavlja podatke in informacije o javnofinančnih vplačilih,
zagotavlja podatke o plačilih in vračilih obveznih dajatev in drugih javnofinančnih
prihodkov,
zagotavlja neprekinjeno delovanje informacijskih sistemov UJP,
zagotavlja in skrbi za upravljanje, vzdrževanje in razvoj samostojne informacijsko
komunikacijske infrastrukture in posebnih informacijskih sistemov (ZOPSPU, 4.
člen)

Seznam proračunskih uporabnikov je zbirka podatkov o posrednih in neposrednih
proračunskih uporabnikih. Seznam je dostopen v obliki Excel razpredelnice na spletni
strani Uprave Republike Slovenije za javna plačila. V seznamu je trenutno 2807
proračunskih uporabnikov.
Seznam je sestavljen iz podatkov in legend, ki vsebujejo šifrante za polje tip in skupina ter
šifrante za plačne skupine.
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Seznam proračunskih uporabnikov vsebuje naslednje podatke:
1.
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Splošni podatki o proračunskem uporabniku
tip,
skupina,
podskupina,
šifra proračunskega uporabnika,
matična številka,
davčna številka,
ustanovitelj,
naziv proračunskega uporabnika,
kraj,
občina,
SKD šifro dejavnosti,
polja za plačne skupine (A – J),
naslov,
poštna številka,
pošta,
šifra upravljalca EZR sistemov,
šifra proračuna

2. Legenda šifrantov tipov in skupin
3. Legenda šifrantov plačnih skupin

2.2 POSLOVNI REGISTER SLOVENIJE
Poslovni register Slovenije vodi AJPES, ki je javna agencija in je bila ustanovljena leta
2002 s Sklepom o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve. Kot javna agencija zbira, prevzema, vodi in pripravlja podatke o poslovnih
subjektih za evidentiranje, analiziranje, objavljanje in informativno rabo.
Poleg vodenja različnih registrov je zadolžena tudi za vodenje poslovnega registra
Slovenije in registra zastavnih pravic na nepremičninah (Sklep o ustanovitvi Agencije
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, 7. člen). Kot javna agencija
Republike Slovenije deluje tudi kot bonitetna agencija, katere bonitetne ocene so najbolj
ažurne in točne na slovenskem trgu (AJPES, 2017a).
Poslovni register Slovenije je glavna baza podatkov, ki vsebuje podatke o vseh poslovnih
subjektih s sedežem v Sloveniji. Poslovni subjekti, ki so vpisani v poslovni register
Slovenije, so lahko nepridobitni ali pridobitni. Namen vodenja Poslovnega registra
Slovenije je zagotavljanje podatkov za varnost pravnega prometa, statistične, davčne in
raziskovalne namene, ter zagotavljanje podatkov organom preko centralizirane
podatkovne baze za izvajanje nalog v skladu z zakoni (AJPES, 2017b).
4

Poslovni register Slovenije je sestavljajo različni registri in evidence, ki jih vodijo
ministrstva, zbornice, javne agencije, uprave Republike Slovenije in AJPES (slika 1).
Slika 1: Sestava PRS

Vir: AJPES (2017)
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Viri podatkov PRS so (AJPES, 2017b):
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Finančna uprava Slovenije,
Centralni register prebivalstva,
Vrhovno sodišče RS,
sodišča,
Centralno klirinško-depotna družba,
Banka Slovenije,
banke,
Geodetska uprava Slovenije,
Ministrstvo za javno upravo,
Uprava Republike Slovenije za javna plačila,
drugi organi,
poslovni subjekti.

2.3 SPLETNA APLIKACIJA ERAR
Za spletno aplikacijo ERAR skrbi Komisija za preprečevanje korupcije, samostojen in
neodvisen državni organ, ki je bil ustanovljen na podlagi Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije (Poslovnik Komisije za preprečevanje korupcije, 2. člen). Komisija
je nastala leta 2004 iz Urada Vlade Republike Slovenije za preprečevanje korupcije.
Namen Komisije je krepitev učinkovitega delovanja pravne države in preprečevanje
ogrožanja države s koruptivnimi dejanji. Komisija za preprečevanje korupcije kot državni
organ ni podrejena nobeni javni instituciji, kot npr. vladi ali državnemu zboru, saj deluje
samostojno brez višjih navodil. Ima preiskovalna, nadzorna in izvršilna pooblastila, vendar
ni organ pregona, pri svojem delu pa je vezana na ustavo in zakon (Papež, 2016).
Komisijo poleg predsednika, namestnikov in urada komisije, sestavljata tudi Služba za
nadzor in preiskave, ter Center za integriteto in preventivo. Center za integriteto in
preventivo oblikuje in izvaja politiko, ki poizkuša preprečevati korupcijo in krepiti
integriteto. Hkrati osvešča javnost, pripravlja načrte integritete in predloge predpisov, ter
nadzoruje izvajanje ukrepov za preprečevanje korupcije na nacionalni ravni. Služba za
nadzor in preiskave je pooblaščena za izvajanje nadzora in preiskav v primerih sumov
korupcije ali ostalih kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Poleg nadzora
in preiskav vodi prekrškovne postopke in se v večini ukvarja z lobiranjem, nasprotovanji
interesov, premoženjem funkcionarjev, nezdružljivostjo funkcij, omejitvami poslovanja in
omejitvami sprejemanja daril. Urad komisije je zadolžen za opravljanje analiz in raziskav
na področju korupcije z uporabo IKT, pripravlja predloge sprememb zakonodaje na
področju delovanja komisije, skrbi za odnose z javnostmi, ter opravlja upravne,
kadrovske, logistične in finančne naloge (Komisija za preprečevanje korupcije, 2017a).
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ERAR je spletna aplikacija Komisije za preprečevanje korupcije in je naslednica spletne
aplikacije Supervizor. Aplikacija javnosti, medijem, stroki in državnim organom omogoča
vpogled v transakcije javnih institucij.
Podatkovni viri za aplikacijo ERAR so (Komisija za preprečevanje korupcije, 2017b):
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

transakcije in e-računi (Uprava Republike Slovenije za javna plačila),
poslovni register, register transakcijskih računov in podatkovna zbirka letnih
poročil (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve - AJPES),
podatki o lastništvu delniških družb (Centralno Klirinško Depotna Družba d.d.),
podatki o javnih naročilih s portala eNaročanje (Uradni List RS),
računovodski podatki o transakcijah (Ministrstvo za finance),
podatki o davčnih dolžnikih in nepredlagateljih davčnih obračunov (FURS),
podatki o večjih transakcijah v tujino (Urad Republike Slovenije za preprečevanje
pranja denarja),
dnevna tečajnica za pretvorbo valut (Banka Slovenije),
seznam ponudnikov z negativnimi referencami (Ministrstvo za javno upravo).

Spletna aplikacija ERAR ima (tako kot njen predhodnik Supervizor) vgrajen iskalnik, s
pomočjo katerega lahko poiščemo prejemnika (državni organ), plačnika (zasebna ali
javni poslovni subjekt) ali kombinacijo prejemnika in plačnika. Namesto naziva
poslovnega subjekta lahko iščemo tudi po šifri poslovnega uporabnika (Komisija za
preprečevanje korupcije, 2017b).
Poleg iskalnika po posameznih poslovnih subjektih so na spletni strani ERAR objavljene
tudi statične CSV datoteke s podatki o mesečnih seštevkih in transakcijah po letih in
mesecih za tekoče leto, prikazane na Sliki 2. CSV datoteke vsebujejo podatke od leta 2003
dalje in so na voljo v stisnjeni .gz obliki.
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Slika 2: Statične datoteke na spletni strani ERAR

Vir: Komisija za preprečevanje korupcije (2017)

Statične CSV datoteke prikazane na sliki 2 na levi strani, ki so poimenovane po letih in
mesecih, vsebujejo podatke o mesečnih seštevkih prejetih po posameznih proračunskih
uporabnikih in prejemnikih javnih sredstev (Komisija za preprečevanje korupcije, 2017c):
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

šifra proračunskega uporabnika,
davčna številka prejemnika proračunskih sredstev,
leto prejema proračunskih sredstev,
mesec prejema proračunskih sredstev,
vsota prejemkov proračunskih sredstev v EUR,
ocena vsote nepovratnih sredstev, ki jih je prejemnik prejel od proračunskega
uporabnika,
skupna vsota mesečnih prejemkov, ki jih je prejemnik prejel od proračunskega
uporabnika na svoj fiduciarni račun.
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Statične datoteke na desni strani (»transakcije«) pa vsebujejo podatke o posameznih
finančnih transakcijah proračunskih uporabnikov (Komisija za preprečevanje korupcije,
2017c):
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

številka podračuna v breme,
datum transakcije,
znesek transakcije,
oznaka valute transakcije,
transakcijski račun prejemnika,
naziv prejemnika,
matična številka prejemnika,
davčna številka poslovnega subjekta, ki je prejel proračunska sredstva,
šifra proračunskega uporabnika,
enolični identifikator transakcije,
namen nakazila.
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3

PRIPRAVA OKOLJA IN PODATKOV

Pri izdelavi diplomske naloge sem začel pridobivati podatke za analizo iz virov, ki sem jih
opisal v prejšnjem poglavju. Pri časovnem obsegu podatkov sem se po posvetu z
mentorjem odločil analizirati vlaganja ministrstev v informacijsko tehnologijo v zadnjih
osmih letih, torej od leta 2008 do leta 2016. Na osebnem računalniku sem postavil lokalni
MySQL strežnik, ki je poganjal MySQL podatkovno bazo, v kateri sem pripravil shemo, ki
je služila znotraj celotnega procesa polnjenja podatkovne baze kot »staging area« oz.
shema s tabelami, v katero se prenesejo podatki iz zunanjih virov in se nato iz nje pripravi
ustrezen nabor podatkov (angl. dataset). Ta nabor podatkov sem tudi analiziral.
V sledečem poglavju bom opisal pripravo okolja za obdelovanje podatkov in pripravo
podatkov za analizo.

3.1 UVOZ PODATKOV
Iz spletne aplikacije ERAR sem prenesel podatke o
letom 2016. Seznam proračunskih uporabnikov
pripravljen na uvoz v SUPB kot CSV. Poslovni
Microsoft Access baze na mediju. Iz PRS sem
subjektih oz. glavno tabelo o enotah PRS.

transakcijah od leta 2008 do vključno z
sem po potrebi spremenil, da je bil
register Slovenije sem dobil v obliki
prenesel samo podatke o poslovnih

3.2 IZBOR PODATKOV
Pri pripravi podatkov za analizo sem omejil poslovne subjekte samo na tiste, ki primarno
delujejo na področju informacijske tehnologije. Primarno dejavnost v Poslovnem registru
Slovenije označuje standardna klasifikacija dejavnosti.
3.2.1

STANDARDNA KLASIFIKACIJA DEJAVNOSTI

SKD je slovenski statistični standard za evidentiranje, zbiranje, analiziranje in izkazovanje
podatkov, ki prikazujejo enotno klasifikacijo proizvodov in storitev po dejavnosti.
Uporablja se za določanje dejavnosti in razvrstitev poslovnih subjektov glede na primarno
dejavnost, ki jo subjekt opravlja. SKD je moč razčleniti na logične manjše enote, ki
pomenijo sledeče (Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti, 5. člen):
‒
‒
‒
‒
‒

»področje (označeno z enomestno črkovno oznako),
oddelek (označeno z dvomestno številčno oznako),
skupina (označena s trimestno številčno oznako),
razred (označen s štirimestno številčno oznako),
podrazred (označen s petmestno številčno oznako)«.
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Po posvetu z mentorjem sem izbral sledeče dejavnosti, ki se ukvarjajo z informacijsko
tehnologijo, prikazane v tabeli 1.
Tabela 1: Izbrani šifranti SKD

Standardna klasifikacija
dejavnosti (SKD)

Pomen

C26.200

Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav

G46.510

Trgovina na debelo z računalniškimi napravami

J58.290

Drugo izdajanje programja

J62.010

Računalniško programiranje

J62.020

Svetovanje o računalniških napravah in programih

J62.030

Upravljanje računalniških naprav in sistemov

J62.090

Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi
storitvami povezane dejavnosti

J63.110

Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti

J63.120

Obratovanje spletnih portalov

S95.110

Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
Vir: Statistični urad RS (2017)

3.2.2

MINISTRSTVA

Sledilo je filtriranje proračunskih uporabnikov na ministrstva. Z ustreznim SQL stavkom
sem pripravil View, v katerem sem izbral samo tiste proračunske uporabnike, ki so
vsebovali v nazivu niz »Ministrstvo«. V analizo sem tako vključil vseh 14 trenutnih
ministrstev, in sicer: Ministrstvo za finance, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za
zunanje zadeve, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za javno upravo,
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ter Ministrstvo za kulturo.
Na seznamu proračunskih uporabnikov je znotraj posameznih ministrstev tudi veliko
uradov, uprav in služb, zato se je pojavila potreba po dodatni transformaciji podatkov, ker
sem se za potrebe analize osredotočil na ministrstva kot celoto.
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3.3 ZDRUŽEVANJE PODATKOV
Po končanem izboru podatkov sem začel združevati podatke v ustrezne nabore, ki bodo
pripravljeni na transformacijo in nato analizo. Namen združitve podatkov je bil pridobitev
vseh transakcij, ki so jih opravila ministrstva in hkrati transakcije, ki so bile namenjene
poslovnim subjektom, ki opravljajo primarno dejavnost opisano v prejšnjem poglavju.
Slika 3: Diagram povezovanja entitet

Vir: lasten

3.3.1

TRANSAKCIJE S PODROČJA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Zaradi hitrejšega delovanja kasnejših poizvedb sem na začetku omejil transakcije samo na
tiste, ki so bile izvedene na področju informacijske tehnologije. Število zapisov vseh
transakcij iz aplikacije ERAR za obdobje 2008 – 2016 je bilo 130.888.527, skupni znesek
transakcij javnega sektorja pa je bil 408.084.236.402,3910 evra. Željene transakcije sem
dobil z združitvijo tabele z vsemi transakcijami s tabelo vseh poslovnih subjektov, ki se
ukvarjajo z informacijsko tehnologijo. Združil sem ju po matični številki subjekta. Hkrati pa
sem združil tudi tabelo s transakcijami s pogledom, ki je vseboval vsa ministrstva po šifri
proračunskega uporabnika. Rezultate zgornje poizvedbe sem s pomočjo MySQL ukazne
vrstice izvozil na računalnik v obliki CSV, ter jih kot CSV datoteko ponovno uvozil v shemo
kot tabelo z vsemi IKT transakcijami ministrstev. Ko sem iz nabora podatkov izoliral
12

transakcije s področja informacijske tehnologije, je število zapisov padlo na 50.029,
skupni znesek teh transakcij pa je znašal 503.268.829,19 evra. Iz tega sledi, da so
ministrstva za IKT storitve v zadnjih osmih letih namenila 0,12% vseh proračunskih
sredstev.
3.3.2

NABOR PODATKOV ZA TRANSFORMACIJO

Po pridobljenih transakcijah, ki veljajo samo za IKT storitve, sem lahko podatke ponovno
združil z ostalimi tabelami, da sem dobil željen nabor podatkov, ki je pripravljen na
transformacijo. Za željen nabor sem združil tabelo o IKT transakcijah s tabelo o poslovnih
subjektih z IKT dejavnostjo po matični številki prejemnika, ter tabelo o IKT transakcijah s
pogledom, ki vsebuje vsa ministrstva preko šifre proračunskega uporabnika.
Podatki, ki sem jih združil v željen nabor podatkov so bili sledeči:
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

datum transakcije,
znesek transakcije v evrih,
popolno ime poslovnega subjekta,
kratko ime poslovnega subjekta,
matična številka prejemnika,
davčna številka prejemnika,
številka SKD,
število zaposlenih,
velikost podjetja,
sedež podjetja in
šifra proračunskega uporabnika.
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3.4 TRANSFORMACIJA PODATKOV
Naslednji korak v procesu pridobivanja podatkov je bila transformacija določenih podatkov
v želeno obliko zaradi lažjega prikaza ugotovitev. V programskem jeziku Java sem
sprogramiral program, ki je prejel pripravljen nabor podatkov za transformacijo,
transformiral podatke in vrnil transformiran nabor podatkov pripravljen za analizo.
V programu sem na začetku transformiral nazive proračunskih uporabnikov tako, da sem
jih zamenjal samo z imenom ministrstva. V primeru, da je polje vsebovalo niz
»MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN
REŠEVANJE«, je program niz prepisal z nizom »MINISTRSTVO ZA OBRAMBO«. Na takšen
način sem poenotil vse podenote ministrstev v enotne entitete. Glede na spremenjen
podatek po končani transformaciji sem v programu ustvaril nov stolpec, ki je vseboval
okrajšane nazive (tabela 2) za ministrstva.

Tabela 2: Pomen okrajšav ministrstev

Poln naziv ministrstva

Okrajšan naziv

Ministrstvo za finance

MF

Ministrstvo za notranje zadeve

MNZ

Ministrstvo za zunanje zadeve

MZZ

Ministrstvo za obrambo

MO

Ministrstvo za pravosodje

MP

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

MGRT

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

MKGP

Ministrstvo za infrastrukturo

MZI

Ministrstvo za okolje in prostor

MOP

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti MDDSZ
Ministrstvo za zdravje

MZ

Ministrstvo za javno upravo

MJU

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

MIZS

Ministrstvo za kulturo

MK
Vir: lasten
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Potreba za okrajšave je nastala zaradi dolgih imen nekaterih ministrstev in lepšega prikaza
v grafični obliki.
Zaradi načina zapisa datumov v formatu »YYYY-MM-DD« v izvornih sistemih, se je
pojavila potreba po transformaciji datumov. Program je prebral polje z datumom
transakcije ter ga razdelil na dan, mesec in leto. V programu sem ustvaril tri nove stolpce,
ki sem jih pripel ostalim podatkom. Stolpci so bili »DANTRANSAKCIJE«,
»MESECTRANSAKCIJE« in »LETOTRANSAKCIJE«.
Sledila je transformacija podatkov o velikosti posameznih organizacij iz PRS. V programu
sem vsa polja, ki so vsebovala ali prazen niz ali zapis o pomanjkljivosti podatkov, ter polja
z vrednostjo »velikost se ne izračunava«, zamenjal z nizom »NI PODATKA«, saj sem lahko
kasneje v analizi lažje izločil pomanjkljive podatke.

Po končanih transformacijah sem podatke zapisal v transformiran nabor podatkov. Takšni
podatki so bili pripravljeni na analizo.
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4

ANALIZA PODATKOV

Po dodatnem posvetu z mentorjem sem se odločil analizirati samo izhodni promet glede
na SKD dejavnost, velikost organizacij in skupno porabo ministrstev po letih.
Zmanjšan nabor podatkov ima dodatne ugodnosti, saj zmanjša število atributov, ki se
pojavljajo v modelih in s tem pripomorejo, da jih lažje razvozlamo in ugotovimo
zakonitosti (Han, Kamber, & Pei, 2012). Analizo sem se odločil izvajati s pomočjo
programskega jezika R v katerem sem izdelal želene tabelarične in grafične prikaze
ugotovitev. V naslednjih poglavjih bom na kratko opisal okolje R in pomembne dogodke,
ki so se zgodili v slovenski javni upravi, ki sem jih izbral za testiranje hipotez.
V analizo nisem vključil transakcij, ki niso imele podatka o velikosti poslovnih subjektov.

4.1 PROGRAMSKI JEZIK R
R je programski jezik, ki se uporablja za statistične analize in grafične prikaze ugotovitev
analiz. Je eden izmed največkrat uporabljenih jezikov za analize v poslovnih in
znanstvenih raziskavah. R vsebuje čez 4000 zunanjih knjižnic oz. paketov, ki jih razvijajo
različni R razvijalci in raziskovalci po svetu (Zhao & Cen, 2014).
Knjižnice, ki sem jih uporabil za grafični prikaz so »ggplot« in »plotly«. Ostale knjižnice, s
katerimi sem si pomagal, pa so »scales«, »dplyr« in »stringi«.

4.2 POMEMBNI DOGODKI IN NJIHOV VPLIV
Pomembni dogodki, ki sem si jih izbral, so menjave Vlade Republike Slovenije, začetek
veljanja Zakona za uravnoteženje javnih financ – ZUJF in začetek veljanja kriznega ukrepa
– dvig DDV iz 20% na 22%.
Z izborom teh pomembnih dogodkov, ki vplivajo tako na javni sektor kot na gospodarstvo,
sem skušal ugotoviti, ali se grafične upodobitve močno spreminjajo po izbranih dogodkih,
ali pa ostajajo nespremenjene.
Dogodki (po datumu naraščajoče), ki sem si jih po posvetu z mentorjem izbral, so sledeči:
‒
‒
‒
‒
‒

Nastop mandata 10. Vlade Republike Slovenije (10. februar 2012),
Začetek veljavnosti Zakona za uravnoteženje javnih financ (31. maj 2012),
Nastop mandata 11. Vlade Republike Slovenije (20. marec 2013),
Uveljavitev Sklepa o dvigu DDV (1. julij 2013),
Nastop mandata 12. Vlade Republike Slovenije (18. september 2014)

Zaradi časovnega okvira vseh podatkov za analizo (2008 – 2016), v katerem je nastopila
tudi finančna kriza v Sloveniji, sem poizkušal ugotoviti, ali je kriza na vlaganja ministrstev
v informacijsko tehnologijo imela pozitiven ali negativen vpliv.
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5

REZULTATI ANALIZE IN UGOTOVITVE

V tem poglavju bom prikazal pridobljene rezultate analize. Rezultati so predstavljeni
grafično v obliki grafikonov in tabel s podrobnejšimi podatki. Rezultate bom predstavil v
več delih: rezultate skupnega vlaganja vseh ministrstev, vlaganja za vsako ministrstvo
posebej, vlaganja glede na velikosti podjetja in vlaganja glede na standardno klasifikacijo
dejavnosti IKT storitev.
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5.1 SKUPNO VLAGANJE VSEH MINISTRSTEV
Grafikon 1: Sumarni prikaz transakcij vseh ministrstev skupaj po letih

Vir: lasten

V zgornjem sumarnem grafu so prikazane vsote transakcij vseh ministrstev skupaj od leta
2008 do vključno z letom 2016. Do približno začetka krize v Sloveniji so vlaganja še rasla,
nato pa začela po letu 2009 padati. V letu 2012, v katerem je nastopil mandat 10. Vlade
RS in začel veljati ZUJF, se je vsota povečala za 14.084.714 EUR. V letu 2013, v katerem
je nastopil mandat 11. Vlade RS in začel veljati Sklep o dvigu DDV, je vsota transakcij
padla za 702.540 EUR. V letu 2014, ko je nastopil mandat 12. Vlade RS, se je vsota
transakcij povečala za 27.755.451 EUR, ter nato v letu 2016, ko je gospodarstvo v
Sloveniji že začelo okrevati, se vsota zmanjšala za 17.421.443 EUR.
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Grafikon 2: Prikaz števila transakcij vseh ministrstev skupaj po letih

Vir: lasten

Na grafikonu 2 je prikazano število transakcij vseh ministrstev v IKT dejavnosti po letih.
Od leta 2008 do 2010 število transakcij počasi narašča, ter se nato leta do leta 2011
skoraj vrne na raven iz leta 2009. Od leta 2011 do vključno z 2015 je vidno strmo
naraščanje števila transakcij. Najvišje število transakcij, namenjenih IKT dejavnosti, se
pojavi leta 2015 v skupnem številu 7912 transakcij. Vsi pomembni dogodki, opisani v
prejšnjem poglavju, spadajo pod strmo rast grafa. Največja razlika v številu transakcij se
pojavi po letu, v katerem je bil sprejet ZUJF in menjava mandata 10. in 11. Vlade RS leta
2013.
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Grafikon 3: Znesek povprečne transakcije po letih

Vir: lasten

Grafikon 3 prikazuje gibanje povprečne višine zneskov transakcij v obdobju analize.
Najvišje povprečje je bilo v letu 2009, kjer je povprečna transakcija znašala 11.768,64
evra, najnižje pa leta 2014, ko je povprečna transakcija znašala 8.517,61 evra. Iz
grafikonov 1, 2 in 3 je možno ugotoviti, da je bilo leta 2009 manj transakcij z večjim
zneskom, leta 2014 pa je bilo transakcij bistveno več, vendar z manjšimi zneski. V vseh
treh grafih je iz leta 2015 v leto 2016 viden padec v številu in skupnem znesku transakcij,
kar se pozna tudi pri znesku povprečne transakcije, ki se je znižal z 10.880,19 evra na
9.592,43 evra. Pri opazovanju grafikona 3 tudi z vidika izbranih pomembnih dogodkov, je
po nastopu mandata 10. in 11. Vlade in sprejetju ZUJF se je znesek povprečne transakcije
še vedno nižal. Najnižjo točko je znesek povprečne transakcije dosegel v letu nastopa
mandata 12. Vlade in po sprejetju Sklepa o dvigu DDV.
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5.2 VLAGANJA PO MINISTRSTVIH
Grafikon 4: Vlaganja (v %) ministrstev v letih 2008 - 2016

Vir: lasten

Na grafikonu 4 so prikazana vsa vlaganja med leti 2008 in 2016 po ministrstvih. Največ
vlaganj v IKT dejavnosti je v osmih letih naredilo Ministrstvo za javno upravo, ki je vložilo
23,4% oz. 117.955.087,7 evra. Najmanj vlaganj je namenilo Ministrstvo za kulturo, ki je
vložilo 0,609% oz. 3.064.374,84 evra. V naslednjih treh grafih sem prikazal podrobnejši
prikaz vlaganj v IKT glede na ministrstva. Zaradi velikega števila ministrstev in lepšega
prikaza ugotovitev sem vlaganja razdelil v 3 skupine.
Prva skupina so ministrstva, ki so v osmih letih vložila vsaj 50 milijonov EUR ali več. Druga
skupina so ministrstva, ki so vložila manj kot 50 milijonov, vendar vsaj 20 milijonov EUR
ali več, tretja skupina pa so ministrstva, ki so vložila manj kot 20 milijonov EUR.
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Grafikon 5: Vlaganja ministrstev (nad 50M) po letih

Vir: lasten

Na grafikonu 5 so prikazana tista ministrstva, ki so v letih med 2008 in 2016 vložila več
kot 50 milijonov evrov v IKT dejavnosti.
V letu 2012, ko je nastopil mandat 10. Vlade RS in začel veljati ZUJF, je vidno močno
zmanjšanje vlaganj v IKT. Kljub padcu vlaganj iz leta 2015 v leto 2016 je Ministrstvo za
javno upravo še vedno na vrhu po vlaganju v IKT. Sledi mu Ministrstvo za notranje
zadeve, nato Ministrstvo za finance, ki je v zadnjih dveh letih prehitelo Ministrstvo za
obrambo, ki je od leta 2008 do leta 2016 zmanjšalo vlaganje v IKT za malo več kot 5
milijonov evrov.
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Grafikon 6: Vlaganja ministrstev (med 50M in 20M) po letih

Vir: lasten

Na zgornjem grafu (grafikon 6) so prikazana vlaganja tistih ministrstev, ki so v osmih letih
vložila skupno manj kot 50 milijonov EUR, vendar še vedno več kot 20 milijonov EUR.
Posebej izstopata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ter Ministrstvo za
pravosodje.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je do leta 2012 vložilo manj kot 100.000
EUR na leto za IKT, najmanj v letu 2010, ko je skupni znesek transakcij znašal 53.955,61
evra. Do leta 2016 je močno povečalo vlaganje v IKT, saj je v letu 2016 bilo na sedmem
mestu od vseh ministrstev. Ministrstvo za pravosodje je v letu 2012 (nastop mandata 10.
Vlade RS in sprejetje ZUJF), povečalo vlaganje na leto v IKT za 7.616.563,47 evra in nato
v letu 2013 (nastop mandata 11. Vlade RS in sprejetje Sklepa o dvigu DDV) še za
dodatnih 959.665,03 evra. V letu 2014, ko je nastopil mandat 12. Vlade RS pa je
zmanjšala vlaganje na leto za 7.930.798,31 evra, ter nato do leta 2016 še za dodatnih
2.697.226,94 evra. Med vsemi ministrstvi bila v letu 2016 na devetem mestu po vlaganju
v IKT dejavnosti.
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Grafikon 7: Vlaganja ministrstev (manj kot 20M) po letih

Vir: lasten

Grafikon 7 predstavlja zadnjo skupino ministrstev, ki so med leti 2008 in 2016 vložila manj
kot 20 milijonov EUR. Vsa ministrstva na grafu (z izjemo Ministrstva za okolje in prostor,
za katerega ni bilo podatkov o IKT vlaganjih do leta 2015) so začela v letu 2012 višati
vlaganja v IKT dejavnosti. Na grafu precej izstopa Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo, saj je med leti 2008 in 2011 v IKT dejavnost vložilo 660.969,3 evra in bilo do
leta 2012 na zadnjem mestu. V letu 2012 je vložilo 3.202.102 EUR in nato povečalo
vlaganje do leta 2014 še za 3.348.619,1 evra. Po letu, ko je nastopil mandat 12. Vlade
RS, je vlaganje naslednji dve leti padalo in pristalo leta 2016 na predzadnjem mestu z
830.833 EUR. Po letu 2012, ko je nastopil mandat 10. Vlade RS in bil sprejet ZUJF, so
ministrstva na zgornjem grafu povečala vložke v IKT dejavnosti.
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5.3 VLAGANJA GLEDE NA VELIKOST POSLOVNEGA SUBJEKTA
V tem poglavju sem analiziral vlaganja ministrstev v poslovne subjekte glede na njihovo
velikost. Podatki o velikosti so »mikro enote«, »majhne enote«, »srednje enote« in
»velike enote«. Rezultati analize so v grafični obliki za vsako ministrstvo po letih posebej,
poleg splošnih rezultatov.
Zakon o gospodarskih družbah velikosti poslovnih subjektov definira na naslednji način:
‒
‒
‒

‒

Mikro enote so tisti poslovni subjekti, pri katerih povprečno število zaposlenih ne
presega 10 zaposlenih, čisti prihodki od prodaje pa ne presegajo 700.000 EUR.
Majhne enote so tisti poslovni subjekti, pri katerih povprečno število zaposlenih
ne presega 50 zaposlenih in čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.000.000 EUR.
Srednje enote so tisti poslovni subjekti, pri katerih povprečno število zaposlenih
ne presega 250 zaposlenih in čisti prihodki od prodaje ne presegajo 40.000.000
EUR.
Velike enote so tisti poslovni subjekti, ki niso mikro, majhne ali srednje enote,
imajo več kot 250 zaposlenih in več kot 40.000.000 EUR čistih prihodkov od
prodaje (ZGD-1, 55. člen).

25

Grafikon 8: Vlaganja (v %) vseh ministrstev glede na velikost poslovnega subjekta

Vir: lasten

Na grafikonu 8 so prikazana vlaganja vseh ministrstev med leti 2008 in 2016 glede na
velikost poslovnega subjekta, ki je prejel proračunska sredstva. V osmih letih so največ
proračunskih sredstev prejele majhne enote (32,4%), ki jim je bilo namenjenih
160.796.015 EUR za IKT storitve. Majhnim enotam sledijo velike enote (30,2%), ki so v
osmih letih prejele 149.595.224 EUR za IKT storitve. Sledijo srednje enote (22,6%), ki so
prejele 112.107.018 EUR za IKT storitve. Najmanj proračunskih sredstev so v osmih letih
prejele mikro enote (14,7%), in sicer 73.071.500 EUR.
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Grafikon 9: Prikaz vlaganj vseh ministrstev (2008 - 2016) po velikosti poslovnega
subjekta

Vir: lasten

Grafikon 9 prikazuje vlaganja vseh ministrstev glede na velikost poslovnega subjekta. Na
grafu je moč opaziti, da se vlaganja v velike poslovne subjekte zmanjšujejo. Vložek v IKT
storitve velikih poslovnih subjektov je padel za 6.152.430 EUR na leto. Močno prevladali
pa so majhni subjekti, ki so imeli porast v vlaganjih od 2008 do 2016 za 17.370.128 EUR
na leto. Porast v vlaganjih so imeli tudi mikro poslovni subjekti, saj se je vložek v njih na
leto povečal za 7.970.355 EUR. Na dolgi rok se je povečal vložek tudi v srednje velike
poslovne subjekte, in sicer za 4.492.235 EUR na leto. Po sprejetju ZUJF in nastopu
mandata 10. Vlade RS so ministrstva zmanjšala vlaganja v IKT storitve velikih in srednjih
poslovnih subjektov, ter povečala vlaganja v storitve mikro in majhnih poslovnih
subjektov. V letu, ko je bil zvišan DDV in je nastopil mandat 11. Vlade RS, so se povečala
vlaganja v IKT storitve mikro, majhnih in srednjih poslovnih subjektov. Po letu nastopa
mandata 11. Vlade RS pa so se povečala vlaganja v IKT storitve vseh poslovnih subjektov.
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Grafikon 10: Sumarni prikaz vlaganj vseh ministrstev (2008 - 2016) po velikosti
poslovnega subjekta

Vir: lasten

Na zgornjem grafu (grafikon 10) je prikazana skupna vsota vlaganj po letih, ki je dodatno
razdeljena po velikosti poslovnih subjektov. V letu 2015 je bilo namenjenih največ
proračunskih sredstev za IKT storitve, in sicer 84.148.764 EUR. V letu 2011 pa je bilo
namenjeno najmanj (50,4% manj kot 2015) proračunskih sredstev, in sicer 42.461.624
EUR.

5.4 VLAGANJA V IKT STORITVE GLEDE NA VELIKOST POSLOVNEGA
SUBJEKTA PO MINISTRSTVIH
V tem poglavju sem dodatno analiziral vlaganja v IKT storitve po posameznih ministrstvih,
glede na velikost poslovnega subjekta.
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Grafikon 11: Vlaganja (2008 - 2016) Ministrstva za finance glede na velikost
poslovnega subjekta

Vir: lasten

Na grafikonu 11 je prikaz porabe proračunskih sredstev za IKT storitve glede na velikost
poslovnih subjektov.
Pri Ministrstvu za finance prevladujejo vlaganja v storitve pri majhnih enotah. Majhnim
poslovnim subjektom je Ministrstvo za finance v osmih letih namenilo 27.771.049,61 evra
proračunskih sredstev za zagotavljanje IKT storitev. Porast v dobljenih proračunskih
sredstvih se kaže tudi pri mikro enotah, ki ne glede na krizno obdobje in ostale
spremembe v javnem sektorju, dobivajo vedno večji delež za zagotavljanje IKT storitev
Ministrstvu za finance. Leta 2008 so na ministrstvu v IKT vložili 4.166.281,68 evra, leta
2012 (nastop mandata 10. Vlade RS in ZUJF) je bilo v IKT namenjenih 4.529.500,12 evra,
leta 2013 (nastop mandata 11. Vlade RS in dvig DDV) je bilo namenjenih 4.340.870,44
evra, leta 2014 (nastop mandata 12. Vlade RS) 4.223.623,85 evra in leta 2016
12.057.704,91 evra, kar je skoraj trikrat več kot ob začetku finančne krize leta 2008.
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Grafikon 12: Vlaganja (2008 - 2016) Ministrstva za zunanje zadeve glede na velikost
poslovnega subjekta

Vir: lasten

Na Ministrstvu za zunanje zadeve (grafikon 12) so do leta 2016 povečali vlaganja v IKT
storitve pri mikro, majhnih in srednjih poslovnih subjektih. Vlaganja v IKT storitve velikih
podjetij so v osmih letih doživela nihanja in se v letu 2016 ustavila na ravni iz leta 2008.
Leta 2008 je Ministrstvo za zunanje zadeve v IKT vložilo 1.037.818,51 evra. V letu 2012,
ko je nastopil mandat 10. Vlade RS in bil sprejet ZUJF, se je povečalo vlaganja v IKT
storitve pri srednjih poslovnih subjektih. Skupno je bilo v IKT namenjenih 1.782.449,73
evra. V letu nastopa mandata 11. Vlade RS in sprejetja Sklepa o dvigu DDV (2013), se je
še dodatno okrepilo vlaganje v IKT storitve mikro, majhnih in velikih poslovnih subjektov,
upadlo pa je vlaganje v IKT storitve pri srednjih enotah. Leta 2013 so v IKT storitve vložili
1.729.377,8 evra, kar je 0,9% manj kot leto prej. Po nastopu mandata 12. Vlade RS so se
okrepila vlaganja v storitve velikih, srednjih in mikro enot. Leta 2014 je bilo vloženih
1.733.165,59 evra v IKT, ter leta 2016 2.406.113,17 evra, kar je približno 2,3 krat več kot
leta 2008 ob začetku krize.
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Grafikon 13: Vlaganja (2008 - 2016) Ministrstva za pravosodje glede na velikost
poslovnega subjekta

Vir: lasten

Ministrstvo za pravosodje (grafikon 13), je začelo močno povečevati vlaganja v IKT
storitve v letu 2010, vse do leta 2013. Po letu 2013 so vlaganja začela padati, ter v letu
2016 padla na raven iz leta 2008. Pri vlaganjih so prevladovali veliki in majhni poslovni
subjekti. Pri srednjih in mikro poslovnih subjektih so se višine vložkov gibale zelo
podobno. V letu 2008 so v IKT storitve namenili 438.321 EUR, leta 2012, ko je nastopil
mandat 10. Vlade RS in bil sprejet ZUJF so namenili 10. 294.955,37 evra. Leta 2013, ko je
nastopil mandat 11. Vlade RS in bil sprejet Sklep o dvigu DDV so namenili 11.314.371,29
evra. V letu nastopa mandata 12. Vlade RS so v IKT namenili 3.370.984,91 evra, dve leti
kasneje leta 2016 pa le 694.467,98 evra.
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Grafikon 14: Vlaganja (2008 - 2016) Ministrstva za zdravje glede na velikost
poslovnega subjekta

Vir: lasten

Na Ministrstvu za zdravje (grafikon 14), so skozi obdobje gospodarske krize večali
vlaganje v IKT, ob koncu so vlaganja dosegla podobno raven kot v začetku kriznega
obdobja. Leta 2008 so v IKT vložili 736.776,69 evra, leta 2016 pa 710.372,51 evra. Skozi
celotno obdobje so največji porast v vlaganju doživeli srednji poslovni subjekti. V letu
2013 (nastop mandata 11. Vlade RS in dvig DDV-ja) je bilo vloženih 4.370.377,50 evra za
njihove IKT storitve, kar je 72% od skupno vloženih 6.065.767,29 evra. V letu 2015 so
vložili 2.669.185,68 evra v IKT storitve srednjih podjetij, kar je 48% od vseh vlaganj leta
2015. Leta 2012 (nastop mandata 10. Vlade RS in sprejetje ZUJF) je bilo namenjenih
1.927.288,15 evra, kar je skoraj enako kot prejšnje leto (1.926.319,76 evra) in 68% manj
kot leta 2013. V letu 2014, ko je nastopil mandat 12. Vlade RS je bila višina namenjenih
sredstev 3.372.242,77 evra.
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Grafikon 15: Vlaganja (2008 - 2016) Ministrstva za javno upravo glede na velikost
poslovnega subjekta

Vir: lasten

Ministrstvo za javno upravo (grafikon 15) je skozi krizno obdobje postopoma zmanjševalo
vlaganja v IKT. V letu 2008 so vložili 19.891.899,90 evra, od tega zneska so 60%
(11.946.835,50 evra) prejeli samo veliki poslovni subjekti. V letu 2012, ko je nastopil
mandat 10. Vlade RS in bil sprejet ZUJF, so bila vlaganja v IKT na najnižji točki, saj so
namenili 5.746.234 evra, kar je 71% manj kot v začetku krize leta 2008. Pomembno je
izpostaviti, da od leta 2013 do 2015 ni bilo v vhodnih podatkih nobenih zapisov o
vlaganjih v IKT. Ob koncu kriznega obdobja leta 2016 so v IKT vložili 15.874.356,2 evra,
od tega 4.872.205,4 evra srednje velikim poslovnim subjektom, ki so prejeli največ
sredstev za IKT storitve od leta 2015 naprej.
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Grafikon 16: Vlaganja (2008 - 2016) Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
glede na velikost poslovnega subjekta

Vir: lasten

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (grafikon 16) je leta 2008 za IKT namenilo
155.402,94 evra. Leta 2012, ko je nastopil mandat 10. Vlade RS in začel veljati ZUJF, je
ministrstvo namenilo 3.188.064,79 evra, od tega 846.188,05 evra za storitve IKT majhnim
poslovnim subjektom. V letu 2013, ko se je zgodil dvig DDV in nastopil mandat 11. Vlade
RS, je ministrstvo v IKT vložilo 5.360.163,35 evra. Leta 2014 (nastop mandata 12. Vlade
RS) je namenilo največ sredstev za IKT storitve, in sicer 6.539.224,42 evra. Po letu 2014
je ministrstvo začelo zmanjševati vlaganja v IKT in leta 2016 v IKT vložilo 820.078,78
evra. Po letu 2011 so močno povečali vlaganja v IKT storitve majhnih poslovnih
subjektov. Skozi celotno osemletno obdobje so majhne enote za IKT storitve prejele
11.927.971,59 evra. V celotnem obdobju so najmanj sredstev prejeli veliki poslovni
subjekti, in sicer 1.024.772,81 evra.
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Grafikon 17: Vlaganja (2008 - 2016) Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti glede na velikost poslovnega subjekta

Vir: lasten

Na začetku kriznega obdobja leta 2008, je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti (grafikon 17) za IKT namenilo 1.895.197,38 evra. V letu 2008 so
prevladovala vlaganja v IKT storitve pri srednje velikih poslovnih subjektih. V obdobju
osmih let je ministrstvo povečalo vlaganje v IKT, saj je ob koncu kriznega obdobja 2016
vložilo 2.071.542,26 evra. Leta 2012, ko je nastopil mandat 10. Vlade RS in začel veljati
ZUJF, so vlaganja v IKT storitve pri srednjih enotah še prevladovale, v letu 2013, ko je
nastopil mandat naslednje vlade in se zgodil dvig DDV-ja, pa so vlaganja v IKT storitve pri
majhnih enotah prevzela vodstvo. Leta 2013 so majhne enote prejele 1.724.431,30 evra
za IKT storitve. V letu 2014, ko je nastopil mandat 12. Vlade RS, je upadlo vlaganje v
storitve pri velikih poslovnih subjektih, povečalo pa pri storitvah srednje velikih in majhnih
poslovnih subjektih. V letu 2016 je opazen tudi močan dvig vlaganja v storitve pri mikro
poslovnih subjektih, ki so se na letni ravni zelo približali srednje velike poslovnim
subjektom. Mikro enote so v letu 2016 prejele 992.134,96 evra, leto prej pa 110.255,40
evra.
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Grafikon 18: Vlaganja (2008 - 2016) Ministrstva za kulturo glede na velikost
poslovnega subjekta

Vir: lasten

Ministrstvo za kulturo je v obdobju osmih let (grafikon 18) namenilo najmanj proračunskih
sredstev v IKT. Leta 2008 ob začetku kriznega obdobja so na ministrstvu za IKT skupno
namenili 264.953,03 evra. Do leta 2013 je skupno vlaganje v IKT padalo. V letu 2012
(nastop mandata 10. Vlade RS in sprejetje ZUJF) je skupno vlaganje v IKT, kljub porastu
pri srednje velikih poslovnih subjektih, doseglo minimum – 190.695,58 evra. Po letu 2012
se je vlaganje v IKT okrepilo in leta 2013, ko je nastopil mandat naslednje vlade in je bil
zvišan DDV, je bilo namenjenih skupno 426.867,01 evra za IKT. Največ sredstev je bilo
namenjenih v letu 2014 (nastop mandata 12. Vlade RS), kjer je bilo 50,6% namenjenih za
IKT storitve pri srednje velikih poslovnih subjektih, skupno pa je bilo vloženih 796.894,54
evra za IKT. Po letu 2014 je vlaganje v IKT spet začelo padati in leta 2016 ob koncu
kriznega obdobja je bilo namenjenih 337.269,45 evra za IKT. Od leta 2014 je opazen tudi
porast vlaganja v IKT pri mikro in majhnih poslovnih subjektih.
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Grafikon 19: Vlaganja (2008 - 2016) Ministrstva za notranje zadeve glede na velikost
poslovnega subjekta

Vir: lasten

Ministrstvo za notranje zadeve (grafikon 19) je ob začetku kriznega obdobja v letu 2008
za IKT namenilo 4.004.025,10 evra. Do leta 2011 je ministrstvo povečalo vlaganje v IKT,
v letu 2011 in vse do leta 2013 pa so vlaganja v IKT upadla. Leta 2012 (nastop mandata
10. Vlade RS in sprejetje ZUJF) je ministrstvo namenilo najmanj sredstev po letu 2008 v
IKT, in sicer 4.593.816,70 evra. Po letu 2012 so se vlaganja v IKT povečala in dosegla vrh
v letu 2014. Leta 2013, ko je prišlo do dviga DDV in nastopa mandata 11. Vlade RS, je
ministrstvo v IKT vložilo 11.936.961,80 evra, leto kasneje, ko je nastopil mandat
naslednje vlade, pa 20.783.748,20 evra. Po letu 2014 so se vlaganja v IKT zmanjšala in
leta 2016, ko je bilo konec kriznega obdobja, dosegla 14.274.016,30 evra, kar je še vedno
več kot ob začetku kriznega obdobja in med kriznim obdobjem. Pri vlaganjih ministrstva
so največ sredstev prejeli veliki poslovni subjekti, in sicer 36.545.884,10 evra. Skozi
celotno osemletno obdobje so velik porast pri vlaganju v IKT za svoje storitve imeli majhni
poslovni subjekti.
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Grafikon 20: Vlaganja (2008 - 2016) Ministrstva za obrambo glede na velikost
poslovnega subjekta

Vir: lasten

Ministrstvo za obrambo (grafikon 20) je največ sredstev v celotnem osemletnem obdobju
za IKT namenilo v letu 2008, in sicer 9.466.720,90 evra. Vlaganja v IKT so nato do leta
2013 padala. Najmanj sredstev za IKT je ministrstvo namenilo v letu 2012, ko je nastopil
mandat 10. Vlade RS in bil sprejet ZUJF. Leta 2012 so v IKT vložili 4.677.113,50 evra. V
letu 2013, ob nastopu mandata nove vlade in dvigu DDV so v IKT vložili 4.920.383,9 evra.
V istem letu je opaziti tudi porast v plačilu IKT storitev mikro poslovnih subjektov, ki so v
letu 2016 skoraj ujele storitve srednje velikih poslovnih subjektov. V letu 2014 (nastop
mandata 12. Vlade RS) je Ministrstvo za obrambo namenilo 4.135.265,20 evra v IKT, ob
koncu kriznega obdobja leta 2016 pa 4.433.938,60 evra, kar znaša približno 53% manj
kot leta 2008.
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Grafikon 21: Vlaganja (2008 - 2016) Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
glede na velikost poslovnega subjekta

Vir: lasten

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (grafikon 21) so ob začetku kriznega
obdobja leta 2008 v IKT vložili 77.976,28 evra. Minimum v vlaganju v IKT je bil dosežen
leta 2010, ko je bilo vloženih 53.955,61 evra. Po letu 2010 se je vlaganje v IKT okrepilo in
leta 2012 (nastop mandata 10. Vlade RS in sprejetje ZUJF) je bilo v IKT vloženih
3.057.746,73 evra. Naslednje leto, ko je nastopil mandat naslednje vlade in po dvigu
DDV-ja, se je vlaganje okrepilo za 39% glede na leto 2012, in sicer na 4.990.927,92 evra.
Leta 2014 (nastop mandata 12. Vlade RS) je ministrstvo v IKT vložilo 3.899.090,78 evra,
kar je 22% manj kot leta 2013. Zaradi močno povečanega plačila za IKT storitve srednje
velikih poslovnih subjektov je bilo leto 2015 prevladujoče. Leta 2015 je bilo v IKT vloženih
5.601.054,24 evra, leto kasneje ob koncu obdobja krize pa 49% manj, in sicer
2.882.878,30 evra.
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Grafikon 22: Vlaganja (2008 - 2016) Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
glede na velikost poslovnega subjekta

Vir: lasten

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na začetku osemletnega obdobja v
letu 2008 v IKT vložilo 1.447.791,55 evra. Leta 2011 so vlaganja dosegla minimum, in
sicer 1.302.504,85 evra. Leto kasneje, ko je začel veljati ZUJF in je nastopil mandat 10.
Vlade RS je bilo vloženih skupno 1.317.794 evra. Leta 2013, ko se je zvišal DDV in
nastopil mandat naslednje vlade, so se vlaganja dodatno povečala na 2.610.313,65 evra,
leto kasneje (2014) pa še dodatno na 2.796.333,39 evra. Leta 2015 je bilo največ
sredstev namenjenih v IKT (3.825.700,50 evra), leta 2016 pa 3.766.572,98 evra. Skozi
celotno časovno obdobje je (razen 2011) največ vlaganj šlo v IKT storitve majhnih
poslovnih subjektov, ki so v celotnem obdobju od ministrstva za svoje storitve prejeli
11.898.271,69 evra. Po letu 2011 je na grafu možno opaziti tudi porast poslovanja z mikro
poslovnimi subjekti, ki so uspeli priti s četrtega mesta na drugo, in ki poslovanje z
ministrstvom še povečujejo.
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Grafikon 23: Vlaganja (2008 - 2016) Ministrstva za infrastrukturo glede na velikost
poslovnega subjekta

Vir: lasten

Na Ministrstvu za infrastrukturo so leta 2008 v IKT vložili 743.541,83 evra. Vlaganja v IKT
so dosegla minimum v letu 2009, kjer je kljub porasti pri storitvah majhnih poslovnih
subjektov bilo v IKT vloženih 655.947,87 evra. V letu sprejetja ZUJF in nastopa mandata
10. Vlade RS je ministrstvo v IKT vložilo 1.425.956,65 evra. Od tega so 52,4%
(747.332,45 evra) za IKT storitve prejeli majhni poslovni subjekti.
V letu 2013, ko je bil zvišan DDV in je nastopil mandat naslednje vlade, je bilo
namenjenih 2.154.231,98 evra za IKT, kar je 44% več kot leto prej. V istem letu je tudi
možno opaziti močan porast pri IKT storitvah mikro enot, ki so na grafu prehitele majhne
enote v plačanih IKT storitvah. Leta 2014 je ministrstvo za infrastrukturo v IKT vložilo
2.192.028,94 evra (2% več kot leto prej).
Največ proračunskih sredstev je bilo namenjenih leta 2015, v znesku 2.494.248,07 evra. V
istem letu so v osemletnem obdobju pri zagotavljanju IKT storitev ministrstvu dosegli
maksimum majhni poslovni subjekti. Ob koncu kriznega obdobja leta 2016 so na
ministrstvu za IKT namenili 2.218.077,89 evra, kar je 65,5% več kot na začetku obdobja
leta 2008.
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Grafikon 24: Vlaganja (2008 - 2016) Ministrstva za okolje in prostor glede na velikost
poslovnega subjekta

Vir: lasten

Za Ministrstvo za okolje in prostor v sistemu ERAR ni bilo transakcij, ki bi bile namenjene
za IKT. Na grafikonu 24 so tako predstavljene transakcije samo za leti 2015 in 2016.
V letu 2015 je bilo v IKT vloženih 3.670.009,40 evra, v letu 2016 pa 3.675.939 evra, kar
je 1% več kot leta 2015. V enem letu so se okrepila vlaganja v IKT storitve pri mikro,
velikih in srednje velikih poslovnih subjektih, zmanjšala pa so se vlaganja v IKT storitve
pri majhnih poslovnih subjektih.
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5.5 VLAGANJA GLEDE NA STANDARDNO KLASIFIKACIJO DEJAVNOSTI
V tem poglavju sem analiziral vlaganja vseh ministrstev skupaj v obdobju 2008 – 2016,
glede na standardno klasifikacijo dejavnosti. Pri vlaganjih je potrebno razumeti, da glede
na pomanjkanje podatkov o namenu posamezne transakcije, ne moremo z gotovostjo
trditi, da je bil poslovni subjekt plačan za opravljeno dejavnost po SKD šifrantu, vendar da
ima poslovni subjekt vpisano določeno SKD šifro v PRS kot primarno dejavnost s katero se
ukvarja.
Grafikon 25:Vlaganja (v %) vseh ministrstev po SKD

Vir: lasten

Na zgornjem diagramu (grafikon 25) sem prikazal vsa vlaganja vseh ministrstev skupaj
glede na standardno klasifikacijo dejavnosti v obdobju 2008 – 2016. Največji znesek
transakcij (243.924.527,60 evra) so prejeli poslovni subjekti, katerih primarna dejavnost
je vpisana v PRS pod SKD šifro 62.02 – svetovanje o računalniških napravah in programih.
Drugi največji delež vlaganj v IKT (114.324.897,70 evra) so prejeli poslovni subjekti, ki se
primarno ukvarjajo z računalniškim programiranjem, ki je v SKD šifrantu naveden kot
62.01.
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12,5% vseh proračunskih sredstev (63.149.591,60 evra) za IKT storitve so prejeli poslovni
subjekti, katerih primarna dejavnost je 62.09 – druge z informacijsko tehnologijo in
računalniškimi storitvami povezane dejavnosti. Sledijo poslovni subjekti s SKD šifro 62.03
– upravljanje računalniških naprav in sistemov, ki so za IKT storitve prejeli 35.480.473,90
evra. Naslednji so poslovni subjekti, ki se ukvarjajo z dejavnostjo trgovine na debelo z
računalniškimi napravami, ki je vpisana s šifro 46.51 v SKD šifrant in so skupno prejeli
25.525.189,20 evra proračunskih sredstev. Na šestem mestu so poslovni subjekti, ki se
primarno ukvarjajo z dejavnostjo obdelave podatkov in s tem povezane dejavnosti, ki je
vpisana v SKD šifrant kot 63.11. Na sedmem mestu so poslovni subjekti, ki se primarno
ukvarjajo s proizvodnjo računalnikov in perifernih naprav - šifra 26.2. Sledijo poslovni
subjekti na osmem mestu, ki se primarno ukvarjajo z dejavnostjo popravil in
vzdrževanjem računalnikov in perifernih enot - šifra 95.11. Na predzadnjem mestu po
prejetih proračunskih sredstvih so poslovni subjekti, ki se primarno ukvarjajo z
založništvom oz. drugim izdajanjem programja - šifra 58.29. Najmanj proračunskih
sredstev pa so prejeli poslovni subjekti, ki se primarno ukvarjajo z dejavnostjo
obratovanja spletnih portalov - šifra 63.12.
Grafikon 26: Vlaganja vseh ministrstev (2008 - 2016) glede po SKD

Vir: lasten
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Na grafikonu 26 so prikazana vlaganja vseh ministrstev v obdobju 2008 – 2016 po letih
glede na standardno klasifikacijo dejavnosti, s katero so vpisani v PRS poslovni subjekti, ki
so prejeli proračunska sredstva. V letu 2008 ob začetku kriznega obdobja je bilo največ
proračunskih sredstev vloženih za IKT storitve poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s
svetovanjem o računalniških napravah in programih. Skupni zneski transakcij namenjenih
tem poslovnim subjektom prevladujejo skozi celotno osemletno obdobje. Vrh so dosegle v
letu 2015, ko je bilo vloženih 38.273.598,37 evra. Skozi dano obdobje se opazi porast v
vlaganju proračunskih sredstev v IKT storitve pri poslovnih subjektih, ki se primarno
ukvarjajo z računalniškim programiranjem. Največ proračunskih sredstev jim je bilo
namenjenih leta 2016 ob koncu celotnega kriznega obdobja, in sicer 21.451.018,22 evra.
Porast je možno opaziti tudi pri vlaganjih proračunskih sredstev za IKT storitve pri
poslovnih subjektih, ki se primarno ukvarjajo z upravljanjem računalniških naprav in
sistemov. V letu 2008 so le-ti prejeli 3.306.723,36 evra, v letu 2016 pa 49% več, in sicer
6.750.836,37 evra.

5.6 UGOTOVITVE
Iz rezultatov analize sem ugotovil sledeče:
‒
‒
‒

‒

‒

‒

Skozi celotno obdobje se je vlaganje v IKT povečevalo, kar je spodbudna
informacija glede na to, da naj bi se javne finance za čas krize omejevalo.
Vsa ministrstva, z izjemo Ministrstva za obrambo, so v letu 2016 v IKT vložila več
sredstev kot leta 2008, kar bi lahko pomenilo zmanjševanje izdatkov za obrambo.
Porast vlaganj se je zgodil v letu 2012 (Nastop mandata 10. Vlade RS in sprejetje
ZUJF), kar je precej nenavadno zaradi same vsebine zakona, ki je zmanjšal porabo
javnih sredstev v času finančne krize.
Zaradi porasta transakcij in hkrati njihovih zneskov po letu 2012 lahko sklepam, da
dvig DDV za 2% in sprejetje ZUJF nista negativno vplivala na vlaganja
proračunskih sredstev v IKT. Ta podatek je prav tako precej nenavaden, saj nisem
pričakoval finančne spodbude po sprejetju teh uredb.
V letih, ko so nastopili mandati novih vlad, ni opaziti negativnega vpliva na
vlaganja ministrstev v IKT, z izjemo Ministrstva za obrambo, za kar lahko sklepam,
da med temi dogodki in vlaganji ni korelacije.
V sistemu ERAR ni bilo podatkov o vlaganju proračunskih sredstev v IKT storitve
za Ministrstvo za javno upravo (2013, 2014) in Ministrstvo za okolje in prostor (od
2008 do vključno z letom 2014). Odsotnost podatkov se lahko bere, kot da
Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za okolje in prostor v zgoraj navedenih
letih v IKT nista namenili proračunskih sredstev.

Poleg zgoraj opisanih dogodkov in njihovih korelacij z gibanjem transakcij v zadnjih osmih
letih, sem zavrgel osrednjo hipotezo, ki je trdila, da se je vlaganje v IKT v zadnjih osmih
letih zmanjševalo.
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6

ZAKLJUČEK

Pri vlaganju v informacijsko tehnologijo v javnem sektorju so ministrstva pomembna
gonilna sila, saj jih vodijo člani vlade in lahko z informacijsko tehnologijo prispevajo k
novim delovnim mestom, zmanjšujejo stroške dela, povečujejo varnost, vplivajo na
zmanjševanje korupcije, olajšujejo povezavo organov z državljani, povečujejo optimizacijo
delovnih procesov, itd. Javni sektor mora imeti posluh za informacijsko tehnologijo, saj
ima lahko v primeru nazadovanja pri vlaganju v informacijsko tehnologijo dolgoročne
posledice pri razvoju države.
Zaradi pomembnosti vlaganja v informacijsko tehnologijo sem želel prikazati vlaganja
ministrstev v obdobju zadnjih osmih let, zaradi osebnega zanimanja in zaradi pomanjkanja
raziskav na tem področju. Analiza vlaganja celotnega javnega sektorja v informacijsko
tehnologijo bi bila preobsežna tema za diplomsko nalogo, zato sem se po posvetu z
mentorjem odločil za zmanjšanje nabora podatkov in v analizo vključil samo ministrstva.
Vsi vhodni podatki, razen podatkov iz Poslovnega registra Slovenije, ki so plačljivi, so
javno dostopni na spletu. Poleg podatkov samih so javno dostopni tudi opisi podatkov oz.
meta podatki. Vhodne podatke sem za potrebe analize združil s pomočjo poizvedovalnega
jezika MySQL v lokalni bazi. Poleg združevanja podatkov iz različnih zunanjih virov sem
podatke filtriral tako, da sem dobil relevantne podatke za ministrstva in transakcije s
področja informacijske tehnologije.
V analizi so vključena vsa trenutna ministrstva v Republiki Sloveniji, ki sem jih navedel v
diplomskem delu. Podatki so pred samo analizo šli čez proces transformacije, saj nekateri
podatki niso bili urejeni, ali pa so vsebovali nepomembne informacije. Zaradi potrebe po
transformaciji sem razvil orodje v programskem jeziku Java, ki mi je omogočalo pravilno
pretvorbo podatkov in zapis le-teh v željen nabor podatkov.
Za analizo podatkov sem uporabil odprtokodni programski jezik in okolje R, s katerim sem
podatke razdelil v dodatne tabele, po katerih sem izrisal grafikone, ki bi grafično prikazali
rezultate analize. Po pregledu posameznih dobljenih tabel in grafikonov sem lahko zavrgel
osrednjo hipotezo diplomskega dela, ki je trdila, da je kriza negativno vplivala na vlaganja
ministrstev v informacijsko tehnologijo oz. da se je vlaganje v zadnjih osmih letih zaradi
kriznega obdobje zmanjšalo.
Poleg preverjanja osrednje hipoteze sem si izbral pet temeljnih dogodkov, ki so se zgodili
znotraj opazovanega obdobja. Vsi dogodki so močno povezani s poslovanjem ministrstev,
saj gre za sprejetje Zakona za uravnoteženje javnih financ, uveljavitev t.i. »kriznega
davka«, ki je dvignil stopnjo DDV iz 20% na 22% in nastop mandatov 10., 11. in 12.
Vlade RS, ki posledično pomenijo nastop mandatov novih ministrov. Vpliv teh dogodkov
sem opisal v poglavju z ugotovitvami.
Z ugotovitvami iz diplomskega dela in prikazom rezultatov analize je možno analizo še
nadaljevati v dodatne raziskovalne namene. Glede na obseg vhodnih podatkov se je
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možno osredotočiti na mnogo več področij raziskave in obstoječo analizo z vsemi orodji še
dodatno nadgraditi. Zaradi visokega števila transakcij bi bilo mogoče v celotno
raziskovanje porabe vključiti tudi umetno inteligenco in napovedne modele, pri čemer je
lahko v pomoč prosto dostopna knjiga An Introduction to Statistical Learning with
Applications in R.
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PRILOGE
Priloga 1: Tabela za prikaz grafikona 1

Leto transakcij Skupen znesek transakcij (v EUR)
2008

46832054

2009

49345886

2010

47264624

2011

42773484

2012

44946417

2013

59031131

2014

58328591

2015

86084042

2016

68662599
Vir: lasten

Priloga 2: Tabela za prikaz grafikona 2

Leto transakcij Število transakcij
2008

4115

2009

4193

2010

4420

2011

4237

2012

4765

2013

6381

2014

6848

2015

7912

2016

7158
Vir: lasten
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Priloga 3: Tabela za prikaz grafikona 3

Leto transakcije Znesek povprečne transakcije (v EUR)
2008

11380,815

2009

11768,635

2010

10693,354

2011

10095,229

2012

9432,616

2013

9251,078

2014

8517,610

2015

10880,187

2016

9592,428
Vir: lasten
Priloga 4: Tabela za prikaz grafikona 4

Kratek naziv ministrstva Skupen znesek transakcij (v EUR)
MDDSZ

23555610

MF

54664344

MGRT

19281246

MIZS

20791107

MJU

117955088

MK

3064375

MKGP

21252710

MNZ

93177780

MO

54481751

MOP

7882993

MP

33937287

MZ

24376211

MZI

13904140

MZZ

14944187
Vir: lasten
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Priloga 5: Tabela za prikaz grafikona 5

Kratek naziv ministrstva Leto transakcij
MF
2008
MF
2009
MF
2010
MF
2011
MF
2012
MF
2013
MF
2014
MF
2015
MF
2016
MJU
2008
MJU
2009
MJU
2010
MJU
2011
MJU
2012
MJU
2015
MJU
2016
MNZ
2008
MNZ
2009
MNZ
2010
MNZ
2011
MNZ
2012
MNZ
2013
MNZ
2014
MNZ
2015
MNZ
2016
MO
2008
MO
2009
MO
2010
MO
2011
MO
2012
MO
2013
MO
2014
MO
2015
MO
2016
Vir: lasten
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Skupni znesek transakcij
4200188
4449475
4462015
5060413
4529500
4340870
4223624
11337332
12060927
20134213
20943181
15165127
14603657
5785572
25358134
15965204
5781075
7637277
8812154
6138145
4597015
11964989
20849548
13084908
14312670
9531286
8348606
8011245
5837969
4722012
4933634
4148225
4467382
4481394

Priloga 6: Tabela za prikaz grafikona 6

Kratek naziv ministrstva Leto transakcij
MDDSZ
2008
MDDSZ
2009
MDDSZ
2010
MDDSZ
2011
MDDSZ
2012
MDDSZ
2013
MDDSZ
2014
MDDSZ
2015
MDDSZ
2016
MIZS
2008
MIZS
2009
MIZS
2010
MIZS
2011
MIZS
2012
MIZS
2013
MIZS
2014
MIZS
2015
MIZS
2016
MKGP
2008
MKGP
2009
MKGP
2010
MKGP
2011
MKGP
2012
MKGP
2013
MKGP
2014
MKGP
2015
MKGP
2016
MP
2008
MP
2009
MP
2010
MP
2011
MP
2012
MP
2013
MP
2014
MP
2015
MP
2016
MZ
2008
MZ
2009
MZ
2010
MZ
2011
MZ
2012
MZ
2013
MZ
2014
MZ
2015
MZ
2016
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Skupni znesek transakcij
1895197,38
1674320,35
1450679,22
2394725,58
2036720,75
2965457,41
4136473,66
3137670,53
3864365,50
77976,28
62023,81
53955,61
99452,99
3057746,73
4990927,92
3899090,78
5628904,24
2921028,30
1489435,15
1677492,58
2016778,83
1302504,85
1318662,57
2763225,60
3021016,65
3866378,89
3797214,50
443101,88
621922,06
2202745,09
2751840,12
10368403,59
11328068,62
3397270,31
2123892,12
700043,37
736776,69
1481293,82
2518318,41
1926519,76
1928506,94
6073318,77
3377811,09
5573474,73
760190,97

Vir: lasten
Priloga 7: Tabela za prikaz grafikona 7

Kratek naziv ministrstva Leto transakcij
MGRT
2008
MGRT
2009
MGRT
2010
MGRT
2011
MGRT
2012
MGRT
2013
MGRT
2014
MGRT
2015
MGRT
2016
MK
2008
MK
2009
MK
2010
MK
2011
MK
2012
MK
2013
MK
2014
MK
2015
MK
2016
MOP
2015
MOP
2016
MZI
2008
MZI
2009
MZI
2010
MZI
2011
MZI
2012
MZI
2013
MZI
2014
MZI
2015
MZI
2016
MZZ
2008
MZZ
2009
MZZ
2010
MZZ
2011
MZZ
2012
MZZ
2013
MZZ
2014
MZZ
2015
MZZ
2016
Vir: lasten

54

Skupni znesek transakcij
155402,9
125707,9
176108,7
203749,8
3202102,0
5360163,4
6550721,1
2676457,3
830833,0
302199,6
229368,8
217761,2
192529,1
190695,6
426867,0
796894,5
351589,6
356469,5
3924451,4
3958541,7
748205,8
655947,9
808292,1
867346,6
1427030,6
2154232,0
2194751,1
2807772,3
2240561,8
1336997,1
1439269,6
1369444,0
1394631,9
1782449,7
1729377,8
1733165,6
1745695,5
2413155,6

Priloga 8: Tabela za prikaz grafikona 8

Velikost poslovnega subjekta Skupni prejeti znesek (v EUR)
Majhne enote
160796015
Mikro enote
73071500
Srednje enote
112107019
Velike enote
149595224
Vir: lasten
Priloga 9: Tabela za prikaz grafikona 9 in grafikona 10

Velikost posl. subjekta
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote

Leto transakcij
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Vir: lasten

55

Skupni znesek transakcij
9075470
11765681
10405328
11335366
16357707
21984907
22638660
30787298
26445598
4994485
4911744
5257613
4121597
6717232
9636771
10227481
14239738
12964840
10473517
11460052
11564274
10083218
7455225
13594321
11747276
20763384
14965752
19783236
20279244
19437505
16921443
14223773
13597007
13363866
18358344
13630806

Priloga 10: Tabela za prikaz grafikona 11

Velikost posl. subjekta
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote

Leto transakcij
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Vir: lasten

56

Skupni znesek transakcij
1752584,20
1878849,44
1731700,04
2730617,19
2324033,37
2266055,48
1932991,78
6170237,83
6983980,28
24652,52
114534,62
35020,43
78014,95
241252,29
452845,99
375653,11
696426,73
1219975,21
715117,60
1088522,23
938762,10
1353226,94
854478,17
871307,65
569961,31
1468936,44
1002931,13
1673927,36
1356345,10
1756532,15
898554,04
1109736,29
750661,32
1345017,65
3001730,97
2850818,29

Priloga 11: Tabela za prikaz grafikona 12

Velikost posl. subjekta
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote

Leto transakcij
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Vir: lasten

57

Skupni znesek transakcij
352435,40
177732,80
328881,51
628010,13
618784,35
722673,11
827684,38
556055,43
786242,86
16840,76
147460,72
24429,37
59461,99
108995,07
207830,46
183470,87
190549,85
275187,56
90876,10
216318,49
94809,17
70206,06
503651,33
221184,31
388813,35
472354,87
766151,66
577666,25
518945,99
485147,35
621982,79
551018,98
577689,92
333196,99
520757,64
578531,09

Priloga 12: Tabela za prikaz grafikona 13

Velikost posl. subjekta
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote

Leto transakcij
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Vir: lasten

58

Skupni znesek transakcij
182967,58
90371,04
350511,94
482169,59
2828923,51
3433492,50
2242684,15
683795,15
155081,30
5034,29
3866,28
83297,11
48029,58
1352173,50
1703014,21
230091,04
680571,07
143527,14
191454,37
159755,24
411822,35
326902,43
1307723,18
1468220,64
288107,46
287497,98
218965,19
58865,44
364467,10
1356656,42
1894738,52
4806135,18
4709643,94
610102,26
472027,92
176894,35

Priloga 13: Tabela za prikaz grafikona 14

Velikost posl. subjekta
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote

Leto transakcij
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Vir: lasten

59

Skupni znesek transakcij
30469,92
164223,84
118977,55
173595,08
212873,94
1309359,79
1052897,70
1184050,55
462758,31
53643,06
24516,35
86220,32
112435,71
1003108,87
287284,52
438637,59
972026,56
113696,71
367887,23
760748,02
1040389,42
1189503,33
584607,23
4370377,50
1344307,73
2669185,68
76085,38
284776,48
531805,61
1267949,30
450785,64
126698,11
98745,48
536399,75
747966,42
57832,11

Priloga 14: Tabela za prikaz grafikona 15

Velikost posl. subjekta
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote

Leto transakcij
2008
2009
2010
2011
2012
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2015
2016
Vir: lasten

60

Skupni znesek transakcij
3070050,0
4788224,0
3220900,8
3385622,5
1475275,7
5339255,7
4651019,6
1067691,8
1800250,8
1865400,5
1568920,7
401791,5
4835067,9
2578151,7
3807322,6
2587931,8
2407690,3
2316287,9
677222,8
7649978,3
4872206,4
11946835,5
11593596,5
7642908,0
7138839,0
3191944,0
6374033,3
3772978,5

Priloga 15: Tabela za prikaz grafikona 16

Velikost posl. subjekta
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote

Leto transakcij
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Vir: lasten

61

Skupni znesek transakcij
47087,27
35655,11
40938,31
61250,05
2156252,61
3663192,17
3913144,68
1418367,07
592084,32
21507,05
16172,09
11710,46
13337,33
846188,05
1068728,42
1679296,55
676415,32
192116,45
51925,12
34697,98
80081,64
42299,97
35581,07
449737,39
644390,73
386870,07
20835,55
34883,50
39125,74
43378,28
86862,41
150043,06
178505,37
302392,46
174539,53
15042,46

Priloga 16: Tabela za prikaz grafikona 17

Velikost posl. subjekta
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote

Leto transakcij
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Vir: lasten

62

Skupni znesek transakcij
380277,02
211735,04
382828,86
518840,16
726553,09
1724431,30
2270959,35
1981123,04
1783668,48
185560,72
262558,71
116181,20
102723,70
87371,19
94872,48
107933,07
110255,40
992134,96
1320754,41
960581,55
936415,16
1398337,61
825511,41
1024420,16
1724748,42
857379,59
1002406,24
8605,23
239445,05
15254,00
374824,11
382885,06
119045,87
31038,68
157971,59
77001,06

Priloga 17: Tabela za prikaz grafikona 18

Velikost posl. subjekta
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote

Leto transakcij
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Vir: lasten

63

Skupni znesek transakcij
51388,58
28216,98
42219,84
37448,17
3334,80
52208,31
108559,07
104244,40
131206,17
105762,11
109242,18
66816,73
35043,43
31915,80
90888,21
159499,21
90074,85
140887,53
102546,68
74438,17
96696,64
111668,14
153266,43
283143,34
403387,01
135305,49
48753,68
5255,66
17471,50
12027,96
8369,32
2178,55
627,15
125449,25
7180,87
16422,07

Priloga 18: Tabela za prikaz grafikona 19

Velikost posl. subjekta
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote

Leto transakcij
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Vir: lasten

64

Skupni znesek transakcij
458487,1
527716,4
617412,7
548088,9
512557,5
1820979,6
3723317,5
4433415,7
3413515,9
1732035,2
1189934,0
1986789,1
1576465,5
875842,2
2036691,8
3794549,2
1621010,1
2694596,3
1207776,5
2120310,0
2345762,8
1356639,5
705296,9
2362983,0
4318898,8
2523161,2
3868577,7
605726,3
3500430,4
3846846,9
2653350,6
2500120,1
5716307,4
8946982,7
4478793,3
4297326,4

Priloga 19: Tabela za prikaz grafikona 20

Velikost posl. subjekta
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote

Leto transakcij
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Vir: lasten

65

Skupni znesek transakcij
1629106,6
2357541,8
1574545,9
1743697,9
2271830,1
2249817,0
1947125,6
958116,8
1102392,2
1483930,6
1044375,0
707753,1
243985,7
275303,0
748688,2
849323,1
931559,3
1211162,6
2233218,4
2931714,2
2761990,7
1151273,9
971773,5
1139176,0
675623,0
969458,1
1216276,5
4120465,3
1966619,4
2852168,3
2609409,1
1158206,9
782702,7
663193,5
1570003,7
904107,3

Priloga 20: Tabela za prikaz grafikona 21

Velikost posl. subjekta
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote

Leto transakcij
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2012
2013
2014
2015
2016
Vir: lasten

66

Skupni znesek transakcij
768,05
30,10
5346,68
658,80
1689206,26
2754661,93
2301234,07
1959734,65
1807868,45
6402,14
38870,55
45177,67
81840,76
924427,21
1477721,79
973103,36
1387640,60
288388,96
70698,09
22568,16
3431,26
16953,43
358282,69
458980,30
396000,23
2162294,64
764864,63
108,00
555,00
85830,57
299563,90
228753,12
91384,35
21756,26

Priloga 21: Tabela za prikaz grafikona 22

Velikost posl. subjekta
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote

Leto transakcij
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Vir: lasten

67

Skupni znesek transakcij
739715,19
1074849,76
1519770,23
560833,28
790748,90
1174242,97
1291887,83
2533372,95
2212850,58
41268,00
22104,36
35001,66
42471,81
145448,69
640085,07
894067,72
680972,53
969074,82
215512,08
468008,67
419197,78
667407,85
306196,02
634242,27
510276,46
471235,57
400016,63
451296,28
97340,19
42678,10
31791,91
75400,39
161743,34
100101,38
140119,45
184630,95

Priloga 22: Tabela za prikaz grafikona 23

Velikost posl. subjekta
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Majhne enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Mikro enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Srednje enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote
Velike enote

Leto transakcij
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Vir: lasten

68

Skupni znesek transakcij
380133,15
430534,89
471293,74
464534,38
747332,45
813792,32
1026173,64
1129603,03
1044423,20
250156,43
137858,59
193814,88
158865,59
423414,22
828120,09
541855,84
547672,83
608227,79
98427,91
34457,36
27225,10
82510,97
171634,38
310548,56
482761,26
333468,13
120551,87
14824,34
53097,03
115958,41
151935,64
83575,60
201771,01
141238,20
483504,08
444875,03

Priloga 23: Tabela za prikaz grafikona 24

Velikost posl. subjekta
Majhne enote
Majhne enote
Mikro enote
Mikro enote
Srednje enote
Srednje enote
Velike enote
Velike enote

Leto transakcij
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016

Skupni znesek transakcij
2335925,7
1318506,9
819495,1
1537712,6
376257,8
587129,4
138330,8
232590,1

Vir: lasten
Priloga 24: Tabela za prikaz grafikona 25

Šifra SKD
26.20
46.51
58.29
62.01
62.02
62.03
62.09
63.11
63.12
95.11

Skupni znesek transakcij
6603895,4
25525189,2
767961,6
114324897,7
243924527,6
35480473,9
63149591,6
7816820,2
494970,4
5180501,6
Vir: lasten
Priloga 25: Tabela za prikaz grafikona 26

Šifra SKD
26.20
26.20
26.20
26.20
26.20
26.20
26.20
26.20
26.20
46.51
46.51
46.51
46.51
46.51
46.51
46.51
46.51
46.51

Leto transakcij
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
69

Skupni znesek transakcij
46298,56
44720,80
25589,16
15951,66
1462605,96
2452440,99
1533483,96
705628,32
317175,98
2284926,92
1906559,37
2393670,62
2130725,37
1541327,13
5635391,91
1850263,09
6144759,98
1637564,81

58.29
58.29
58.29
58.29
58.29
58.29
58.29
58.29
62.01
62.01
62.01
62.01
62.01
62.01
62.01
62.01
62.01
62.02
62.02
62.02
62.02
62.02
62.02
62.02
62.02
62.02
62.03
62.03
62.03
62.03
62.03
62.03
62.03
62.03
62.03
62.09
62.09
62.09
62.09
62.09
62.09
62.09
62.09
62.09
63.11
63.11
63.11
63.11

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011

344,28
2062,13
977,89
180318,07
224461,97
337555,45
9026,78
13215,04
5979826,68
8255121,49
7436214,14
8707790,10
10532306,59
14840884,55
15931092,86
21190643,02
21451018,22
26417119,86
27153707,53
26793487,14
22305669,88
21577661,07
25546939,07
27345996,42
38273598,37
28510348,25
3306723,36
5244252,28
3241858,39
2669239,00
1860677,77
2397740,42
2399095,91
7610050,44
6750836,37
8171469,62
6132243,11
6387147,22
5941689,87
6215797,98
5799448,48
6829802,36
10173188,55
7498804,44
199161,42
272526,68
479071,32
699326,45
70

63.11
63.11
63.11
63.11
63.11
63.12
63.12
63.12
63.12
63.12
63.12
63.12
63.12
63.12
95.11
95.11
95.11
95.11
95.11
95.11
95.11
95.11
95.11

2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

1013101,22
1185762,12
1109990,96
1174741,78
1683138,22
72513,39
33335,97
5052,92
12290,58
43221,67
25695,02
71678,43
170845,33
60337,09
354014,58
303074,45
500470,78
289823,20
519399,34
922366,91
919631,89
631559,88
740160,58
Vir: lasten
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