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SPREMNA BESEDA DIREKTORJA ZAVODA IN RAVNATELJA VSŠ 

 

 

Študentski podjetniško inovacijski center, ki deluje na Ekonomski šoli Murska Sobota je 

uspešno izvedel že 8. mednarodni raziskovalni tabor Špica-a. Vesel sem, da smo lahko gostili 

študente in mentorje iz različnih delov Slovenije, Hrvaške in letos tudi prvič iz Srbije. Namen 

tabora je, da se študenti preizkusijo v reševanju konkretnih problemskih situacij. Poleg veščin 

projektnega dela, ki so danes še kako pomembne, je pomembno tudi druženje in medsebojno 

spoznavanje študentov in predavateljev, kakor tudi spoznavanje Murske Sobote in Pomurja. 

Na tovrsten način ustvarjene vezi pridejo do izraza kasneje, pri ustvarjanju poslovnih vezi na 

poklicni poti.  

 

V našem zavodu si že ves čas svojega delovanja prizadevamo, da študentje pridobivajo znanja 

in kompetence, ki jih zahteva trg dela in so potrebna za uspešno opravljanje poklicnega dela. 

Pomembno je, da študentje že v času izobraževanja pridobijo praktično uporabna znanja ter se 

usposobijo za raziskovalno delo in reševanje konkretnih problemskih situacij. K temu prav 

gotovo prispevajo tudi raziskovalni tabori.  

 

Pričujoči zbornik in prispevki, ki so nastajali že prej ter v času tabora tudi letos dokazujejo, da 

je srečanje študentov in njihovih mentorjev uspelo. Obravnavane teme na taboru so bile 

zanimive s strokovnega vidika in aktualne. Strokovno osebje na taboru, študentje in mentorji 

partnerskih šol in fakultet iz Celja, Ptuja, Novega mesta, Slovenj Gradca, Zagreba, Niša in 

Murske Sobote so se reševanja konkretnih problemskih situacij lotili sistematično, 

profesionalno ter v skladu s stroko projektnega menedžmenta. Rezultat uspešnega dela je 

razviden iz ugotovitev, ki so posebej predstavljene v prispevkih posameznih skupin v biltenu 

ter v zadovoljstvu in pohvalnih besedah udeležencev tabora. 

 

Vsem udeležencem se zahvaljujem za njihov prispevek k uspešni izvedbi 8. mednarodnega 

raziskovalnega tabora ŠPIC-a. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Direktor zavoda in ravnatelj VSŠ 

    dr. Beno Klemenčič 
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1 UVOD 

1.1 PREDSTAVITEV PODROČJA IN NAMEN NALOGE 

Področje raziskovanja je prikaz socialnih in ekonomskih učinkov prehoda privatnega 

premoženja med generacijami v okvirih, ki jih postavlja sedanja pravna ureditev dedovanja. Že 

od leta 2012 dalje se pripravlja nov Zakon o dedovanju. 

Namen naloge je analitični prikaz medsebojnih vzročnosti in posledic med pravno ureditvijo 

dedovanja, ekonomsko učinkovitostjo izkoriščanja lastnine, medgeneracijsko solidarnostjo v 

družini in gospodarsko rastjo. S kombiniranim poudarkom na teh ozadjih, socialnih, 

gospodarskih in družbenih značilnostih želi naloga predstaviti možne posledice prehoda 

premoženja ter izboljšati razumevanje pomena dedovanja in prispevati k zavedanju o 

pomembnosti prenosa kapitala iz roda v rod. 

 

1.2. OPREDELITEV PROBLEMA  IN CILJI NALOGE 

 

1.1.1 Opredelitev problema 

 

Pred nekaj več kot četrt stoletja je Slovenijo in Hrvaško zaznamovala velika tranzicija, prehod 

iz socialističnega v nek nov družbeni red, v katerem se je opustil pojem družbene lastnine in je 

vso narodno premoženje dobilo lastno: bodisi privatno, bodisi državno. Bilo je obdobje 

privatizacije, denacionalizacije in lastninjena. Večina postopkov tega obdobja je že zaključenih, 

ekonomske posledice teh transferjev pa se po slabih treh desetletjih  močno čutijo v življenju 

in pri delu ljudi. Kakšne pa bodo dolgoročne posledice teh lastninskih sprememb? V času 

socializma in samoupravljanja je več ali manj veljala uravnilovka, vsak prebivalec je bil 

povprečno eksistenčno preskrbljen, zato ni bilo potrebe po »grebatorstvu«, sploh, če je bil 

človek lojalen državni politiki. Po podatkih svetovalnega podjetja EY je za uspešno nasledstvo 

in poslovanje privatnega tržnega sektorja tudi v prihodnih generacijah potrebno nameniti 

pozornost izboljšanju osebnih vrlin in uspešnosti poslovanja. Omenjajo osem ključnih 

dejavnikov in sicer: načrtovanje nasledstva, učinkovit davčni management, prihodnja 

poslovodna struktura, upravljanje s kapitalom, zagotavljanje trajnostne rasti in 

dobičkonosnosti, vodenje in ohranjanje talentov, poslovna kultura in odgovornost ter 

upravljanje tveganj. 

 

1.1.2 Cilji v teoretičnem delu naloge 

 

Cilji v teoretičnem delu naloge so: 

- Opisati osnovne pojme: pravna ureditev lastnine, medgeneracijski transferji v družini, 

gospodarska učinkovitost 

- Predstaviti značilnosti in dosedanje teoretične razprave  o družinskem  podjetništvu, 

dedovanju in zaposlovanju v teh družinskih podjetjih. 

1.1.3 Cilji v raziskovalnem delu naloge 

 

Cilji v raziskovalnem delu naloge so: 

- Analizirati družinska podjetja in njihove značilnosti ter dedovanje.  

- Izdelati analizo o premoženju posameznikov. 

- Zbrati statistične podatke o najbogatejših Slovencih in Hrvatih. 

- Odgovoriti na raziskovalna vprašanja. 
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1.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Je Slovenija "dežela enakih možnosti", ali pa se pogoji delovanja nagibajo v prid tistih, katerih 

starši so premožni? Če je družinsko ozadje pomembno pri ustvarjanju lastnega premoženja, 

zakaj? Ali so predpisi, ki omogočajo prenašanje ekonomskega položaja staršev na otroka, 

pravični, ali obstaja javni interes za ureditev tega vprašanja? Na  vprašanje o pravičnosti  

verjetno ponujajo različne odgovore ekonomisti, sociologi, biologi, vedenjskih genetiki in 

filozofi. Nasledstvo v zasebnem podjetništvu je ena najpomembnejših tem v raziskavah 

družinskega podjetništva. 

Hipoteze, ki se bodo preverjale, so naslednje:  

- Privatna lastnina produkcijskih sredstev in privatna intelektualna lastnina sta lahko pomembna 

elementa trajnostnega gospodarskega in posameznikovega osebnostnega razvoja. 

- Med ljudmi je razširjeno mnenje, da imajo otroci uspešnih staršev že vnaprej večje možnosti, 

da bodo tudi sami uspešni. Bo dedič uspešnih staršev res bolje in lažje krmaril skozi življenje? 

- Domnevamo, da bo v naslednjih treh desetletjih prišlo do velikega transferja premoženja; v 

družini bo iz ene na drugo generacijo preneseno premoženje velikih vrednosti, ki bo v lasti 

peščice posameznikov, ostalo prebivalstvo Slovenije bo domnevno v ekonomsko slabšem 

položaju kot pred privatizacijo. 

- Pri denarju se pregovorno vse začne in vse konča, tudi najtrdnejše vezi med najbližjimi 

sorodniki. Ali je v zadnjem času, ko denarja vsepovsod primanjkuje, več zanimanja mladih za 

dedovanje? 

 

1.3 METODE DELA 

 

Pri iskanju odgovorov na zastavljene hipoteze so bile uporabljene predvsem družboslovne 

metode raziskovanja. 

Raziskovalno delo je potekalo v skupini šestih študentov, štirje študenti iz Slovenije in dve 

študentki iz sosednje Hrvaške. Vsak od študentov je dobil svojo nalogo, vse izvedene naloge 

skupaj pa predstavljajo zaključeno nalogo. Deligirane naloge so se nanašale na pridobivanje 

statističnih podatkov o zasebnem premoženju, najbogatejših posameznikih v Sloveniji in na 

Hrvaškem, davčnih podatkov o davkih na dediščino, o družinskih podjetjih in običajih v zvezi 

s prenosom premoženja. 

V nalogi so navedeni podatki raziskave, ki je bila objavljena v knjigi Družinsko podjetništvo: 

značilnosti v Sloveniji, 2015. 

 

1.4 OMEJITEVE RAZISKAVE 

O  temi, ki je jedro raziskovanja, praktično ne obstajajo sorodne tovrstne raziskave. Praktično 

gre za pionirsko delo v razmišljanjih o družinskem ozadju in povezavah med narodnim 

gospodarstvom in zasebno lastnino, zato se pri delu ni bilo mogoče uporabiti druge raziskave. 

V bistvu gre za napoved nekega stanja, ki ga naloga napoveduje za prihodnost na podlagi analiz 

podatkov in iskanja njihovih medsebojnih interakcij. Pravilna razlaga vpliva dedovanja na 

socialne in gospodarske razmere je možna le z upoštevanjem večjega števila kazalnikov, saj so 

lahko soodvisni, se dopolnjujejo in ponujajo različne interpretacije. V raziskavi nismo 
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podrobneje obravnavali problematiko dedovanja poslovnih deležev in zakonsko ureditev. 

Naloga je v osnovi namenjena splošnemu pregledu in analizi. 

 

2 NEKAJ  STATISTIČNIH PODATKOV O PREMOŽENJU IN 

PREBIVALSTVU 

Družinska podjetja predstavljajo večino podjetij v Sloveniji in so gonilna sila gospodarstva. 

Večina podjetij v Sloveniji (do 83 %) je družinsko vodenih. So predvsem mikro in mala podjetja 

z manj kot 50 zaposlenimi (95 %). Posamično letno ustvarjajo prihodke v višini do 4 mio EUR 

ali manj (87 %). Povprečno delujejo že več kot 20 let (74 %)  v različnih panogah. Običajno jih 

vodi prva (58 %) ali druga generacija (37 %), le 5 % jih vodi tretja ali mlajša generacija 

(Družinsko podjetništvo: značilnosti v Sloveniji, 2015).  

Od 50-tih let pa do konca komunizma je bila možna podjetniška obrt. Zasebna podjetja so se 

začela v večjem obsegu pojavljati po uvedbi tržnega gospodarstva v začetku 90-tih let, zato so 

tretja ali mlajše generacije lastnikov veliko manj pogoste. Nekateri obrtni proizvajalci so iz 

obrti prerasli v sodobna industrijska podjetja srednje velikosti (Družinsko podjetništvo: 

značilnosti v Sloveniji, 2015). 

Švicarski bankirji ugotavljajo, da človeštvo še nikoli ni bilo tako bogato, kot je danes. Vse to 

neizmerno bogastvo je iz leta v leto v rokah manj ljudi, vztrajno pa se povečujejo tudi razlike 

med revnimi in bogatimi. Premoženje povprečnega polnoletnega državljana Slovenije 

znaša 47.000 evrov, na Hrvaškem znaša 19.470 evrov, sledijo Srbi, Črnogorci, Makedonci in 

državljani BiH. Vrednost premoženja 10 najbogatejši Slovencev je 2,3 milijarde evrov 

(Finance). Najbogatejši so Švicarji, kjer je bogastvo polnoletnega državljana v povprečju 

ocenjeno na več kot pol milijona dolarjev, od tega ima samo v denarju okoli 360.000 dolarjev. 

Povprečni Američan ima  300.000 dolarjev, medtem ko ima polnoletni prebivalec Evrope 

130.000 dolarjev vredno premoženje. 

 

S druge pak strane, prema izvješću iz 2014. godine, hrvatsko poduzetništvo broji 100.841 

subjekata koji su zaposleni u malim i srednjim poduzećima, koje su pretežno u vlasništvu prve 

generacije poduzetnika, dok samo 350 poduzeća od ukupnog broja pripada onim iznimno 

velikim. Štoviše, mala i srednja poduzeća su u 2013. godini imale značajan udio u ukupnom 

prihodu (52,1%), što je predstavljalo povećanje za čak 1,1 postotni bod u odnosu na prethodnu 

godinu. Ukupno ostvaren prihod razlikovao se ovisno o kriteriju veličine samog poduzeća. 

Dakle, ukupan prihod malih i srednjih poduzeća zajedno je iznosio 43,894 mil. EUR što je, u 

usporedbi s velikim poduzećima koja su ostvarila 39,096 mil. EUR ukupnih prihoda, gotovo 

jednako. Važno je istaknuti da mala i srednja poduzeća imaju sve veći značaj za hrvatsku 

ekonomiju u cjelini pa se cjelokupna politika razvoja treba preusmjeriti na financijsko 

potpomaganje obiteljskih poduzeća koja trenutno čine 70 do 80% ukupnog broja hrvatskih 

poduzeća. Dakle oko 75.000 poslovnih subjekata danas čine obiteljska poduzeća u kojima je 

zaposleno oko 650.000 ljudi.  

 

Prosječna vrijednost imovine prosječnog Hrvata procjenjuje se na oko 21.500 EUR, dok po 

prosječnoj obitelji ona iznosi 81.000 EUR. Onih s imovinom većom od 1.000.000 EUR u 

ukupnom stanovništvu ima toliko malo da se njihov udio ne može niti izraziti brojkom od dvije 

decimale; ima ih 0,00%. 

 

Obiteljska poduzeća do danas nisu službeno definirana čime ne omogućuju strogo razlikovanje 

od drugih pravnih oblika. Neka od najuspješnijih poduzeća pokrenuta su kao obiteljska 
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poduzeća (npr. Agrokor) ili su uspješno ponovno vraćena u vlasništvo obitelji nakon njihove 

nacionalizacije u razdoblju socijalizma (npr. Gavrilović).   

 

3 DRUŽINSKO OZADJE IN POSLOVNA USPEŠNOST 

Večina podjetnikov si kot staršev želi, da njihovi potomci prevzamejo podjetje in da jim že pred 

tem pri delu pomagajo. Družinsko podjetniško okolje je lahko pomemben element pri razvoju 

podjetniške kariere. Očetje podjetnikov in podjetnic so pogosto sami podjetniki ali 

samozaposleni in so kot podporniki in vzorniki pomembni za ustanovitev, razvoj in rast 

podjetja. Kjer se podjetniški interesi staršev in otrok ujemajo in si mlada odrasla oseba želi 

postati nosilec dejavnosti in se v dejavnost vodenja tudi uvede, je dolgoročno obstoj podjetja 

zagotovljen. Upoštevajoč ključne socialne in psihološke vidike v odnosu med starši in otroki in 

predvsem profesionalni razvoj mlade osebe,  je ena od boljših rešitev, da starši podjetniki 

predajo vodenje podjetja svojim potomcem, čeprav se še čutijo sposobne za delo in si izgovorijo 

dosmrtno rento. Druga možnost pa je, da sestopijo s poslovodnega položaja in prevzamejo v 

družbi funkcijo »sive eminence«. K vse večjemu številu uspešnih naslednikov pripomore tudi 

dejstvo, da se vedno bolj na podjetniškem področju uveljavijo tudi ženske. Nikoli ni izključeno, 

da otroci uspešnih staršev uberejo drugačno pot in ne izkoristijo priložnosti, ki se jim ponujajo. 

V razmerah udobja se jim ni treba naprezati za dobrine. V izjemnih situacijah pa je lahko njihov 

neuspeh oblika protesta zaradi pomanjkanja pozornosti, ki so jo trpeli zaradi delovne 

preobremenjenosti staršev. 

V Financah je bil povzet prispevek Joann S. Lublin, ki je v ameriški reviji The Wall Street 

Journal (WSJ) osvetlila družinsko ozadje potomcev uspešnih staršev. Ugotavlja, da jih vedno 

več zaseda pomembne položaje na poslovnem področju in pritrjuje ugotovitvam slovenskih 

teoretikov in podjetnikov, ki pravijo, da so uspešni starši vzor svojemu uspešnemu podmladku, 

da so mu konstruktivna kritika in da jim strateško tlakujejo pot v karierni svet.  Rezultati njihove 

ankete kažejo, da 86% današnjih ameriških milijonarjev med odraščanjem ni bilo bogatih in da 

si je večina milijone prislužila sama, brez dedovanja. 

Stanko Polanič, uspešen podjetnik in politik, je v intervjuju za Finance povedal, da je otroke 

potrebno vzgajati s svojim zgledom in jim že v otroštvu vcepiti tri najpomembnejše vrednote: 

poštenje, delavnost in skromnost. Meni, da so neuspešni podjetniki predvsem tisti, ki poskušajo 

ubirati  bližnjice in tega učijo tudi svoje otroke. S tem se upravičujejo prakse, ki sčasoma 

prerastejo v goljufije. Irena Deželak, direktorica in glavna predavateljica v podjetju Academia 

uspeha II je povedala, da so otroci uspešnih staršev deležni materialno in intelektualno 

spodbudnejšega okolja za razvoj svojih sposobnosti. Otrok, ki v svojem okolju posluša o 

pogodbah in delnicah, bo imel v poslovnem okolju boljše izhodišče za poslovno uspešnost.  

Demografske značilnosti in značilnosti ozadja managerjev družinskih podjetij so naslednje 

(Družinsko podjetništvo: značilnosti v Sloveniji, 2015): 

- 62% managerjev je moških, 38% managerjev je žensk. 

- 39% managerjev največje starostne skupine so stari več kot 50 let. 

- 68% managerjev družinskih podjetij je večinskih lastnikov. 

- Manager je bil eden od ustanoviteljev (38 %) ali edini ustanovitelj (31 %). 

- 78% podjetij vodijo managerji, ki imajo starše s podjetniškimi izkušnjami (oče 54 % 

in/ali mama 24 %). 

 

Izraz družinsko medgeneracijsko sodelovanje in solidarnost predstavljata izmenjavo materialne 

in nematerialne pomoči med družinskimi člani in zaradi številnih družbeno socialnih in 

ekonomskih sprememb (staranje družbe, spremembe tipa družin in družinskih vezi, novi 
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družbeni vzorci, vrednote,pričakovanja) postaja vse pomembnejše. Ekonomska neenakost med 

generacijami je relativno velika. 

 

Ključno za uspešen medgeneracijski prenos podjetja je ocena zmožnosti in izbira 

najprimernejšega naslednika poslov, zgodnji začetek uvajanja in vključevanja v podjetniške 

procese, zagotavljanje kontinuitete in pošteno ter enakopravno obravnavanje posameznikov. 

Managerji so običajno družinski člani, tudi tisti, ki so to postali na podlagi zakonske zveze 

(Družinsko podjetništvo: značilnosti v Sloveniji, 2015) . 

 

 
Vir: Družinsko podjetništvo: značilnosti v Sloveniji, 2015 

 

V zasebnih podjetjih je poudarjena lojalnost in skrb za dobrobit družinskih članov. Čustva imajo 

večji učinek v primerjavi z velikimi poslovnimi sistemi, usmerjenimi k rezultatom (Družinsko 

podjetništvo: značilnosti v Sloveniji, 2015).  

Učinkovitost prehoda premoženja od zapustnika na dediče je odvisna od: 

- ravni pripravljenosti naslednikov: formalna izobrazba; usposobljenost  za delo in 

gospodarno ravnanje s premoženjem;  

- odnosi med družinskimi člani: komunikacija, zaupanje, predanost, zvestoba, družinski 

pretresi, sorodstveno rivalstvo, ljubosumje/zamere, konflikt, skupne vrednote in 

tradicije.  

- načrtovanje nasledstva: davčno načrtovanje. 

 

82 % družinskih podjetij načrtuje prenos podjetja na naslednjo generacijo. Najpomembnejši 

dejavnik za uspešen prenos je ocena sposobnosti potencialnih družinskih naslednikov, sledi 

zgodnji začetek prenosa in na tretjem mestu je zagotovitev kontinuitete v poslovanju 

((Družinsko podjetništvo: značilnosti v Sloveniji, 2015). 

Otroci se z opazovanjem svojih podjetnih staršev že zelo zgodaj seznanjajo z veščinami 

poslovnega sveta in pridobivajo znanja in poznanstva, ki so odlična podlaga za nadaljnjo 

poslovno uspešnost, sploh, če jim starši stojijo ob strani še z začetnimi poslovnimi idejami in 

kapitalom. Kljub temu uspeh staršev sam po sebi ne zadošča za uspešen prenos podjetništva na 

svoje potomce. Starši kljub visokim pričakovanjem ne smejo prezreti majhnih uspehov svojih 

otrok, ki začenjajo podjetniško pot, saj jih s tem demotivirajo za nadaljnji trud. Otroci iz 

nespodbudnega podjetniškega okolja so lahko tudi uspešni, če imajo pravo motivacijo in 

vztrajnost za doseganje uspehov. Večina se jih želi izogniti nelagodju, ki so ga živeli kot otroci. 

Nelagodje je še močnejša spodbuda kot ugodje. Pri otroku je potrebno že od otroštva naprej 

razvijati vedenjske navade, ki se kažejo kot element uspešnosti. To so predvsem: delovne 

navade in storilnost, dobra organiziranost in disciplina.  
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3.1 NASTANEK SLOJA SLOVENSKIH KAPITALISTOV,  LASTNINJENJE  IN 

PRIVATIZACIJA 

 

Privatiziranje družbenega premoženja je imelo močan vpliv na glavne ekonomske kategorije v 

narodnem gospodarstvu: na spremembe bruto domačega proizvoda, produktivnost, 

investiranje, konkurenčnost, promet blaga in storitev, kapital in podobno. Državno lastništvo in 

kontrolo produkcijskih sredstev je zamenjala razpršena in raznolika zasebna lastnina. Proces 

lastninjenja in privatizacije so urejali: Zakon o privatizaciji stanovanj, Zakon o in 

denacionalizaciji in Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZLPP). 

Francoski ekonomist Thomas Piketty je izdal knjigo Kapital v 21. Stoletju, v kateri govori o 

naraščanju in nevzdržnosti neenakosti v svetu ter da postaja podedovano bogastvo vse 

pomembnejše. Uspehi posameznikov in njihovo lastno delo so vse manj vredni  in vse bolj 

nesmiselni. Piketty je novodobne podjetnike poimenoval »rentniki« in zatrdil, da nova elita 

danes niso več klasični kapitalisti, ki bogastvo dedujejo, ampak finančniki, bančniki in izvršni 

direktorji, ki si znotraj svoje »družine« pomagajo tako kot nekoč klasični kapitalisti. Trdi, da je 

nov superbogati sloj sestavljen predvsem iz finančnikov, katerih delo ni več povezano s 

produktivnostjo, ampak gre za zaprto skupino pozicijskih privilegirancev znotraj 

patrimonialnega kapitalizma, kjer si sami določjo plače ali nagrade in jih ne ovirajo družbene 

norme ali etika. 

Po osamosvojitvi je država v svoji lasti obdržala kako četrtino vsega gospodarstva, predvsem v 

infrastrukturnih panogah, ključnih podjetjih ter bankah. V času gospodarske rasti do leta 2008 

se je njen delež postopno zmanjševal zaradi načrtnega umikanja iz lastništva. Zadnjih pet let 

krize pa se je lastniška vloga države zaradi poslovnih težav in prezadolženosti precejšnjega 

števila podjetij zopet okrepila. Predvsem banke v državni lasti so namreč zasegle precej 

lastniških deležev, prav tako pa so izpeljale tudi nekaj konverzij posojil v kapital in na ta način 

postale lastnice podjetij. Iz tega lahko sklepamo, da bo do nadaljnjega ta del premoženja izvzet 

iz dedovanja. Kornai (1990) je na drugi strani v svojem modelu privatizacije predpostavil, da 

je resničen razvoj zasebnega sektorja mogoč predvsem z naravno selekcijo podjetnikov "iz 

mesa in krvi". Država je tako zavezana k skrbnemu upravljanju premoženja, ki ji je bilo 

zaupano, dokler se ne pojavi nov lastnik, ki bo zagotavljal varnejše in učinkovitejše ravnanje. 

Glavna skrb države je, da preda premoženje v roke resnično boljšemu lastniku. Podjetja bi 

morala biti prodana eno po eno, ne pa da se njihovo premoženje razdeli med prebivalstvo 

(Kornai,1990, str. 82). 

 

Večina najbogatejših Slovencev si je svoje bogastvo pridelala, po podatkih Financ pa je nekaj 

tudi takih, ki so bili dobitniki certifikatske privatizacije, npr. Igor Lah. Finance ugotavljajo, da 

so tisti, ki so se v zadnjih letih umaknili z lestvice stotih najbogatejših Slovencev, svoje podjetje 

prodali in ni več sledljivih podatkov o njihovem premoženju. Premoženje najbogatejših 

Slovencev predstavlja v večini čista vrednost njihovih poslovnih deležev, vrednostnih papirjev 

ali nepremičnin, upoštevajoč borzne podatke. 

Nekateri so izgubili bogastvo zaradi napak in morda tudi nezakonitosti, nekateri pa zaradi 

prehodnih težav in neugodnih zunanjih vplivov. 

Darko Horvat  je poleg Igorja Laha eden od dveh največjih bogatašev, ki so premoženje ustvarili 

z upravljanjem lastninskih certifikatov državljanov v privatizaciji. Na Managerjevi lestvici 

2007  je bil drugi najbogatejši s 190 milijoni evrov premoženja, v letu 2014 pa je bilo njegovo 

premoženje ocenjeno na najmanj 80 milijonov evrov premoženja. Bil je soustanovitelj skupine 

Aktiva, ki je upravljala sklade, v katerih so se zbirali lastninski certifikati državljanov in z njimi 

kupovale delnice podjetij. Vrednotenje Horvatovega premoženja je bilo eno najzahtevnejših, 

saj ga je upravljal prek nizozemske družbe in je imel deleže še v drugih tujih skupinah. Z leti je 
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svoje poslovne deleže prodal, od njegovih znanih večjih naložb je nakup hiše v Švici, katere 

vrednost v letu 2015 znaša 27 milijonov evrov. Podatki o naložbah in donosih so težko dostopni, 

kljub temu pa ga nekateri ekonomski analitiki Financ štejejo za enega najbogatejših Slovencev, 

ne pa tudi za enega prodornih podjetnikov. 

 

Slično i u Hrvatskoj, ekonomiju i poduzetništvo zasigurno je obilježio Ivica Todorić, drugi 

nasljednik Agrokora oca Ante Todorića. Trenutno u vlasništvu ima Agrokor trgovinu, 

Agrolagunu, Belje, Jamnicu, Konzum, Ledo, PIK Vrbovec, Solanu Pag, Zvijedu i mnoge druge 

tvrtke. Danas je daleko najbogatiji građanin Hrvatske, a njegovo vlasništvo danas je pod 

velikim povećalom upravo zbog borbe protiv monopola i tajkunizma koji mu se pripisuju. 

Kupnjom Mercatora dosegao je, ne samo prihod kakav ostvaruje čitav domaći turizam 

Hrvatske, već je i postao najbogatiji čovjek Balkana. Njegovo ukupno bogastvo procjenjuje se 

na oko 478,61 Mil. EUR.  

 

3.2 DRUŽINSKA PODJETJA 

Družinska podjetja so pomembna oblika podjetništva in znatno prispevajo h gospodarstvu v 

Evropi in po svetu. Samo v ZDA družinska podjetja prispevajo do 64 % BDP in zaposlujejo do 

62 % nacionalne delovne sile. V povprečju v zahodni Evropi in severni Ameriki manj kot 10 

% družinskih podjetij preživi tretjo generacijo. 

Obstajajo različne opredelitve družinskih podjetij, enotne definicije pa ni. Po eni razlagi so 

družinska podjetja tista, v katerih ima družina nadzor nad strateško usmeritvijo organizacije, po 

drugi opredelitvi pa so to podjetja, ki imajo več kot eno generacijo in več kot enega družinskega 

člana z managersko odgovornostjo. Lahko gre za delniške družbe z minimalnim lastniškim 

deležem ali glasovalno močjo družine v višini 32 %, ali podjetja z minimalno 50 % deležem 

lastništva družine. Družinska podjetja se od drugih podjetij razlikujejo po oblikovanju 

strategije, kjer so tesno povezani družinski, poslovni in lastniški interesi (Družinsko 

podjetništvo: značilnosti v Sloveniji, 2015). 

Nekaj ključnih podatkov: 

- V 83 % slovenskih podjetjih ima družina nadzor nad strateško usmeritvijo. 

- V 71 % slovenskih podjetjih imata managersko odgovornost dva ali več članov družine. 

- 62 % podjetij ima udeleženi dve ali več generacij. 

Prema istraživanju časopisa za menadžere i poduzetnike »Poslovni savjetnik« te mlade 

konzultantske kuće »Poslovna liga BMM«, prosječan hrvatski menadžer je muškarac u dobi od 

39 godina. Više od polovice ih radi u tvrtki s više od 100 djelatnika i ima pod svojim vodstvom 

više od 6 osoba.  

Večina managerjev v zasebnih podjetjih je moških, s podjetniškimi izkušnjami. So večinski 

lastniki in ustanovitelji podjetja. Odraščali so v okolju družinskega podjetništva ali pa imajo za 

vzornike podjetnike. Niso pa odraščali v pozitivnem gospodarskem okolju za podjetništvo 

(Družinsko podjetništvo: značilnosti v Sloveniji, 2015). 

Rast posameznika v družinskem podjetniškem okolju velja za bistveno izkušnjo naslednje 

generacije managementa, zlasti pri sprejemanju poslovnih odločitvah, saj se upoštevajo pravila 

lastništva, vrednot in tradicije.   

 



OSMI MEDNARODNI RAZISKOVALNI TABOR ŠPIC-a 

 

13 

 

3.3 SLOVENSKI MULTIMILJONARJI 

Prag za uvrstitev med 100 najbogatejših Slovencev je v letu 2015 znašal 15,1 milijona evrov, 

stopetdeseti najbogatejši Slovenec pa ima 11,4 milijona evrov premoženja. Sto najbogatejših 

Slovencev ima v letu 2015 skupaj 4,6 milijarde evrov premoženja. 

Najbogatejša Slovenca sta tudi v letu 2015, drugič zapored, zakonca Iza in Samo Login, 

ustanovitelja podjetja Outfit7, ki je uspelo z zabavnimi aplikacijami za mobilne naprave in 

govorečim mačkom Tomom. Sta trikrat bogatejša od Sandija Češka, ustanovitelja večkanalne 

trgovske družbe Studio Moderna, ki je kot drugi najbogatejši Slovenec. Outfit7 je visoko 

dobičkonosna družba, ki je imela lani 78 milijonov prilivov, od tega blizu 65 milijonov čistega 

dobička, od tega so ga približno 45 milijonov evrov namenili za dividende. Ustvarjeni dobiček 

je bil večji od tistega, ki ga ustvari slovenski Telekom v boljših letih. Pred leti je Samo Login 

odšel iz Telekoma in ustanovil privatno podjetje Outfit7. Najbogatejša Slovenca, se bližata 

milijardi evrov. Lastništvo svojega podjetja Outfit7 sta prenesla na dobrodelno fundacijo v 

Liechtensteinu. Izobraževala bosta revne otroke v nerazvitih državah. Za Finance sta povedala, 

da ne želita deliti svojega premoženja po pravilih zakona o dedovanju, zato sta za časa življenja 

ustanovila fundacijo, katere premoženje se bo uporabljalo skladno s postavljenimi pravili, o 

razdelitvi pa bo odločal od njiju neodvisen upravni odbor. Neugotovljivo je, ali je takšno 

ravnanje tudi povezano z izogibanjem davkom ali kot pomiritev vesti. V Sloveniji takšnih 

skladov ni mogoče ustanavljati.  

Sandi Češko je solastnik in predsednik upravnega odbora Studia Moderna.Za Delo je povedal, 

da je v vzhodni Evropi in Turčiji edini trgovec, ki ima mrežo, tehnologijo in znanje za direktni 

marketing in prodajo. Na tretjem mestu letošnje lestvice najbogatejših je Marko Pistotnik, 

njegovo premoženje ocenjujejo na 260 milijonov evrov. Pistotnik je prek ciprske družbe 

Tarmea na 7  mestu in je 18,45 odstotni lastnik Outfita7 so zapisali v reviji Manager. Joc 

Pečečnik je strasten poslovnež, ki ga ne zanimajo indeksi in številke. Znan je kot četrti 

najbogatejši Slovenec in predsednik nogometnega kluba Interblock Sam trdi, da zaradi deležev 

v podjetjih, ki jih ima, še ni bogat. Na petem mestu sta pristala Albin in Tatjana Doberšek in 

sta za spletno stran Finance.si dejala, da sta svoje premoženje ustvarila v Nemčiji. Ustanovila 

sta družbo Engineering Dobersek in jo šest let pozneje preoblikovala v delniško družbo, ki je z 

leti postala eno vodilnih nemških inženirskih podjetij. Specializirana je za svetovanje, 

načrtovanje in gradnjo tovarn ter njihovih delov na področju rudarstva, metalurgije, vodnega 

gospodarstva, energetike in ekologije. Na teh področjih ima tudi vrsto patentiranih projektov. 

Seznam najbogatejših Slovencev, objavljenih v reviji Finance:  

Uvrstitev 

2015 

Ime in priimek, družba Ocena prem. 

2015 (v mio 

EUR) 

1. Izza in Samo Login, Outfit7 855 

2. Sandi Češko, Studio Moderna 271 

3. Marko Pistotnik, Outfit7 260 

4. Joc Pečečnik, Interblock 240 

5. Tatjana in Albin Doberšek, Engineering 

Dobersek 

214 

6. Družina Lah, Aluber, Ampelus 111 

7. Zoltan Varga, Och-Ziff Capital 

Management Group 

111 

8. Gabrijel in Petra Rejc, Efaflex 92,7 

9. Rok in Nina Zorko, Outfit7 81,7 

20. Vladimir Puklavec, TGE Holding 76,7 

11. Matej Romih, Outfit7 65,4 
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11. Tadej Miklič, Outfit7 65,4 

13. Anton in Verica Šenk, Inotherm 64,5 

14. Igor Akrapovič, Akrapovič 58,1 

15. Bogomir Strašek, KLS Ljubno 57 

16. Tone Strnad, Medis Intago 51,5 

17. Franch Frelih, Plasta 48,5 

18. Otmar Zorn, Iskra Zaščite 46,6 

19. Družina Jager, Jagros 46,1 

20. Družina Pistotnik, Sintal 43,4 

21. Mirko Tuš, Tuš Holding 40 

22. Družina Karoly, GMT 38,8 

23. Družina Mikek, Celtra 34,8 

24. Dari in Vesna Južna, Perspektiva 33 

24. Igor Bence, Brinox Inženiring 33 

 

Med bogatejšimi Slovenci so tudi: Igor Lah, Izidor Krivec, Tomaž Žvipelj, Marta in Rok 

Drašler, Zvone Taljat, Ivan Cajzek, Zakonca Doberšek, Janez Škrabec, Sebastjan Trepča, Darko 

Horvat, Igor Lah, Stanko in Peter Polanič (Panvita); (vir: Finance). 

Po podatkih Financ je sto najbogatejših Slovencev v letu 2015 imelo v lasti premoženje, vredno 

4,6 milijarde evrov, kar ustreza triodstotni stopnji lanske gospodarske rasti. Premoženje 150-

tih najbogatejših Slovencev v letu 2015 znaša 5,25 milijona evrov. Vrednost premoženja prvih 

desetih  najbogatejših Slovencev znaša 2,3 milijarde evrov. Med njimi so trije solastniki 

Outfita7 (dva od njih zakonska para) in vsi trije skupaj tehtajo dobro polovico skupnega 

premoženja prve deseterice. Najbogatejši so trikrat uspešnejši od celotnega gospodarstva. 

Po podatkih Financ so podjetniki uspešnejši od celotnega slovenskega gospodarstva, saj je BDP 

v letu 2014 zrasel za tri odstotke, vrednost stotih najbogatejših Slovencev pa se je v povprečju 

zvišala za devet odstotkov. 

 

3.4 NAJIMUĆNIJI HRVATI  

 

Najbogatiji Hrvati prema Forbesovoj TOP10 ljestvici iz 2015. godine: 

 
 

Obiteljska poduzeća tokom godina su se pokazala kao složena i teška za vođenje, no i kao 

najotpornija na krize i neprilike. Dugovječnost poduzeća u Hrvatskoj najveća je u prvim i 

drugim generacijama rokovođenja, dok treću, četvrtu i petu generaciju uspjeva zadržati na istom 

nivou manje od 20% obiteljskih poduzeća, koja kasnije i čine cjelokupnu nacionalnu imovinu. 
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Dobit koju obiteljska poduzeća ostvaruju najvećim dijelom ostavlja se unutar poduzeća za 

njenu budućnost pa ni ne čudi da Hrvatska zadnjih godina broji mnogo bogatih obitelji koje su 

svoje carstvo izgradile upornošću, obrazovanjem i ulaganjem. Većina vlasnika visoko uspješnih 

poduzeća danas ima između pedeset i šezdeset godina, a njihova djeca, odnosno budući 

nasljednici, između trideset i četrdeset godina. Tako se na prvom mjestu našao Ivica Todorić 

koji posjeduje Agrokor i brojna druga poduzeća, a njegovo bogatstvo procjenjuje se na oko 

478,61 Mil. EUR. Drugo mjesto osigurala je obitelj Lukšić s ukupnom imovinom od oko 285,1 

Mil. EUR, koju je stekla tijekom osamdesetih godina kada se grupacija Lukšić bavila rudnicima 

bakra. Treće mjesto pripada Emilu Tedeschiju sa 135 Mil. EUR bogastva, koji posjeduje 

Atlantic Trade, Cedevitu, Montanu, Nevu, Haleko, Ataco, Interchem Zagreb te RTL Televiziju 

čiji je član konzorcija. Na četvrtom mjestu nalazi se obitelj Besnier sa 111,89 Mil. EUR. Slijedi 

ih direktor Tvornice Duhana Rovinj TDR i vlasnik Adris Grupe Ante Vlahović, na petom 

mjestu, s oko 100,21 Mil. EUR. Neposredno nakon Vlahovića slijedi i drugi najjači dioničar 

Adris Grupe - Plinio Cuccurin s bogatstvom od 63,44 Mil. EUR. Na sedmom mjestu nalazi se 

Anđelko Leko s ukupnom imovinom od oko 61,58 Mil. EUR, koji je vlasnik većine zagrebačkih 

hotela. Na osmom mjestu je Veljko Župan s ukupnim bogatstvom od oko 48,31 Mil. EUR koji 

je vlasnik turističke Ugo grupe koja u svom sastavu ima luksuzne Milenij hotele u Opatiji te 

šibenski Solaris. Na predzadnjem mjestu nalazi se Mirko Grbešić s imovinom od oko 31,72 

Mil. EUR koji u svom vlasništvu ima veliki potrfelj tvrtki u Hrvatskoj. Svoj poslovni uspjeh 

počeo je trgovinom kupivši, preko Mepasa, osječku Saponiju. Na posljednjem mjestu deset 

najbogatijih Hrvata nalazi se Branko Zec s bogatstvom koje broji oko 30,26 Mil. EUR koji je, 

također, dio Adris Grupe i TDR-a. Od ostalih bogataša u Hrvatskoj valja istaknuti obitelj Drk, 

vlasnike mesne industrije Gavrilović, koja posjeduje Vindija grupu, obitelj Biondić koja se bavi 

modnom industrijom, hotelijerstvom i financijama, zatim, obitelj Čermak koja ima lanac 

benzinskih crpki Tifon, Žarka Kraljevića koji je vlasnik Diners club Adriatica, Luku Rajića kao 

vlasnika Lura grupe, Željka Keruma kao vlasnik trgovinskih lanaca i hotela. Također, Branko 

Roglić vlasnik je grupe Orbico koju čini 14 poduzeća rasprostranjenih čak i po Sloveniji, BiH, 

Makedoniji i Bugarskoj.  

3.5 BOGATAŠI V EVROPI IN ZDA 

Podatki o premoženju državljanov v tistih evropskih državah, ki jih je finančna kriza leta 2008 

najbolj prizadela, so precej zanimivi:  

- Italijan je v povprečju za 50.000 dolarjev bogatejši od Nemca.  

- V Italiji živi več milijonarjev kot v Nemčiji.  

- Zasebno bogastvo Italijanov šteje enajst bilijonov evrov, Nemcev pa le osem. 

 Statistika Evropske centralne banke je pokazala, da je v povprečju premoženje gospodinjstev 

na Cipru vredno 267.000 evrov (2. najvišje v evro območju), v Luksemburgu 398.000 evrov, 

na Malti 216.000 evrov, v Belgiji 206.000 evrov, v Španiji 183.000 evrov, v Italiji 174.000 

evrov, v Franciji  116.000, na Nizozemskem 104.000 evrov, v Grčiji 102.000, v Sloveniji 

101.000 evrov, na Finskem 86.000, na Portugalskem 75.000 evrov, na Slovaškem 61.000 

evrov. V Nemčiji je povprečno premoženje gospodinjstev dvakrat nižje od evropskega 

povprečja, ki znaša 109.000 evrov.  

Če bi svetovno premoženje razdelili, bi vsak Zemljan dobil 37.840 evrov. 

V Rusiji ima 110 ljudi v rokah približno 420 milijard dolarjev, kar je več kot tretjina premoženja 

v državi. Upoštevajoč dejstvo, da na Kitajskem živi 139 milijonov prebivalcev in da obstajajo 

davčne oaze za milijarderji od vsepovsod, kaže, da ima Rusija najbolj neenakomerno 

porazdeljeno bogastvo.  
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Po finančnem premoženju na prvem mestu državljani ZDA, saj imajo 38% svetovnega 

finančnega premoženja, sledi Japonska z 12,6% deležem in za njo Kitajska s 7,6%. Na četrtem 

mestu je Velika Britanija s petodstotnim deležem, potem Nemčija s 4,4% svetovnega 

finančnega premoženja. Za njo so: Francija, Italija, Kanada, Avstralija in Nizozemska. Delež 

Slovenije v svetovnem finančnem premoženju znaša 0,03 odstotka - 38 milijard evrov (48. 

mesto). Manjši delež od Slovenije imajo po poročanju švicarskih bankirjev:  Kazahstan, Litva, 

Estonija in Latvija.  

 

Po poročanju STA je podjetje Fidelity Investment  naredilo študijo, s katero so ugotovili, da je 

povprečen milijonar  v ZDA danes (2015) star 61 let in ima 3,05 milijona dolarjev vredno 

premoženje. Tri četrtine se jih počuti bogate, preostali pa bi želeli imeti najmanj pet milijonov 

dolarjev premoženja, da bi se lahko tako počutili. Do premoženja so prišli z investicijami, 

plačami in delitvijo dobička. Tisti, ki so se že rodili bogati, so svoje premoženje še nadgradili 

s pomočjo obresti in rastjo cen nepremičnin. Največja skrb današnjih ameriških bogatašev je, 

kako premoženje ohraniti, veliko pa si jih je za cilj postavilo, da ga še oplemenitijo oziroma 

povečajo.  

 

Od 585 milijarderjev v ZDA, jih je do statusa prišlo na podlagi dedovanja 20 odstotkov, 

približno toliko se jih je med bogataše povzpelo s kombinacijo dedovanja in lastnega truda.  

Ostali so svoje bogastvo ustvarili sami  v finančnem, investicijskem in bančnem sektorju. 81 

odstotkov milijarderjev ima premoženje ocenjeno na manj kot 5 milijard dolarjev, trije pa so s 

premoženjem, večjim od 50 milijard dolarjev. Med milijarderji prevladujejo starejši moški,  

žensk je 14 odstotkov. Največ milijarderjev spada v starostno skupino od 64 do 74 let, trije so 

mlajši od 35 let. Svoje sanje podoživljajo z zasebnimi letali, jahtami, umetniškimi zbirkami in  

lastnimi športnimi ekipami. Med nesramno bogate Američane se uvrščajo Bill Gates, ki ima 

pod palcem več kot 85 milijard dolarjev, Warren Buffett, ki je težak 70 milijard dolarjev, Larry 

Ellison z 51,5 milijarde dolarjev, Jeff Bezos, katerega premoženje je ocenjeno na slabih 40 

milijard dolarjev. 

 

4 PRAVNA UREDITEV DEDOVANJA 

Dedovanje je izreden prehod premoženja z ene osebe na drugo in s tem povečuje ekonomsko 

moč prejemnika premoženja brez neposrednega nadomestila v denarju ali v naravi (Franc 

Pernek). Področje dedovanja pri nas ureja Zakon o dedovanju (v nadaljevanju ZD). Prvi Zakon 

je bil sprejet leta 1976 in potem nekajkrat dopolnjen. Kljub dopolnitvami  dednopravni sistem 

v Republiki Sloveniji ni bil bistveno spremenjen, saj je odpravil le temeljne, najbolj očitne 

neskladnosti dednopravne ureditve z novo državno ureditvijo po letu 2000 in pravnim redom.  

Pravica do dedovanja je zagotovljena z Ustavo RS. Ta pravica je tesno povezana s pravico do 

zasebne lastnine. Od tod tudi izhaja zapustnikova pravica, da svobodno razpolaga s svojim 

premoženjem za primer smrti,  dedič pa ima pravico pridobi premoženje ob smrti zapustnika. 

Oporočna svoboda je vidik avtonomije poslovne volje, ki velja v civilnem pravu. 

Statistični podatki: število umrlih v letu 2014: 18.886, povprečna starost umrlih: 76,9 let. 

Problem slovenskega pravosodja in prek njega tudi slovenske družbe, so nerazumno dolgi roki 

za uveljavljanje premoženjskih pravic in učinkovitost pravnega varstva pravic. Prehod 

zapuščine z zapustnika na dediče se po sedanji ureditvi v ZD ugotavlja v zapuščinskem, 

nepravdnem postopku. Če med dediči nastane spor o dednopravnem zahtevku, odloča pravdno 

sodišče. Zapuščinski postopek se nadaljuje šele po pravnomočnosti sodbe. Statistični podatki 

kažejo, da se ljudje večinoma odločajo za zakonito dedovanje, kar pomeni, da prehoda 

premoženja ne uredijo, dokler so še živi, ampak šele po smrti. Nov ZD bi zato moral določati 
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pravila, ki bi omogočala učinkovito in hitro ureditev pravnih razmerij glede zapuščine. S 

predlogom novega ZD (predlog leta 2012) se v celoti prenaša pristojnost odločanja o ureditvi 

zapuščine na notarje. 

Obje susjedne države, Slovenija i Hrvatska, bilježe približno iste prosječne godine starosti 

prema podacima iz 2014. godine. Naime, kreću se od 40,7 do 42, 4 prosječne godine života. 

Kako u Europi, tako i u Hrvatskoj, sve veći trend predstavlja naglo starenje stanovništva te pad 

nataliteta. Prema statističkim podacima iz 2014. godine, prema Državnom zavodu za statistiku, 

prirodni prirast stanovništva Republike Hrvatske iznosi -11 273. Iznimno zabrinjavajuće brojke 

jasno ukazuju kako će se u desetljećima pred nama, Hrvatska boriti s opstankom nacije, ali i s 

pitanjima sve većih nasljedstva. Logika nalaže kako tema nasljedstva postaje sve akutalnija, 

kako u Sloveniji, tako i u Hrvatskoj. Osim što se nasljeđuju nekretnine i pokretnine koje služe 

u vlastite svrhe, nasljeđuju se i obiteljska poduzeća. No, valja istaknuti da je trend nasljeđivanja 

u obiteljskim tvrtkama sve manji jer je druga generacija visoko obrazovana i svjesna nekih 

drugih prilika koje im se nude kako bi ispunili svoje snove te pokušava naći neki svoj put pa se 

stoga često upravljačke funkcije prenose na profesionalne menadžere koji zauzimaju sve veći 

ponder u preuzimanju ( trenutno 12%). U idućih pet godina brojne će se obiteljske tvrtke naći 

pred izazovom nasljeđivanja poslovanja. U rizičnoj skupini je oko 5.300 malih i srednjih 

poduzeća čiji su osnivači sada stariji od 55 godina. Čak 61% vlasnika smatra da će njihovo  

poslovanje naslijediti netko iz obitelji, što je izrazito optimistično s obzirom na činjenicu da u 

Europi to provede tek 15 do 35% poduzeća. Danas samo 22% obiteljskih poduzeća ima 

direktora koji nije ni član obitelji. Osim toga, poznato je da prijenos na potomstvo nije nikakva 

garancija uspjeha s obzirom da tvrtke, statistički, u rukama druge ili eventualno treće generacije 

nestaju s tržišta (30% ih preživi prijenos na drugu generaciju na Europskom tržištu, 13% na 

treću, a svega 3% ima duži životni vijek). Ali većina vlasnika obiteljskih poduzeća nema 

osobnog iskustva u nasljeđivanju, iako se Zakon o nasljeđivanju nije mijenjao (gotovo je jednak 

u Hrvatskoj i u Sloveniji). Zanimljivo je kako sva obiteljska poduzeća koja prežive drugu 

generaciju nasljeđa, ostaju i dalje okosnica ekonomije te imaju i veću perspektivu u financijskoj 

sigurnosti i investiranju.  

 

 

5 INTERES DRŽAVE ZA USPEŠEN PRENOS LASTNIŠTVA V 

ZASEBNEM SEKTORJU 

Analiza poslovanja 4.500 podjetij v obdobju 2006 – 2014) kaže, da so podjetja v zasebni lasti 

uspešnejša od tistih v lasti države in finančnih holdingov. Najproduktivnejša so podjetja z 

dvema lastnikoma, sledijo podjetja z enim večinskim lastnikom. Dva lastnika bolje nadzorujeta 

drug drugega pri upravljanju, en glavni lastnik lažje uporablja kapital za svoje lastne potrebe.  
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Vir: Družinsko podjetništvo: značilnosti v Sloveniji, 2015 

 

Za prebivalce in državni proračun je dobro, da je v državi čim več bogatih ljudi. Koristi, ki jih 

ima država od najbogatejših ljudi so delovna mesta, prispevki na plače, davek na dobiček in 

drugi davki (kapitalski dobiček ob prodajah lastniških deležev). V Sloveniji imajo visoke 

dobičke nezasebna podjetja Telekom, Dars, Krka, ali Holding Slovenskih elektrarn (HSE), 

nimajo pa največje dodane vrednosti na zaposlenega. 

 

Borznoposredniška družba Ilirika, v lasti Igorja Štembergerja, je imela leta 2014 15 zaposlenih, 

a več kot 700 tisoč evrov dobička. Enajst zaposlenih v skupini Alta (borznoposredniška družba), 

ki svetuje pri privatizacijah oziroma pri preprodajah slovenskih podjetij, je lani končala z 

milijonom evrov dobička. 

 

V podjetju Publikum Trezor, v lasti Zvoneta Taljata in Deana Čendaka so povprečni prihodki 

na zaposlenega v letu 2014 znašali kar 6,2 milijona evrov. 

 

Matjaž Gantar, ustanovitelj skupine KD trdi, da so v Sloveniji tajkunski prevzemi zakonsko 

prepovedani, vendar pa novi finančni kapital drugače sploh ne zna delati, kot kupovati podjetja, 

jih izčrpavati in prodajati naprej preko skladov. 

 

 Ingvar Kamprad, ustanovitelj Ikee, je eden od najbogatejših in  je pred dnevi dopolnil 90 let. 

Svoj poslovni model je izpopolnil do perfekcije. Nerad državi plačuje milijarde evrov davkov, 

zato je Ikeo organiziral v dva sklada in družbe, razpršene po Nizozemski, Švici, Luksemburgu 

in Liechensteinu.  

 

Panamski dokumenti kažejo, da se države z lastnimi davčnimi begunci ne ukvarjajo, rajši 

preložijo davčno breme na veliko revnejše sodržavljani, ki se zakonom ne morejo izogniti. 

Države po svetu ne zmorejo uskladiti zakonov in tudi v primerih legalnega davčnega poslovanja 

gre za neetičnost, saj morajo večji del bremena za funkcioniranje države in javne infrastrukture 

nositi bistveno manj premožni državljani. 

 

Raziskava  Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani (dr. Boštjan Antončič in ostali) in 

Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v sodelovanju z EY Slovenija (2014) 

kaže, da ni bistvenih razlik pri večini finančnih kazalnikov med družinskimi in nedružinskimi 

podjetji. Najpomembnejša razlika je v stroških dela na zaposlenega: v družinskih podjetjih 

22.544 EUR in v nedružinskih podjetjih 28.654 EUR. 
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5.1 DAVEK NA DEDIŠČINE 

Z davkom na dedovanje ima država priložnost, da zmanjšanja enormne razlik v premoženju 

med prebivalstvom. Visok davek na dedovanje je  v ZDA znižal visoke razlike v premoženju 

že pred drugo svetovno vojno.  

 

Zakon o davku na dediščine in darila – ZDDD določa, da je predmet obdavčitve premoženje, 

ki ga fizična oseba prejme od fizične ali pravne osebe kot dediščino ali darilo in se ne šteje za 

dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino in tudi premoženje, ki ga pravna oseba prejme od 

pravne ali fizične osebe kot dediščino ali darilo, ki se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja 

davek od dohodkov pravnih oseb.    

 

II. dedni red (starši, bratje, sestre in njihovi potomci) 

Od vrednosti € Znaša davek: 

nad do €  %  € 

 10.000   5 nad  

10.000 50.000 500 + 6 nad 10.000 

50.000 100.000 2.900 + 7 nad 50.000 

100.000 200.000 6.400 + 8 nad 100.000 

200.000 300.000 14.400 + 10 nad 200.000 

300.000 400.000 24.400 + 12 nad 300.000 

400.000  36.400 + 14 nad 400.000 

 

III. dedni red (dedi in babice) 

Od vrednosti € Znaša davek: 

nad do €  %  € 

 10.000   8 nad  

10.000 50.000 800 + 9 nad 10.000 

50.000 100.000 4.400 + 10 nad 50.000 

100.000 200.000 9.400 + 11 nad 100.000 

200.000 300.000 20.400 + 13 nad 200.000 

300.000 400.000 33.400 + 15 nad 300.000 

400.000  48.400 + 17 nad 400.000 

 

vse druge osebe   

Od vrednosti € Znaša davek: 

nad do €  %  € 

 10.000   12 nad  

10.000 50.000 1.200 + 16 nad 10.000 

50.000 100.000 7.600 + 20 nad 50.000 

100.000 200.000 17.600 + 25 nad 100.000 

200.000 300.000 42.600 + 30 nad 200.000 

300.000 400.000 72.600 + 35 nad 300.000 

400.000  107.600 + 39 nad 400.000 

 

Davka je oproščeno darilo ali dediščina, ki jo prejme: 1. dedič prvega dednega reda oziroma 

obdarjenec, ki je izenačen z dedičem prvega dednega reda, 2. z zavezanci – dediči prvega 

dednega reda so izenačeni zet, snaha, pastorek in dedič ali obdarjenec, ki je živel z zapustnikom 

ali darovalcem v registrirani istospolni partnerski skupnosti.   
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Vir: internetne strani FURS 

 

Obstajajo še  nekatere posebnosti, ki lahko nastopijo v postopku odmere davka na dediščine in 

darila in se tičejo oprostitev plačila tega davka.  Z zavezanci – dediči prvega dednega reda so 

izenačeni zet, snaha, pastorek in dedič ali obdarjenec, ki je živel z zapustnikom ali darovalcem 

v registrirani istospolni partnerski skupnosti.   Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih 

– ZZZDR v 12. členu določa, da ima dalj časa trajajoča življenjska skupnost moškega in ženske, 

ki nista sklenila zakonske zveze, zanju enake pravne posledice. Davčni organ pa se glede 

odločitve opre na odločitev sodišča. Če je v sklepu o dedovanju navedeno, da deduje 

zunajzakonski partner, je le ta oproščen plačila davka na dediščino.   Glede na pravno 

razlikovanje dedovanja zapustnikovega zakonca, ki deduje bodisi v prvem, bodisi v drugem 

dednem redu poudarjamo, da za davčne namene razvrstitev v drugi dedni red nima učinka. 

Glede na to, da v ZDDD niso izrecno našteti dediči ali obdarjenci prvega dednega reda, se kot 

taki upoštevajo dediči kot jih določa ZD. Tako je v 11. členu ZD določeno, da so dediči prvega 

dednega reda – potomci in zakonec pokojnika. Iz navedenega izhaja, da se vnuk uvršča med 

dediče prvega dednega reda.  

  

Načeloma je sorodstvena vez navzdol neobdavčena, v kolikor gre navzgor pa je potrebno 

upoštevati kolikokrat preide mejo med dednimi redi. Nečak po teti oziroma stricu nedvomno 

sodi v II. dedni red in je obdavčen po lestvici a.) II. dedni red (starši, bratje, sestre in njihovi 

potomci) od 5 % do 14 %. Pri določitvi dednega reda ko deduje teta oziroma stric po nečaku 

po je iz grafične sheme dednih redov po ZD izhaja, da sodita v III. dedni red, ZDDD pa v točki 

III. dedni red navaja le dede in babice, ne pa tudi potomcev (kar je že podrobneje obrazloženo), 

zato so tete in strici, ki dedujejo po nečakih obdavčeni po lestvici c.) vse druge osebe od 12 % 

do 39 %.   

 

U Hrvatskoj je nedavno uspostavljen zakon kojim se oporezuju nasljedstva. Na nasljeđene 

nekretnine, pokretnine i vrijednosnice plaća se do 5% poreza i to isključivo ako ih osoba nije 

dobila od članova najuže obitelji. Visinu poreza određuje nadležna županija, a porezni je 

obveznik dužan platiti utvrđenu svotu poreza petnaest dana od dana dostave rješenja o 

utvrđivanju tog poreza. Ukoliko osoba o prijenosu svog nasljedstva odlučuje oporukom, postoji 
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određeni »nužni dio« koji ne može prenijeti kome želi, nego koji mora ići članovima njegove 

najuže obitelji.  

 

5.2 VLOGA PRIVATNEGA SEKTORJA PRI ZAPOSLOVANJU V SLOVENIJI 

Podjetja najbogatejših Slovencev zaposlujejo skoraj 35 tisoč ljudi: od varnostnikov Sintala, 

čistilk Aktive Group, trgov Tuša, na igralniških avtomatih, pri prodaji zdravil, izdelavi strojev 

za kmetijstvo. V Sloveniji je bilo v letu 2015 zaposlenih 714 tisoč oseb, od tega jih je 160 tisoč 

v javnem sektorju. Na plače zaposlenih se obračunajo prispevki, zaposleni plačajo dohodnino, 

prek porabe plačajo še DDV. Za bruto plače so podjetja v lasti najbogatejših Slovencev v letu 

2015 namenila 600 milijonov evrov, od tega so zaposleni prispevali še v zdravstveno in 

pokojninsko blagajno in plačali dohodnino. Mediana plač v podjetjih, katerih lastniki so 

najbogatejši Slovenci, jev letu 2015 znašala 1.662 evrov, kar je nad slovenskim povprečjem. V 

večini zasebnih podjetij je bila plača nadpovprečna, povprečje pa je zaradi podpovprečnih plač 

velikih zaposlovalcev, kot so Engrotuš, Sintal in Aktiva, nekoliko nižje od slovenskega 

povprečja.  

 
Revija Mladina je objavila podatek, da se je med letoma 2007 in 2015 število zaposlenih v 

zasebnem sektorju skokovito zmanjšalo: od 488 tisoč jih danes dela le še 424 tisoč. V letu 2015 

je zabeležena gospodarska rast, ki traja že dve leti, imamo pa 15 odstotkov manj delovno 

aktivnega prebivalstva kot leta 2007.  

 

Število menedžerjev, ki jih statistika vodi v kategoriji zaposlenih, za katere kolektivne pogodbe 

ne veljajo in katerih povprečna plača znaša zdaj več kot 3000 evrov bruto, pa raste. V Sloveniji 

je v letu 2015 približno 22.500 managerjev, ali 8 odstotkov več kot v »najboljšem« letu 2007. 

Povprečno družinsko podjetje v Sloveniji je imelo 2,54 mio EUR prihodkov, ustvarilo 0,77 mio 

EUR dodane vrednosti in imelo je 20 zaposlenih (Družinsko podjetništvo: značilnosti v 

Sloveniji, 2015). 
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Vir: Družinsko podjetništvo: značilnosti v Sloveniji, 2015 

 

6 ANALIZA ODGOVOROV ANKETE O DEDOVANJU 

Kot orodje za raziskovalni del naloge smo uporabili tudi anketo. Spletno anketo smo objavili 

na družabnih omrežjih in jo širili tudi s pomočjo elektronske pošte. V anketi sta sodelovali 102 

osebi. Pri anketi je tako sodelovalo 69 žensk in 33 oseb moškega spola. Starostna skupina z 

največ anketiranci je bila skupina od 16 do 25 let (55,9%), kar je pričakovano od načina objave 

ankete.  

 

Graf 1: Spol anketirancev  

 
 

 

 

 

69; 68%

33; 32%

Ženski

Moški
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Graf 2: Starost anketirancev 

 
 

 

Z vprašanjem o kraju bivanja nas je zanimala predvsem v kakšnem okolju živijo anketiranci,da 

izvemo, kaj bi se lahko dedovalo (na vasi kmetije, mestni okoliš hiše, mesto stanovanja). Tako 

smo iz ankete izvedeli da jih približno 40 % izhaja iz mesta in enak odstotek iz vasi, preostanek 

pa iz mestnega okoliša.  

 

 

 

Graf 3: Kraj bivanja anketirancev 

 
 

 

Z vprašanjem, ali ste že kdaj dedovali, smo ugotavljali koliko anketirancev ima izkušnje z 

dedovanjem. 83 % vprašanih je odgovorilo, da še niso kdaj dedovali, kar je zelo podobno delež 

kot je delež anketirancev, ki so mlajši od 35 let. Tako je takšen rezultat pričakovan, saj če 

gledamo, da je povprečna starost umrle osebe 76 let in da deduje naslednja generacija se to 

pričakuje da bodo z dedovanjem imele izkušnje osebe starejše od 50 let. 
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42; 41%
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Graf 4: Ali ste že kdaj kaj dedovali?  

 
 

 

 

Z vprašanjem, koliko otrok je v družini, smo ugotavljali kakšen trend je prisoten glede števila 

otrok v družini in na koliko delov bi se, če upoštevamo dedovanje po zakonu, delila dediščina. 

Pričakovano je več kot polovica družin z 2 otrokoma.  

 

Graf 5: Koliko otrok je v vaši družini? 

 
 

 

Z vprašanjem o starosti staršem in starostni razliki, je anketa pokazala da je največ očetov starih 

med 50 in 55 let in največ mater od 40 - 49 let. Po anketi sodeč so očetje starejši od anketirancev 

za 25-30 let, matere pa za 15 - 25 let v povprečju. Glede na povprečno starost umrlih oseb (76 

let) in na to da se življenjska doba daljša, se poraja tudi opcija, da bi zaradi takšnih razlik v 

starosti dedovanje lahko preskočilo tudi generacijo (umrla oseba bi dediščino raje zapustila 

vnuku, ki je mlajši). 
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5; 5%

11; 
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Graf 6: Starost očetov 

 
 

 

 

Graf 6: Starost mater 
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S tem vprašanje, smo hoteli preveriti, kako vidijo anketiranci dediščino in ali jo vidijo kot nekaj, 

kar bi lahko v prihodnosti vplivalo na njihov ekonomski položaj. Presenetljivo je, da več kot tri 

četrtine vprašanih ne računa ali še niso razmišljali o dediščini, niti o tem, kako bi lahko vplivala 

na njihovo ekonomsko stanje. 

 

Graf 7: Ali računate na premoženje, ki ga boste nekoč podedovali? Kaj bi to za vas pomenilo? 

 
 

 

Z vprašanjem o vrednosti dediščine nas je zanimalo, za koliko in kako bi se spremenil 

ekonomski status oseb. Izkazalo se je da bi slabi dve tretjini podedovali dediščino v obliki 

nepremičnin (stanovanje, hiša) ali v vrednosti le teh.   
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Graf 8: Na koliko ocenjujete vrednost dediščine, ki bi vam lahko pripadala? 

 

 
 

 

Z naslednjimi vprašanje smo predvsem raziskovali, kako anketiranci cenijo premoženje in 

druge vrednote in kako bi to lahko vplivalo na dedovanje. Več kot polovici vprašanih ne pomeni 

veliko premoženje. 10. vprašanje je pokazalo tudi, da 70% anketiranih meni, da more pri 

pridobivanju premoženja sodelovati celotna družina (da se dobi veliko premoženje ali pa da je 

zagotovljeno preživetje družine). Z enajstim vprašanjem smo preverjali kako pomembna so 

družina in stiki z njo za anketirance. Skoraj 85 % je odgovorilo da ima pogoste stike z družino, 

in od tega 57 % meni da njihova družina drži skupaj. Prav tako so odgovori na 12 vprašanje 

pokazali, da je 61% vprašanim pomembno, da bodo pustili premoženje za svoje otroke in 

potomce. 

 

Graf 9: Ali vam veliko pomeni, da imate svoje premoženje? 
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Graf 10: Ali se vam zdi pomembno, da več generacij družine sodeluje pri ustvarjanju 

premoženja in da to premoženje prehaja iz rok v roke? 

 
 

Graf 11: Ali ste z družino tesno povezani?  
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Graf 11: Ali ste z družino tesno povezani? 

 

 
 

 

Graf 12: Ali bi imeli kakšen pomislek, če bi svoj denar porabili sami zase? 

 

Z vprašanjem številka 13 smo od anketirancev hoteli izvedeti, kaj je po njihovem mnenju 

pomembno za družinsko podjetništvo in da bo le to uspešno tudi ob menjavi generacij. Z veliko 

večino so odgovorili, da mora biti naslednik že od otroštva naprej vpleten v sam proces dela. 

Zelo zanimiv je bil tudi komentar, ki je bil priložen k anketi, da poleg tega, da je otrok vpleten 

v poslovni proces pomembno, da se tudi pravočasno preda podjetje, še posebej če imajo mlajše 

generacije več znanja in so bolj usposobljene za modernizacijo delovnih procesov in samega 

podjetja. 
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Graf 13: Od česa menite, da je odvisno uspešno družinsko podjetništvo? 

  
 

Z 14. in 15. vprašanjem pa smo hoteli izvedeti mnenje vprašanih o ureditvi dedovanja in mnenje 

o manipuliranju staršev z potomci zaradi dediščine. Velika večina vprašanih je odgovorila, da 

bi bilo pravično, da se napiše oporoka in tako upošteva zadnja volja umrlega. Glede 

manipulacije s potomci zaradi dediščine pa 40 % meni, da se ne manipulira za dediščino. 30 % 

vprašanih pa je, mnenja da se manipulira kadar se gre za dedovanje kmetij in enak procent da 

kadar so vpletena sovlaganja in pomoč pri delu. 

 

7 ZAKLJUČEK 

Dedovanje ni bilo nikoli prej tako aktualno za gospodarski pomen. Po privatizaciji družbenega 

premoženja in po zadnji gospodarski krizi, ki je povzročila rekordno brezposelnost in hude 

eksistenčne probleme, lahko razmišljamo o tem, da bodo  gospodinjstva v tem in prihodnjih 

obdobjih podedovala več premoženja kot ga bodo sama ustvarila. Čeprav vsaj tretjina ne 

podeduje ničesar, pa zgornjih 10% podeduje tri četrtine celotne vrednosti. Kljub temu so drugi 

dejavniki pomembnejši pri zakoreninjenju socialne neenakosti v naslednji generaciji. Dediščina 

ostaja v družini. Tudi osebe brez otrok upoštevajo sorodstvo. Višja povprečna življenjska doba 

je spremenila pomen dedovanja v poteku življenja. Proces dedovanja vodi h koncentraciji 

premoženja v generaciji upokojencev. Prebivalci imajo dedovanje za privatno zadevo in ne za 

nezasluženo premoženje. Davek na dediščino ni naletel na veliko navdušenje, pa tudi 

neenakovredna obravnava zunajzakonskih partnerjev v zakonu o dedovanju se ne ujema s 

splošnim prepričanjem o tem, kaj je pravično. Pogostokrat je mogoče slišati izjave, da starši 

delajo za otroke, da je vse za njih, da bo nekoč vse njihovo, čeprav njihovi potomci še niti niso 

uspeli pridobiti lastne življenjske izkušnje kot odrasle osebe, ki je kot posameznik dolžna 

poskrbeti za svojo eksistenco in kvaliteto življenja. Mlade osebe lahko ob tem zapadejo v 

občutek lahkotnosti. Na ta način so oropani borbenosti in želje po razvijanju lastnega jaza in ne 

nazadnje – lastnega uspeha. Ne razvijejo lastnih potencialov. 

 

Rezultati analiz na manjših vzorcih podjetij pa kažejo na to, da se delniško lastništvo v Sloveniji 

koncentrira in da se dobički delijo v okviru peščice ljudi v podjetjih, vodilnih kakopak. 
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Pretirana skrb staršev za eksistenčno preskrbljenost svojih otrok lahko kaže na njihovo potrebo 

po pohvali in priznavanju statusa dobrega starša, ki lahko poskrbi za svoje otroke. Gre za 

občutek občudovanja in pričakovane hvaležnosti. Iz tega izhodišča je potem vprašanje, ali 

dejansko starši delajo za otroke ali za svoje ugodje. Ali jim dejansko vse dajo ali vse vzamejo. 

Obljubljeno dedovanje »nekoč« se spremeni v 40-ta ali 50-ta leta človekove starosti, ko še kar 

čakajo na obljubljeno premoženje, kar lahko vodi v frustracije in jezo nad svetom in sabo, ker 

kot individuum ob prelomu življenja še vedno nima nič svojega, nima lastnih dosežkov. V 

skrajnosti se lahko pojavi celo grozen občutek in želja, da bi starši umrli, da bi končno lahko 

potomec nekaj imel. 

 

Današnji multimilijonarji so navzven nevidni lastniki. Njihovo bogastvo je preveč oddaljeno 

od sveta navadnih ljudi. Povprečni delavec raje usmeri svoj bes na kolega, ki se mu zdi premalo 

marljiv, ali na soseda, ki je v državni službi in ima boljši avto od njega.  

 

Konkretne obraze kapitalistov zamenjujejo abstraktni skladi kapitala z njihovimi anonimnimi 

upravljalci. 

 

Podjetja, ki so dobro vpeljana in dobro delujejo lahko pod slabim vodstvom strmoglavijo. 

Zgodb o bajnih zaslužkih brez posebnega truda med Slovenci ne moremo niti prešteti. Tudi 

dolgoletna pravdanja in prepiri zaradi denarja in zapuščine niso redka. Marsikdaj se sliši, ko 

kdo očita drugemu, češ, da mu je lahko, ker imaš bogate in vplivne starše. Analiza konkretnih 

podjetniških primerov kaže, da so uspešni starši od svojih, tudi uspešnih otrok, pričakovali več 

kot od drugih. Starši najbolj pomagajo svojim potomcem, kadar jim gmotno izdatno ne 

pomagajo, ampak jih namesto tega naučijo, kako morajo delati, ustvarjati in se truditi za lastne 

cilje ob spoznanju, da nič ne pride samo po sebi v smislu mizica, pogrni se. 

Glavne lekcije uspešnih in podjetnih starši pri vzgoji otrok so: 

 

1. Ciljaj visoko. 

2. Prevzemaj funkcije, ki uresničujejo karierne cilje. 

3. Vlagaj dodaten trud. 

4. Uči se iz svojih napak. 

 

V zapuščinskih postopkih želijo dediči čim prej razpolagati z zapuščino, na primer s bančnimi 

depoziti, vrednostni papirji, nepremičnimi in še posebej, kadar je predmet zapuščine podjetje 

samostojnega podjetnika ali gospodarska družba. V takih primerih je treba takoj omogočiti 

nadaljevanje opravljanja gospodarske dejavnosti, da se prepreči nastanek gospodarske škode. 

Kljub nekaterim omejitvam v oblikovanju, vzorcu, zbiranju in metodah analize podatkov 

naloga predstavlja nekatere nove, zanimive podatke o socialnih in gospodarskih značilnostih 

medgeneracijskega prenosa premoženja. 

Pri načrtovanju raziskovalne naloge smo si podali štiri trditve. Te trditve so: 

- Privatna lastnina produkcijskih sredstev in privatna intelektualna lastnina sta lahko pomembna 

elementa trajnostnega gospodarskega in posameznikovega osebnostnega razvoja. 

- Med ljudmi je razširjeno mnenje, da imajo otroci uspešnih staršev že vnaprej večje možnosti, 

da bodo tudi sami uspešni. Bo dedič uspešnih staršev res bolje in lažje krmaril skozi življenje? 

- Domnevamo, da bo v naslednjih treh desetletjih prišlo do velikega transferja premoženja; v 

družini bo iz ene na drugo generacijo preneseno premoženje velikih vrednosti, ki bo v lasti 

peščice posameznikov, ostalo prebivalstvo Slovenije bo domnevno v ekonomsko slabšem 

položaju kot pred privatizacijo. 
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- Pri denarju se pregovorno vse začne in vse konča, tudi najtrdnejše vezi med najbližjimi 

sorodniki. Ali je v zadnjem času, ko denarja vsepovsod primanjkuje, več zanimanja mladih za 

dedovanje? 

 

Na prvo trditev lahko odgovorimo, da se je vsaj z analizo ankete izkazalo, da je velika večina 

anketiranci pripravljeni delati bolj zavzeto, če bi podjetje bilo podjetje v njihovi lasti. Prav tako 

je velika večina anketirancev bila pripravljena pomagati oziroma delati v podjetju, ki bi bilo v 

družinski lasti.  

 

Na drugo trditev lahko rečemo, da ne drži. V anketi se je izkazalo, da velika večina vprašanih 

meni, da ni res, da če so starši uspešni, da bodo tudi otroci. Prav tako je 13. vprašanje pokazalo, 

da vprašani menijo, da mora otrok biti vpleten v delovni proces že od začetka za uspešno 

družinsko podjetništvo, kar pa pomeni, da mora tudi ta otrok delati. 

Za tretjo trditev lahko odgovore poiščemo pri 6. in 8. vprašanju. To nam pove, da se bo glede 

na starost staršev dedovanje (če upoštevamo 76 let kot povprečno starost umrlega v Sloveniji), 

za večino vprašanih, aktualno čez 20-30 let. Glede na 8. vprašanje pa naj bi vrednost znašala 

od 51.000 do 250.000 evrov oziroma vrednost nepremičnin, ki bi jih podedovali. 

Glede četrte trditve pa lahko rečemo, da  glede na 7 vprašanje večina mladih ne računa na 

dedovanje oziroma še ni razmišljali o tem. Klub temu pa je mnenje z vprašanji 11., 12. in z 

trditvami bilo potrjeno, da razmišljajo o tem kako poskrbet za premoženje zanamcev in da je 

dediščina pomembna za družinsko eksistenco. Problem pa je, da po mnenju skoraj polovice 

vprašanih prihaja do sporov v družini zaradi dedovanja. Tako, da lahko dediščina reši in 

napreduje družino, lahko pa jo tudi uniči. 

 

Recept za uspeh v podjetništvu sta spodbuda in zgled.  

Mlada raziskovalka in soavtorica te naloge pa o dedovanju bogastva razmišlja takole: 

»Med raziskovanjem in pisanjem naloge za tabor sem ugotovila, da imajo najbogatejši Slovenci 

veliko premoženja in začela razmišljati kaj vse si lahko privoščijo za ta denar. V primerjavo 

sem dala avtomobil Ferrari Enzo in ugotavljala koliko si jih lahko kupili na mesec in koliko let 

bi morali delati delavec če bi letno povprečno zaslužil 30.000,00 EUR. Ko sedaj gledam te 

številke in koliko si lahko dejansko kupijo oziroma privoščijo se vprašam: Ali so ti ljudje sploh 

srečni? Ali jim ni dolgčas, ker imajo vse? Menim, da niso srečni, saj imajo samo denar. Kaj pa 

ljubezen, sreča, prijateljstvo? Tega ne moremo kupiti, pa če imamo na stotine milijonov.  

Sama sem že večkrat vplačala Loto ali Jackpot in velikokrat sem razmišljala o tem kaj bo če se 

mi nasmehne ''sreča''? Zase bi porabila zelo malo, kupila bi si avto in dokončala stanovanje, 

nekaj naložila za prihodnost - za otroke, ki jih bom imela. Ostal denar bi pa podarila bližnjim 

in ljudem, ki so tega denarja bol potrebni kot jaz, saj si mesečno služim denar ob službi in mi 

zadostuje za potrebe, ki jih imam. Čeprav je včasih težko shajati z zelo majhnim dohodkom, pa 

vendarle ne bi nikoli zamenjala denarja za to, kar imam sedaj družino, prijatelje in srečo.« 
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1 UVOD 

 

1.1 PREDSTAVITEV PODROČJA IN NAMEN NALOGE 

 

Področje raziskovanja je primerjava cen izdelkov v trgovinah DM, Spar in Lidl v Sloveniji ter 

na Hrvaškem ter trgovinah Idea in Metro v Srbiji. Prav tako smo primerjali izdelke na tržnicah 

v vseh treh državah, banke: HYPO, Sperbank, Raiffeisen ter Poštno banko in življenjske stroške 

v štirih  različnih gospodinjstvih.   

Namen raziskave je ugotoviti razlike na področju življenjskih stroškov in cen v treh izbranih 

državah. 

 

1.2 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI NALOGE 

 

1.2.1 Opredelitev problema 

 

V današnjem času so cene izdelkov različne, predvsem pa je njihova cena odvisna od države, v 

kateri se nahajajo. 

Prav tako so različno visoki življenjski stroški, odvisni od ne/razvitosti države. 

Zato smo naredili povsem novo raziskavo, kjer smo primerjali cene izdelkov v DM-ih, 

trgovinah in tržnicah, življenjske stroške ter stroške odobritve kredita v štirih bankah znotraj 

omenjenih držav. 

 

 

1.2.2 Cilji v raziskovalnem delu naloge 

 

Cilji v raziskovalnem delu naloge so: 

 Izbrati primerne trgovine za primerjavo cen izdelkov in izdelati analizo. 

 Izbrati primerne banke za primerjavo stroškov kredita in izdelati analizo. 

 Izbrati primerne življenjske stroške za primerjavo cen le-teh in izdelati analizo. 

 Odgovoriti na raziskovalna vprašanja. 
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1.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

RV1: Kakšne so povprečne cene v trgovinah DM v Sloveniji, Srbiji in na Hrvaškem? 

RV2: Kakšne so povprečne cene v trgovinah Spar, Lidl, Idea in Metro v Sloveniji, Srbiji ter na 

Hrvaškem? 

RV3: Kolikšne so povprečne cene izbranih izdelkov sadja in zelenjave na tržnicah v Sloveniji, 

Srbiji in na Hrvaškem? 

RV4: Kolikšni so povprečni stroški odpadkov, električne energije in televizije v Sloveniji, 

Srbiji in na Hrvaškem? 

RV5: Kolikšne so povprečne stopnje obresti v Hypo-Alpe-Adria banki, Sberbanki, Raiffeisen 

banki ter Poštni banki v Sloveniji, Srbiji in na Hrvaškem? 

 

 

1.4 METODE DELA 

 

Najprej smo se razdelili v skupine, v naši skupini je šest študentk, dve iz Slovenije, dve s 

Hrvaške in dve iz Srbije. Nato smo začeli s primerjavo cen izdelkov. Vsaka študentka je  9. ali 

10. aprila 2016 obiskala DM v svojem kraju, v dneh 11. in 12. aprila 2016 pa smo obiskali 

trgovine, v Sloveniji in na Hrvaškem Spar ter Lidl, a študentke iz Srbije so obiskale Ideo in 

Metro. Nadalje smo 16. aprila 2016 proučevale cene izdelkov na tržnicah. Študentke smo se 

prav tako odpravile v 4 banke (Hypo-Alpe-Adria bank, Sberbank,  Raiffeisen bank in Poštna 

banka) v vsaki državi, kjer smo povpraševale po hitrih nenamenskih kreditih v višini 2.000,00€  

za obdobje odplačevanja kredita  24 mesecev. 

Nato smo od 4. do 6. maja 2016 na taboru uredili tabele in izdelali primerjalno analizo cen in 

stroškov. 

Uporabili smo metode primerjave-primerjali smo cene med izdelki v treh državah in nekatere 

življenjske stroške. 
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1.5 OMEJITVE RAZISKAVE 

 

Omejili smo se na 3 države - Slovenijo, Hrvaško in Srbijo iz katere študentke tudi prihajamo. 

Trgovine DM smo obiskale v  Trbovljah, na Ptuju, v Zagrebu in Nišu. 

Za lažjo in optimalno primerjavo smo si izbrale štiri banke, ki se nahajajo tako v Zagrebu, Nišu, 

na Ptuju kot tudi v Celju. 

Pri stroških smo se odločili za primerjavo stroškov odpadkov, električne energije in televizije 

(trojček = tv + telefon + internet). 

Prav tako smo, za primerjavo med državami, izbrali leto 2014, ker podatkov za leto 2015 še ni 

objavljenih. 
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2 PREDSTAVITEV DRŽAV 

 

Tabela 1: Primerjava med državami 

DRŽAVA / KRITERIJ SLOVENIJA HRVAŠKA SRBIJA 

Datum osamosvojitve 25. 6. 1991 8. 10. 1991 5. 6. 2006 

Površina (m2) 20.273 56.594 77.474 

Št. prebivalcev (v 1000ih) 2.063 4.247 7.210 

Gostota prebivalstva (prebivalci/km2) 102 75,2 93 

Povprečna starost (leta) 42,30 42,6 41,90 

Moški (%) 49,53 48,27 48,75 

Pričakovana življenjska doba ob rojstvu (leta) 78,01 77,9 75,02 

Odhodki izobraževanja (% od BDP) 3,3 4,70 4,80 

Povp. star. matere ob rojstvu 1. otroka (leta) 29,10 29,8 27,50 

BDP na prebivalca (€/prebivalca) 18.092 10.200 3.742 

Stopnja brezposelnosti (%) 13,10 17,30 19,56 

Javni dolg (% BDP) 81 86,50 71 

Inflacija - letna stopnja (%) 0,2 0,2 2,10 

Uporabniki interneta (% prebivalcev) 75,77 70,00 53,50 

Indeks kvalitete življenja 125,56 108,7 69,97 

Povprečna mesečna plača (€/mesec) 1006,18 724,77 374,03 

Povprečen strošek študentskega dela (€/h) 4,50 2,62 1 

Prihodek turizma (% BDP) 13,00 22,90 6 

Prihodi turistov/prebivalca 1,71 3,09 0,3 

Prihodi domačih turistov/prebivalca (%) 31,6 11,5 53,07 

Prihodi tujih turistov/prebivalca (%) 68,4 88,5 46,93 
Vir: http://www.nationmaster.com/, http://www.indexmundi.com/factbook/compare, 

http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2015/, 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database, http://knoema.com/atlas/Serbia/topics/Tourism/Travel-

and-Tourism-Total-Contribution-to-GDP/Total-Contribution-to-GDP-percent-share, 

http://www.socijalnoekonomskisavet.rs/minimalnazarada.html., 2016 

 

 

 Slovenija se je osamosvojila najprej, potem ji je sledila Hrvaška v istem letu  (1991) in nato še 
Srbija leta 2006. 

 

 Slovenija je najmanjša po površini, in sicer je približno 2,8x manjša kot Hrvaška in približno 3,8x 
manjša kot Srbija. 

 

 Slovenija ima najmanjše število prebivalcev, in sicer približno 2x manj kot Hrvaška in 3,5x manj 
kot Srbija. 
 

 Gostota prebivalstva (število prebivalcev na površino) v Sloveniji je najvišja, in sicer približno 
1,4x višja kot na Hrvaškem in 1,1x višja kot v Srbiji. 

 

 Odstotek moških je v Sloveniji najvišji, in sicer za 1,26 %  višji v primerjavi s Hrvaško in 0,78 % 
višji v primerjavi s Srbijo. 

 

 Pričakovana življenjska doba ob rojstvu je v Sloveniji najvišja, in sicer za 0,11 leta višja v 
primerjavi s Hrvaško in 2,99 let višja kot v Srbiji. 

http://www.nationmaster.com/
http://www.indexmundi.com/factbook/compare
http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2015/
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
http://knoema.com/atlas/Serbia/topics/Tourism/Travel-and-Tourism-Total-Contribution-to-GDP/Total-Contribution-to-GDP-percent-share
http://knoema.com/atlas/Serbia/topics/Tourism/Travel-and-Tourism-Total-Contribution-to-GDP/Total-Contribution-to-GDP-percent-share
http://www.socijalnoekonomskisavet.rs/minimalnazarada.html
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 Odhodki izobraževanja v Sloveniji so najnižji, in sicer za 1,4 % BDP v primerjavi s Hrvaško in 1,5 
% BDP v primerjavi s Srbijo. 

 

 Materina povprečna starost ob rojstvu prvega otroka je v Sloveniji za 0,7 let nižja kot na 
Hrvaškem in za 1,6 let višja kot v Srbiji. 

 

 BDP na prebivalca je v Sloveniji najvišji, in sicer za 7.892€ v primerjavi s Hrvaško in za 14.350€ 
v primerjavi s Srbijo. 

 

 Stopnja brezposelnosti je v Sloveniji najnižja, in sicer za 4,2 % kot na Hrvaškem in 6,46 % kot v 
Srbiji. 

 

 Javni dolg Slovenije je za 5,5 odstotnih točk nižji kot javni dolg Hrvaške in 10 odstotnih točk 
višji kot javni dolg Srbije. 

 

 Letna stopnja inflacije je v Sloveniji in na Hrvaškem enaka (0,2 %) in 10,5x nižja kot v Srbiji. 

 

 Odstotek prebivalcev uporabnikov interneta je v Sloveniji najvišji, in sicer za 5,77 % višji kot na 
Hrvaškem in 22,27 % viši kot v Srbiji. 

 

 Indeks kvalitete življenja je v Sloveniji najvišji, in sicer za 16,86 višji kot na Hrvaškem in za 55,59 
višji kot v Srbiji. 

 

 Povprečna mesečna plača je v Sloveniji najvišja, in sicer za 281,41€ višja kot na Hrvaškem in za 
632,15€ višja kot v Srbiji. 

 

 Povprečno plačilo za študentsko delo je v Sloveniji najvišje, in sicer za 1,88€ višje kot na 
Hrvaškem in za 3,5€ višji kot v Srbiji. 

 

 Prihodek turizma je v Sloveniji za 9,9 odstotnih točk manjši kot na Hrvaškem in za 7 odstotnih 
točk višji kot v Srbiji. 

 

 Prihodi turistov na prebivalca so najvišji na Hrvaškem, najnižji pa v Srbiji. 

 

 V Srbiji je največ domačih turistov, na Hrvaškem pa največ tujih turistov. 
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3 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Namen raziskave je primerjati cene živilskih izdelkov na vzorcu 91 izdelkov, ki se prodajajo v 

trgovinah in na tržnicah v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji. 

Podatki o cenah so bili zbrani v mesecu aprilu 2016, v Sloveniji v evrih, na Hrvaškem v kunah 

in v Srbiji v dinarjih. Vse cene smo pretvorili v evre, na Hrvaškem preko spletne strani 

www.valute.si in po srednjem tečaju Hrvaške Narodne banke in v Srbiji po srednjem tečaju 

Narodne banke Srbije. 

Podatki pridobljeni v raziskavi nakazujejo razlike v kupni moči prebivalstva analiziranih držav. 

V prihodnosti lahko te podatke uporabimo tako potrošniki kot raziskovalci in ustvarjalci 

socialne in ekonomske politike. 

 

RV1: Kakšne so povprečne cene v trgovinah DM v Sloveniji, Srbiji in na Hrvaškem? 

 
Graf 1:  Vrednost košarice v trgovinah DM 

 

V DM-u smo analizirali 40 izdelkov razdeljenih v 6 kategorij: lepota (5), ustna higiena (5), 

zdravo življenje (10), otrok - dojenček (4), otroška nega (6) in gospodinjstvo (10). 

Skupna vrednosti košarice v Sloveniji znaša 235,86€, medtem, če te enake izdelke kupimo na 

Hrvaškem, plačamo za njih  219,21€, v Srbiji pa 259,54€.  

235,86

219,21

259,54

Slovenija Hrvatska Srbija

Skupna vrednost košarice v DM-u

http://www.valute.si/
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RV2: Kakšne so povprečne cene v trgovinah Spar, Lidl, Metro in Idea v Sloveniji, Srbiji ter na 

Hrvaškem? 

 

 
Graf 2:  Vrednost košarice v živilskih trgovinah  

 

V trgovinah smo analizirali 36 proizvodov hrane, izdelkov za čiščenje in higieno, ki so na voljo 

v največjih trgovskih verigah v izbranih državah. Tako smo v Sloveniji in na Hrvaškem 

primerjali cene v Sparu in Lidli, v Srbiji pa v trgovinah Idea in Metro. 

Skupna vrednost izdelkov v košarici v Sloveniji znaša 94,29€, sledi ji Hrvaška, kjer znaša ta 

košarica 76,86€. Najcenejši so ti izdelki v Srbiji, kjer je skupna vrednost košarice 72,09€. Na 

osnovi pridobljenih podatkov lahko sklepamo, da je vrednost košarice dobrin v Sloveniji za 24 

% višja od iste košarice v Srbiji in za 19 % višja kot na Hrvaškem. 

 

 

RV3: Kakšne so povprečne cene izbranih izdelkov sadja in zelenjave na tržnicah v Sloveniji, 

Srbiji in na Hrvaškem? 

Slovenija
Hrvatska

Srbija
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Graf 3:  Vrednost košarice na tržnicah  

 

Velika razlika v cenah je na tržnicah. V izbranih državah smo primerjali cene 15 izdelkov sadja 

(banane, jabolka, pomaranče, jagode in kivi) in zelenjave (krompir, solata gentile, paradižnik, 

oranžno korenje, por, čebula, česen, podzemna koleraba, zelena in peteršilj) v količini enega 

kilograma. 

Najdražja je Slovenska tržnica, kjer je potrebno za izbrano košarico živil odšteti 45,83€, na 

Hrvaškem bi za to košarico odšteli le 22,82€, kar je 2x manj, v Srbiji pa najmanj, in sicer 17,78€, 

skoraj 3x manj kot v Sloveniji. 
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RV4: Kolikšni so povprečni stroški odpadkov, električne energije in televizije v Sloveniji, 

Srbiji in na Hrvaškem? 

 

 
Graf 4:  Življenjski stroški v posamičnih državah 

 

S primerjavo stroškov električne energije, komunalnih storitev, televizije in interneta lahko 

pridemo do zaključka o vrednosti življenjskih stroškov. 

Najvišje izbrane življenjske stroške ima Slovenija, najnižje stroške pa Srbija. 

Največja razlika med cenami življenjskih stroškov v izbranih državah je v stroških za televizijo 

- osnovno naročnino in internetu, razlika znaša 11,5€ na mesec na gospodinjstvo. 

Najmanjše razlike so v stroških električne energije, kjer ima najnižjo ceno za 1 kWh Srbija, na 

Hrvaškem je cena za 54 % višja in v Sloveniji pa je kar za 62,5 % višja kot v Srbiji. 
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RV5: Kolikšne so povprečne efektivne obrestne mere (EOM) v Hypo-Alpe-Adria banki, 

Sberbanki, Raiffeisen banki ter Poštni banki v Sloveniji, Srbiji in na Hrvaškem? 

 
Graf 5: Efektivna obrestna mera v izbranih bankah med državami 

 

V Sloveniji ima najvišjo efektivno obrestno mero (EOM) Poštna banka Slovenije (16,96 %), 

sledijo ji Sberbank (13,32 %) in Hypo-Alpe-Adria Bank (9,90 %). Najbolj ugodna v Sloveniji 

je Raiffeisen banka (7,78%). Razlika med najvišjo in najnižjo efektivno obrestno mero med 

temi bankami v Sloveniji znaša 9,18 odstotnih točk. 

 

 
Graf 6: Obrestne mere za kredit v Sloveniji 

9,90 9,82

12,45
13,32 13,37

15,40

7,78 7,93

18,85

16,96

8,70

17,24

SLOVENIJA HRVAŠKA SRBIJA

Efektivna obrestna mera po državah in bankah

HYPO-ALPE-ADRIA BANK SPERBANK/SBERBANK RAIFFEISEN BANK POŠTNA/POŠTANSKA BANKA

6,00
7,75

4,00 5,20

9,90
13,32

7,78

16,96

HYPO-ALPE-ADRIA 
BANK

SPERBANK/SBERBANK RAIFFEISEN BANK POŠTNA/POŠTANSKA 
BANKA

Slovenija 

SLOVENIJA FOM Slovenija EOM



OSMI MEDNARODNI RAZISKOVALNI TABOR ŠPIC-a 

 

45 

 

 
Graf 7: Obrestne mere za kredit na Hrvaškem 

 

Na Hrvaškem ima najvišjo efektivno obrestno mero Sberbank (13,37 %), sledijo ji Hypo-Alpe-
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Razlika med najvišjo in najnižjo efektivno obrestno mero med temi bankami na Hrvaškem 

znaša 5,44 odstotnih točk. 

 

 
Graf 8: Obrestne mere za kredit v Srbiji 
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Graf 9: Razlike med politiko obrestnih mer bank med državami 
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4 ZAKLJUČEK 

 

Cilj našega raziskovanja je bil prikazati povprečne cene 40 izdelkov iz različnih oddelkov v 

DM v Sloveniji (Trbovlje in Ptuj), na Hrvaškem v Zagrebu in v Srbiji v Nišu. Prav tako smo 

želeli prikazati povprečne cene 36 živilskih izdelkov v trgovinah Spar in Lidl v Sloveniji in na 

Hrvaškem, ter v trgovinah Idea in Metro v Nišu, Srbija. Da smo malo popestrili raziskovanje, 

smo se odpravili še na lokalne tržnice v zgoraj omenjenih krajih in primerjali cene 15 različnih 

vrst sadja in zelenjave. Ker pa to še ni bilo dovolj, smo se odpravili še v 4 banke, kjer smo 

zaprosili za hitri nenamenski kredit v višini 2.000,00€ z odplačilno dobo 24 mesecev. Tu je bil 

cilj primerjati pridobljene ponudbe med seboj in ugotoviti ,kje se najbolj splača kupovati. 

Nenazadnje smo se odločili analizirati še povprečne življenjske stroške elektrike, odpadkov in 

televizije. 

 

Prišli smo do naslednjih zaključkov: 
- Če želite kupovati poceni izdelke za nego telesa, potem kupujte te izdelke v DM v Sloveniji. 

- Če želite kupovati živilske izdelke v Sparu ali Lidlu, potem se odpeljite na Hrvaško, če pa želite 

kupovati izdelke na tržnici, potem takoj kupite karto za Srbijo. 

- V Srbiji lahko kupite 3 krat več podobnih izdelkov na TRŽNICI kot v Sloveniji oziroma 2 krat več 

kot na Hrvaškem. 

- Kredite ne jemljite v Srbiji nikdar, predlagamo življenje brez kreditov, če pa je nujno, pa pojdite 

na banko Raiffeisen na Hrvaško. 

- Najcenejši življenjski stroški so v Srbiji, predvsem lahko izvzamemo strošek elektrike in 

naročnine za televizijo. 

 

V prihodnosti bi bilo potrebno narediti podrobnejše analize in v analizo vključiti še več 

izdelkov, trgovin, bank, …Raziskavo bi bilo smiselno razširiti še na ostale države  in narediti 

ostale primerjalne analize s cenami izdelkov in povprečnimi plačami. 
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1 UVOD 

1.1 PREDSTAVITEV PODROČJA IN NAMEN NALOGE 

 

"Bolezni ne pridejo nad nas kot strela z jasnega. Razvijajo se počasi skozi majhne dnevne 

prekrške proti naravi. Ko se nakopiči dovolj prekrškov, se nenadoma pojavi bolezen." – 

HIPOKRAT 

 

Zakaj pravzaprav zbolimo? Bolezen je rezultat celotnega duševnega življenja. Je rezultat 

razlike med tistim, kar si želimo, in tistim, kar je v življenju omogočeno. Če so želje nerealne, 

bomo vsak dan preživeli v stresu in nesrečni, ker ne bomo uspeli uresničiti svojih ambicij. 

Posledica stresa pa je po določenem času bolezen. Če pa smo zadovoljni z majhnim, kar bi bilo 

izredno razumno, bomo imeli vsak dan razlog za zadovoljstvo in srečo, saj bomo naredili vedno 

več. 

 

Z našo raziskavo želimo ugotoviti, kakšno je poznavanje klasičnih in alternativnih metod 

zdravljenja predvsem pri mladih in kateremu načinu zdravljenja bolj zaupajo. 

 

1.2 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI NALOGE 

 

Z našo raziskavo želimo prikazati, kakšne so osnovne razlike v opredelitvi med klasičnimi in 

alternativnimi metodami zdravljenja. Večina ljudi zaupa samo zdravljenju z uradno medicino, 

medtem ko je poznavanje alternativnih metod zdravljenja zapostavljeno oziroma premalo 

prepoznavno. Le te se v večji meri spoznavajo ljudje, ki so bili zdravljeni s klasičnimi metodami 

zdravljenja, pa ni bilo vidnih uspehov na njihovem zdravju in poskušajo naredite vse, da bi 

ponovno ozdraveli. Osnovna razlika med opredeljenima metodam je ta, da uradna medicina 

zdravi posamezne dele telesa, zdravilstvo pa temelji na duhovnosti. Zanimivost izbrane teme 

nas je usmerila v podrobnejšo raziskavo, saj vemo, da je to področje med mladimi premalo 

poznano. S pomočjo anketiranja študentov želimo pridobiti podatke o poznavanju klasičnih in 

alternativnih metod zdravljenja, njihovi dosedanji uporabi in pogledu na to, kako le-te vplivajo 

na razmišljanje študentov.  

 

1.3 HIPOTEZE 

 

H1:.Anketirani menijo, da se bolezen lahko odpravi le z uradno medicino. 

H2: Anketiranci so zadovoljni s storitvijo osebnega zdravnika. 

H3: Anketiranci bi v metode alternativnega zdravljenja bolj zaupali, če bi jim jih predstavil    

       osebni zdravnik ali farmacevt. 

H4: Anketirani v primeru bolezni ne uporabljajo alternativnih metod zdravljenja in  

       zdravilcem ne zaupajo. 

H5: Na uspešnost klasičnih metod zdravljenja najbolj vpliva strokovnost zdravnikov. 
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H6: Večina anketiranih meni, da bi alternativne metode zdravljenja morale biti uradno  

        priznane. 

1.4 METODE DELA 

 

S pomočjo znanstvene literature in podatkov pridobljenih preko svetovnega spleta oziroma 

strokovnih člankov smo teoretično opredelili osnovne pojme. Raziskavo smo izvedli s pomočjo 

anketnega vprašalnika za študente, ki je vseboval dve demografski vprašanji in vprašanja za 

raziskavo problematike o klasičnih in alternativnih metodah zdravljenja. Pri raziskavi smo 

uporabili opisno metodo (metodo deskripcije, klasifikacije, komparacije, kompilacije, 

sintetizacije ter kvalitativno in kvantitativno metodo statistične obdelave podatkov).  

 

 

2 MEDICINA 

V svetu sprejeta in uradno zastopana medicina zahodnega izvora se imenuje klasična medicina. 

Temelji na znanstvenih (bioloških, kemijskih in antropoloških) dognanjih preteklih stoletij. O 

njej govorimo tudi kot o klasični medicini, uradni, zahodni, šolski, znanstveni, konvencionalni, 

alopatski ali ortodoksni medicini. 

 

2.1 MEJA MED MEDICINO IN ZDRAVILSTVOM 

 

Zahodna medicina temelji na znanosti, zdravilstvo (alternativna, komplementarna, duhovna, 

energijska, tradicionalna, celostna medicina) pa na duhovnosti. Znanost predpostavlja, da se je 

človek razvil iz materije, duhovnost pravi, da se je človek razvil iz zavesti. Pri tem seveda prava 

duhovnost vključuje tudi spoznanja znanosti. Znanost uporablja razum, torej logični, racionalni 

um, duhovnost pa poleg razuma uporablja tudi srce ali tako imenovani intuitivni um. Racionalni 

um želi biti objektiven, intuitivni um je nujno subjektiven. Znanost priznava samo materialni 

del človeškega bitja, duhovnost pa opisuje večplastnost človeškega bitja: duhovno raven 

(ljubezen, volja in univerzalna inteligenca), psihično raven (mentalno in čustveno) ter fizično 

raven (pranično [energijsko-informacijsko] in materialno). Zahodna medicina obravnava 

človeka kot biokemični stroj, zdravilstvo pa predvsem kot zavestno in večplastno bitje, pri 

čemer je telo samo ena od plasti (tudi okolje je večplastno in zato lahko z različnih plasti vpliva 

na človeka) (Travnik Ludvik, brez letnice). 

 

Zahodna medicina izhaja iz materializma, zdravilstvo pa iz vitalizma. Materializem temelji na 

predpostavki, da je življenje nastalo po naključju, torej da nima globljega smisla in pomena. 

Vitalizem pa predpostavlja, da življenje ni naključje (Kononenko, 2003), ampak da je nastalo 

»na ključ« in ima globlji smisel, ki ga lahko dosežemo z razvijanjem etičnih in duhovnih 

vrednot. Zahodna medicina obravnava bolezen kot naključje, zdravilstvo pa se zaveda, da ima 

bolezen namen - sporočilo za pacienta (opozarja ga, da je skrenil s poti, da je pozabil, čemu je 

namenjeno njegovo življenje; sporočilo je lahko namenjeno tudi širšemu krogu ljudi, ki so 

povezani s pacientom). To pomeni, da mora pacient sprejeti polno odgovornost za svojo 

bolezen in se aktivno vključiti v njeno odpravljanje. Pomoč zdravnika in/ali zdravilca je seveda 

potrebna in dobrodošla, vendar je to samo pomoč, opora, kažipot; korake k popolni ozdravitvi 
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mora narediti vsak sam. Zdravnik oziroma zdravilec prevzemata odgovornost samo za skrbno 

in strokovno opravljeno pomoč (storitev), ne pa za izid zdravljenja, ki je vedno v največji meri 

odvisen od pacienta in njegovih dejanj v preteklosti. 

 

Zahodna medicina obravnava bolezen kot napako v biokemičnem stroju, ki jo je potrebno 

odpraviti. Zdravilstvo pa išče vzroke za nastanek bolezni in pri tem upošteva več nivojev 

človekovega bitja. Ni dovolj, da odpravimo znake bolezni, saj je napaka v fizičnem telesu 

(lahko) samo posledica vzrokov višjih nivojev. Zato je potrebno pri vsaki bolezni posvečati 

pozornost vsem nivojem, nikoli samo enemu. Pri tem velja, da so nivoji med seboj povezani in 

lahko terapevt preko enega nivoja vpliva na več nivojev hkrati. Vsak pacient je edinstven in 

neponovljiv, zato je lahko pri enakih simptomih za različne ljudi učinkovit popolnoma drug 

pristop k zdravljenju. Ker je človek večplastno bitje, poznamo na področju zdravilstva veliko 

različnih pristopov oziroma metod zdravljenja. Nekateri pristopi se posvečajo določenim 

nivojem bolj kot drugim, vendar se večina zaveda večplastnosti: akupresura, kiropraktika, 

osteopatija, refleksologija, shiatsu in druge oblike masaže, zeliščarstvo, aromaterapija, razne 

diete, naturopatija, akupunktura, homeopatija, Bachove cvetne esence, dihalne in sprostitvene 

tehnike (joga), regresija, meditacija, biosinergija, bioenergija, reiki, kristaloterapija, aroma in 

barvna terapija, zdravljenje z zvokom, s plesom, s petjem, magnetna terapija, bioresonanca, 

radiestezija, Kirlianova fotografija, iridologija, zdravljenje z molitvijo, jasnovidnost, 

astrologija in druge.  

 

Vse več je tudi znanstvenih potrditev učinkovitosti določenih pristopov k zdravilstvu, največ 

na področju akupunkture, homeopatije, bioresonance, joge, meditacije. V zadnjih letih je bilo 

opravljeno več znanstvenih raziskav, ki potrjujejo vpliv molitve na daljavo na zdravje 

pacientov. Te raziskave so izključile možnost sugestije (oz. placeba) na enak način, kot to počno 

pri preverjanju novih zdravil. Rezultate so objavili v več člankih v vrhunskih medicinskih 

znanstvenih revijah. Rezultat teh raziskav dejansko pomeni, da zdravnik lahko namesto tablet 

predpiše pacientu, naj zdravilec moli za njegovo zdravje. 

 

Človeštvo potrebuje povezavo (združitev) zahodne medicine in zdravilstva v integrativno, 

celostno medicino. Zdravnikom je treba vrniti znanje o duhovnih vidikih človeškega bitja in o 

smislu življenja, zdravilci pa potrebujejo dodatno izobraževanje iz osnov medicine, da bodo 

lahko učinkovito sodelovali, z namenom pomagati pacientom odpravljati bolezen in vzroke 

zanjo ter jih spodbujati k večjemu zaupanju, pogumu, iskrenosti in vztrajnosti na njihovi 

duhovni poti, da bodo bolj ljubeči in bolj sočutni do vseh živih bitij ter bolj ponižni do narave 

in stvarstva (http://lkm.fri.uni-lj.si/xaigor/slo/zahodnamedicina.htm). 

 

2.2 URADNA MEDICINA 

 

Uradna medicina temelji na znanstveno dokazanih učinkih. Do novih odkritij, do katerih pridejo 

zdravniki ali raziskovalci uradne medicine in s pomočjo primerjave uspešnosti med starimi in 

novimi načini zdravljenja, se le-ta počasi spreminja in izboljšuje. Če nov način nima pretiranih 

stanskih učinkov, zamenja starega. 

 

To pomeni, da uradna medicina obravnava obolele dele telesa posamično, ločeno od ostalega 

telesa in psihe. Gre za biomedicinski pristop, ki bolezenski pojav zožuje na reven celice oziroma 

kemijskega dogajanja. Bolezen pojmuje kot posledico motenj v delovanju človeškega 

organizma in tako loči telo od duha. 

http://lkm.fri.uni-lj.si/xaigor/slo/zahodnamedicina.htm
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Uradna medicina temelji na diagnostiki in terapiji bolezni. Del procesa zdravljenja predstavlja 

pogovor s pacientom, saj mu zdravnik posreduje informacije, ki omogočajo, da mu pacient 

zaupa. Na osnovi opisa pacientovih simptomov, zdravnik postavi diagnozo, ki jo podkrepi z 

različnimi znanstveno priznanimi raziskavami. Diagnozo postavi običajno na osnovi anamneze, 

torej podatkov o bolnikovem zdravstvenem stanju pred boleznijo. Bolnik je obravnavan kot 

objekt, na katerem se uporabljajo določene metode in pravila, ki veljajo glede na uveljavljen 

znanstveni model. Zdravstveni sistem in standardi v njem pa zdravnikom omejujejo čas, ki bi 

ga namenili bolniku, zato je običajno pogovor med njima omejen na opisovanje objektivnih 

simptomov in predpisovanje načina zdravljenja. Rutina je zamenjala osebni pristop v 

komunikaciji, saj zdravniki želijo tehnično dobro izpeljati svojo storitev. 

 

WHO – Svetovna zdravstvena organizacije opredeljuje, da zdravje ni le odsotnost bolezni, 

temveč je stanje človekovega popolnega fizičnega, psihičnega, socialnega in duhovnega 

blagostanja. Uradna medicina priznava vpliv psihičnih in socialnih dejavnikov na zdravje, 

vendar se v njih ne poglablja in jih opredeljuje le kot dejavnike psihosomatskih bolezni. Bolezni 

v organizmu zdravi s kemičnimi protistrupi. Na celicah imamo receptorje za tiste snovi, ki jih 

telo zna samo proizvajati in so nujne za dobro počutje ter zdravljenje. Za aktiviranje le-teh je 

potrebno ustrezno znanje, ozaveščanje in obvladovanje miselnih procesov. Zanimivo je, da so 

po podatkih uradne medicine v zahodnem svetu človekove bolezni v 90 % psihološkega izvora. 

Zato je čudno, da se uradna medicina posveča le fizičnim simptomom bolezni, biološke, 

psihološke in socialne vzroka pa v veliki meri ne upošteva. Potrebno je pozdraviti vzrok 

bolezni, da se posledice na bodo ponovno pojavljale. Bolezen bo hitreje pozdravljena, če bo 

bolnik aktivno sodeloval v tem procesu in bo v ozdravitev verjel. 

 

Tradicionalna medicina priznava uradno medicino, medtem ko uradna medicina le stežka 

priznava metode alternativne medicine, ki jih je z njenimi raziskovalnimi metodami težko 

dokazati. Počasi se sicer odpirajo vrata nekaterim metodam, kot so akupunktura, homeopatija, 

vendar so v Sloveniji tretmaji in zdravila samoplačniški. 

 

Zahodna medicina obravnava telo kot sestav posameznih delov (organov, sistemov) in takšen 

je tudi pristop k zdravljenju pacienta. Ta je parcialen kar pomeni, da se velikokrat zdravi  samo 

en organ, ne upošteva pa se vplivov na druge podsisteme, ki se večkrat celo poškodujejo ali 

oslabijo. Na primer zdravljenje samo hormonskega sistema ali zdravljenje točno določenega 

organa (kjer se pojavlja simptom) (https://magijacudovitegazivljenja. wordpress.com/2013/ 

01/27/razlike-med-zahodno-uradno-in-vzhodno-kitajsko-medi cino/).  

 

2.3 ALTERNATIVNE METODE ZDRAVLJENJA 

 

V današnjem času je poleg uradne medicine vedno bolj prisotna tudi alternativna medicina. 

Čeprav ni znanstveno dokazljiva, jo za zdravljenje mnogih bolezni uporablja vse več ljudi.  

 

Izraz alternativna medicina zajema široko področje in številne pojme ter različne razlage. Po 

definiciji je alternativna oblika zdravljenja pravzaprav neka druga možnost, neka vzporednica 

zahodni medicini. 

 

Alternativa medicina zajema številne tehnike in metode zdravljenja ter je izjemno razvejano 

področje. Uporaba teh metod temelji na večstoletnem izkustvenem preverjanju učinkovitosti 
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teh metod, ki temeljijo na duhovnosti, medtem ko zahodna medicina na znanosti, zato ločuje 

dušo od telesa.  

 

Alternativne metode in tehnike lahko razvrstimo v več skupin: 

 Alternativni medicinski sistem oziroma tradicionalne alternativne oblike 

zdravljenja - Sem sodijo stare metode in tehnike (sistemi zdravljenja), ki imajo svojo 

osnovo v starodavnih tradicionalnih veščinah in znanjih. V to skupino lahko prištevamo 

npr. naturopatijo, akupunkturo, ajurvedo ter tradicionalno kitajsko medicino. 

 Alternativne tehnike, ki vplivajo oziroma posegajo v razmerje »um in telo - 

Tehnike oziroma metode so usmerjene k posamezniku, da ga usmerijo v krepitev, 

povezovanje ter zedinjenje uma in telesa. Posameznika spodbujajo, da prične pozitivno 

razmišljati, da okrepi življenjsko motivacijo. Sem lahko prištevamo vse vrste meditacij, 

zvočno terapijo, sprostitvene tehnike, ples, afirmacije, molitve,… 

 Alternativne tehnike in metode zdravljenja z biološkim delovanjem - Tehnike 

oziroma metode se upirajo na biologijo, kar pomeni, da temeljijo na uporabi naravnih 

snovi (rastlin in njihovih produktov). Pri uporabi teh vrst terapij in metod pričnemo telo 

uravnovešati in izboljšamo določene procese (npr. kemične). 

 Alternativne tehnike in metode manipulacije temeljijo na gibanju telesa oziroma 

na manipulaciji delov telesa (sklepov, mišic,…)  - Sem sodijo terapije kot so manualna 

terapija in medicina, kiropraktika, osteopatija (spadajo pod »alternativno in 

komplementarno medicino – ang. »CAM«), masaža, itd. Vse pogosteje pa v to skupino 

prištevamo tudi tai chi chuan in jogo. 

 Alternativne oblike zdravljenja z energijo uporabljajo za zdravljenje energijo - Pri 

tem gre za ponovno vzpostavitev ravnovesja v telesu na energetskem polju 

posameznika. K alternativnemu zdravljenju z energijami prištevamo bioenergijo, 

bioresonanco, reiki, magnetoterapijo, kristaloterapijo, in podobno 

(http://www.svetloba.si/alternativna-medicina/metode - alternativne-medicine, 

http://www.dr-flis.si/Alternativna_medicina-kaj_je_to). 

 

Človek je sestavljen iz različnih energij in je posledično podvržen energetski izmenjavi z 

okolico. »Naše fizično telo predstavlja najnižja oziroma najbolj groba oblika energije, to je 

fizična, materialna, vidna, opisna energija, medtem ko so čustva, duhovnost, razum in 

ustvarjalnost, ki so del t. i. energetskega telesa, energije z višjimi frekvenčnimi valovnimi 

dolžinami. Za to, da ljudje preživimo, moramo dihati, telesu preskrbeti hrano in energijo. Prav 

slednjega pa nas nihče ni naučil (http://www.sensa.si/osebna-rast/vse-je-energija/). Velikokrat 

ljudje zbolijo zaradi izčrpanosti, stresa, različnih naporov ali pa psihičnih obremenitev. Kadar 

nekdo zboli je potrebno najti ustrezne rešitve. Obstajajo različni načini, kako priti do teh rešitev, 

v grobem pa se medicina deli na alternativno in klasično. Klasična medicina temelji na 

znanstvenih dognanjih preteklih let, alternativna medicina pa se posveča energiji v človeku in 

prek različnih metod poskuša pozdraviti človeka celovito, torej psihično, fizično in duševno. 

 

 

 

 

 

 

http://www.dr-flis.si/Alternativna_medicina-kaj_je_to
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2.4 NEKATERE VRSTE ALTERNATIVNIH METOD ZDRAVLJENJA   

 

 

2.4.1 Akupunktura 

 

Akupunktura je ena izmed najbolj poznanih in razširjenih metod zdravljenja tradicionalne 

kitajske medicine. Tradicionalna kitajska medicina (TKM) je edinstven sistem zdravljena, star 

že več kot 3000 let. V kitajski medicini bolezen pomeni porušeno energetsko ravnovesje med 

dvema poloma celote, ženskim principom 'yin' in moškim principom 'yang'. To je razloženo z 

naukom o »yin in yangu«', z naukom o »petih elementih« ter teorijo »qi« in »meridianov« 

(http://www.kitajskamedicina.si/node/12). 

 

Akupunktura je poznana kot varna in zanesljiva oblika zdravljenja, leta 1979 pa je njeno 

izvajanje priporočila in podprla tudi svetovna zdravstvena organizacija (WHO). V Aziji je 

akupunktura priznana že več kot 2000 let, uporablja pa se za zdravljenje najrazličnejših bolezni 

in lajšanje bolečin (http://www.daotkm.si/akupunktura.html). Osnovni nauk akupunkture je, da 

v telesu poteka »vitalna, zdrava energija« po določenih kanalih imenovanih meridiani. Obstaja 

26 glavnih meridianov, na katerih se nahaja približno 900 akupunkturnih točk. V človeškem 

telesu obstaja 12 parov glavnih meridianov in dva dodatna meridiana, ki potekata po središčni 

črti telesa. Ti so povezani s pravilnim delovanjem notranjih organov. Akupunktura direktno 

deblokira, preusmeri in uravnovesi energijo – prav to pa je tisto, kar potrebujete, če hočete 

povsem ozdraveti, ne glede na to po kakšni bolezni okrevate. 

 

Neskladnosti v človeku porušijo harmonično ravnovesje telesnih moči, akupunktura pa kot 

regulacijska terapija, ponovno vzpostavi ravnovesje. Vzpostavitev ravnovesja, povrne tudi 

zdravje, kajti zdravje je harmonija (http://www.biomedica.si/akupunktura).  

 

Akupunktura ima tri vrste učinkov: protibolečinski, sedativni in homeostatski. Protibolečinski 

učinek dosežemo tako, da s stimulacijo točk prekinemo dotok bolečinskih dražljajev v 

možgane. Ob tem se v živčevju izločajo naravne, morfiju podobne snovi, kot so endorfini in 

enkefalini in povzročijo, da se dvigne bolečinski prag. Pri tem pacienti opažajo, da so z vsako 

terapijo bolj sproščeni. Sproščenost, ki jo čutijo, je posledica izločanja hormonov sreče v 

možganih. Takšno počutje je posledica sedativnega učinka akupunkture. Homeostaza pa 

pomeni način, kako človeško telo regulira vse procese, ki v njem potekajo. Tako se lahko na 

primer s pomočjo akupunkture uravnava nivo krvnega tlaka (http://vizita.si/clanek/ 

alternativno/z-akupunkturo-nad-tezave.html).  

 

Akupunktura se izvaja pri zdravljenju: 

 glavobolov in migren, športnih in drugih poškodb 

 hiperaktivnosti 

 kroničnih bolečin v hrbtenici, sklepih in mišicah 

 vnetij živcev, šumenja v ušesih 

 različnih vrst alergij 

 neplodnosti, erekcijskih motenj, menstruacijskih bolečin 

 močenju postelje, nespečnosti 

 odvisnoti (kajenja in debelosti), pri hujšanju 

 fantomske bolečine po amputaciji 

 izvaja se tudi za splošno dvigovanje imunskega sistema 

 raznih psihoz in psihosomatskih obolenj 

http://www.kitajskamedicina.si/node/12
http://www.biomedica.si/akupunktura
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Akupunkturo lahko opravljajo le tisti specialisti, ki imajo obširno znanje omenjenih področij 

zdravilstva, da lahko izberejo ustrezno tehniko in metodo za posameznega pacienta. 

Akupunkturist se s pacientom najprej pogovori, ga pregleda, postavi energetsko diagnozo, nato 

pa se loti vzpostavljanja energetskega ravnovesja. Akupunkturist igle zabode v kožo hitro, z 

rahlim zasukom, dva do osem milimetrov globoko. Igle so lahko različno dolge, debele in 

narejene iz različnih kovin. Zabadanje je popolnoma neboleče, v koži pa igle ostanejo 10 do 20 

minut. Za dolgotrajni učinek je potrebno terapijo nekajkrat ponoviti. Načeloma zadostuje deset 

obiskov. 

 

2.4.2 Akupresura 

 

Akupresura je starodavna umetnost zdravljenja z uporabo prstov, pri kateri pritiskamo na 

določene točke na telesu, kar naj bi stimuliralo telesne samo-zdravilne sposobnosti. Z uporabo 

moči in občutljivosti prstov akupresura učinkovito lajša težave s stresom in krepi imunski 

sistem. Akupresura zmanjšuje napetost, povečuje prekrvavitev ter zmanjšuje bolečino. 

Akupresuro uporabljamo za lajšanje bolečine, uravnavanje telesne energije in ohranjanje 

dobrega zdravja. Zdravilni dotiki lajšajo mišično napetost, povečujejo cirkulacijo in omogočajo 

globoko sprostitev. Z lajšanjem stresa akupresura krepi odpornost proti različnim boleznim.  

Akupresura in akupunktura uporabljata iste točke in meridiane, vendar pri akupunkturi 

uporabljamo igle, medtem ko pri akupresuri pritisk s prsti, komolcem oz. različnimi pripomočki 

(http://akupresura.blog.siol.net/). 

 

Akupresurne točke na površini kože imajo visoko električno prevodnost in najbolj učinkovito 

prevajajo zdravilno energijo.  Masaža prevaja zdravilno energijo po meridianih in s tem 

izboljšuje pretok in ravnotežje. Točke se nahajajo tam, kjer nastane blokada energije. 

Energijske blokade lahko nastanejo zaradi stresa, traume ali poškodbe in so lahko vzrok za 

veliko zdravstvenih težav. Energijski pretok vpliva na naše počutje, razmišljanje in tudi dihanje. 

Negativne misli lahko blokirajo pretok energije, pozitivne pa ga pospešijo. Ko se zamaši pretok 

življenjske energije, se kot rezultat pojavijo čustvena neuravnovešenost in bolezenski 

simptomi. Te blokade se pojavijo na akupresurnih točkah, ki jih potem lahko odpravimo z 

akupresurnimi metodami (http://www.osteopat.si/akupresura.html).  

 

2.4.3 Bioresonanca 

 

Že v sedemdesetih letih minulega stoletja je imel nemški zdravnik dr. Morell zamisel, da bi za 

terapevtske namene porabil elektromagnetna nihanja iz telesa pacienta ali iz različnih substanc. 

Povezal se je z inženirjem Raschkejem in razvil napravo, ki jo je poimenoval MORA–aparat 

(po Morell Raschke). Zamisel se je razvijala in združila s hitrim razvojem računalniške 

tehnologije – dobili smo napravo BICOM (BIO-COMmunication). Nova terapija je postala 

znana kot bioresonanca oziroma terapija z bioinformacijo. 

 

Vedeti moramo, da je snov oziroma materija, samo ena vrsta izražanja in oblika energije. Druge 

so še električna, magnetna, elektromagnetna polja, težnostno polje in drugo. Vsi delci materije 

obstajajo v medsebojnem učinku na druge delce materije, kar se dogaja prek zapletene mreže 

polj in sevanj. Ta enkratni spekter frekvenc učinkuje kot fizikalna koda. 

 

Telesne celice lahko sprejemajo in pošiljajo elektromagnetna nihanja. Celica v telesu je kot 

radijski sprejemnik. S pomočjo fenomena resonance ve, katero nihanje je namenjeno ravno njej. 

http://akupresura.blog.siol.net/
http://www.osteopat.si/akupresura.html
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Radijski sprejemnik deluje le takrat, ko sta oddajnik in sprejemnik v sozvočju oziroma 

resonanci, prav tako se tudi celica odzove le na nihanja, s katerimi se lahko uskladi. 

 

Pri BICOM terapiji uporabljajo fenomen resonance tako, da s pomočjo specialnih električno 

prevodnih elektrod vzamejo spekter tako zdravih kot bolezenskih nihanj iz telesa in jih prek 

kabla vodijo v aparat. Ta jih glede na nastavljen program ustrezno obdela in jih vrača nazaj v 

telo. Zdrava nihanja se vračajo v telo v nekoliko okrepljeni enaki sliki, medtem ko se 

bolezenska nihanja obrnejo v zrcalno sliko in jih taka pošiljajo nazaj v telo. S tem krepijo zdrave 

procese v telesu, bolezenska nihanja pa počasi izničijo, s tem pa tudi simptome bolezni. 

 

S terapijami se lahko izboljša: 

 delovanje imunskega sistema, povečanje vitalnosti in energije 

 zmanjšanje bolečinskih težav, zdravljenje oziroma lajšanje alergij, astma 

 bolezni prebavnega trakta 

 bolezni hrbtenice, revmatične bolezni 

 depresija, kronična utrujenost in izčrpanost, glavoboli 

 razstrupljanje telesa  

Morebitna utrujenost po terapiji, občutki toplote in mraza ter rahle vrtoglavice so odzivi na 

terapijo in po navadi izzvenijo že v prvem dnevu. Možno je tudi prehodno poslabšanje 

zdravstvenega stanja, potem pa hitro izboljšanje. 

 

2.4.4 Bioenergija 

 

Bioenergija je oblika alternativnega zdravljenja, ki se osredotoči na življenjsko, kozmično 

energijo brez katere ne bi bilo mogoče živeti. Imenujemo jo tudi prana, Chi, bioplazma, itd., 

prihaja pa iz vesolja in iz zemlje. Človek skozi celotno življenjsko dobo črpa to energijo, ta pa 

kroži v organizmu. Ob pomanjkanju ali povečanju potenciala bioenergije, energijsko telo 

postane neskladno in pojavijo se lahko bolezni. Bioenergijo imajo vsa živa bitja in  bioenergija 

ni posebna moč, ni nič nadnaravnega, ima jo vsakdo, poseduje pa jo vsak v določeni meri. Torej 

vsak od nas ima bioenergetski potencial to je potencial, ki je podedovan in ga je mogoče razviti 

do določene stopnje. Podedujemo ga lahko od očeta ali matere. 

 

Zdravljenje z bioenergijo je celovit proces ozaveščanja lastnega telesa. Klient in bioterapevt sta 

v dogovornem odnosu. Gre za dogovorni odnos dveh polaritet, plusa in minusa. 

 

Bioterapija je uporaba naravnih energetskih procesov in zakonov za prebujanje lastnega 

telesnega obrambnega imunskega sistema, ki je zaradi neharmoničnega načina življenja oslabel 

ali popolnoma prenehal delovati. Telo se navsezadnje pozdravi samo, bioterapevt pa predstavlja 

medij za bioenergijo, ki v telesu klienta sproži proces samozdravljenja. Zdravljenje poteka prek 

čaker v telesu, ki so razvrščeni ob hrbtenjači in so povezava med fizičnim telesom in višjimi 

nivoji prebivanja.  

 

Čakre so energijski centri, transformerji in prevodniki energije, ki povezujejo človeka z 

univerzalno – vesoljno energijo. Človek ima več čaker in vsaka je povezana z določenimi 

organi, živčnimi spleti in žlezami, ter jih energetsko oskrbuje. Od delovanja čaker je odvisno 

telesno zdravje. Čakre so povezane z auro, ki predstavlja zaščitni plašč okoli telesa in v kolikor 

določen organ ne deluje pravilno, lahko povzroči na auri poškodbo. Torej bolje, kot delujejo 

čakre, boljša je naša aura.  

 



OSMI MEDNARODNI RAZISKOVALNI TABOR ŠPIC-a 

 

58 

 

Na proces zdravljenja pa zelo vpliva tudi sam uporabnik zdravljenja, na kar je opozarjal že 

znani ruski zdravitelj Lazarev, ki je dejal, da "človek v resnici ne more ozdraveti, dokler ne 

spremeni svoje celotne narave in svojega pogleda nase in svet, saj je v tem poglavitni vzrok 

njegove bolezni. Uradna medicina sicer bolj posega v človeško telo, zdravilci pa tudi v 

energijsko polje, kar utegne biti celo bolj škodljivo, če se bolnik hkrati s takšnim zdravljenjem 

ne skuša tudi izboljšati." 

 

Reakcije, ki se pojavijo med terapijo so kratkotrajne in pričakovane, pomenijo pa pričetek 

zdravljenja vašega telesa. Pomembno je poudariti, da je bioterapija popolnoma neškodljiva in 

nam v vsakem primeru dolgoročno lahko le pomaga. 

 

Primeri bolezni, ki se zdravijo z bioterapijo: 

 bolečine v vratu,  rami,  križu oziroma hrbtenici, mišicah, sklepih, prsih 

 hernija disci, išias, skolioza, osteohondroza 

 bolečina v komolcu,  rami  kolenu, mravljinčenje v prstih in vnetja 

 poškodbe po prometnih nesrečah, kiropraktiki in grobih manipulacijah 

 športne poškodbe, poškodbe, poškodbe po operativnih posegih 

 vrtoglavica, motnja ravnotežja, šumenje v ušesih, glavoboli 

 astma, kronični bronhitis 

 nevrološke motnje (migrene, vrtoglavica) 

 učinki stresa, utrjenost in depresija, nespečnost 

 hipertenzija in hipotenzija 

 bolezni srca, bolezni živčnega sistema 

 tumorji 

 ginekološke bolezni 

 slabovidnost                                                           

 bolezni pljuč, želodca, jeter, trebušne slinavke, ledvic in sečil 

 alergija, kožne bolezni, venske bolezni, bolezni ščitnice 

 

Bioenergija je komplementarna vsem ostalim medicinskim in "alternativnim" terapijskim 

oblikam zdravljenja ter jih dopolnjuje, čeprav je v mnogih primerih veliko bolj uspešna in 

učinkovita.  

 

2.4.5 Homeopatija 

 

Homeopatija je sistem alternativnega zdravljenja, katerega je v 18. stoletju  potrdil nemški 

zdravnik dr. Samuel  Hahnemann. Temelji na prepričanju, da lahko neka snov v velikih 

odmerkih pri zdravem človeku povzroči določene bolezenske znake, v malih odmerkih pa lahko 

znaki obolenja izginejo. Homeopatija ima torej svojo podlago na zakonu podobnosti, kar 

omogoča zdravljenje z izjemno razredčenimi zdravili. 

 

Temelji homeopatije: 

 Hahnemannov koncept: Dr. Samuel Hahnemann je začel verjeti v homeopatijo, ko je 

prevajal delo škotskega fizika Williama Cullena v materni jezik. Ker je bil skeptičen v 

Cullenovo teorijo o vplivu kininovca na malarijo, je zaužil nekaj lubja, da bi ugotovil 

ali zdravi vročino "z lastnostjo, da širi trebuh". Ob zaužitju je bilo opaznih nekaj  

simptomov v trebuhu, vendar ni občutil vročine, drgetanja ali alergije, ki so sicer 

značilni za malarijo. Iz tega je sklepal, da vsa učinkovita zdravila ustvarjajo simptome 
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pri zdravih ljudeh, podobne tistim ob bolezni. To je kasneje postal "zakon podobnosti" 

ki je najpomembnejši zakon v homeopatiji.  

 Življenjska sila: Hahnemann je prevzel  idejo o življenjski sili in jo umestil med temelje 

homeopatskega nauka, ker naj bi živim bitjem omogočala čutenje in dejavnost.  

 Načelo podobnosti: govori o tem, da lahko bolezen pozdravi le sredstvo, ki v zdravem 

organizmu povzroči tej bolezni podobne simptome, kar izraža latinski rek: »similia 

similibus curentur«, ki v prevodu pomeni podobno se zdravi s podobnim. Po takšnem 

prepričanju vse bolezni izhajajo iz neuravnovešene življenjske sile. 

 

Miazme in nozode: Hahnemann je pri nekaterih bolnikih opazil, da se zdravstveno stanje kljub  

izbranem zdravilu ni izboljšalo. Menil je, da je zdravljenje neuspešno zaradi kroničnih motenj 

bolnikovega zdravja. Te kronične obremenitve je imenoval miazme, zeper katere obstaja tudi 

ustrezno zdravilo - nozoda (https://sl.wikipedia.org/wiki/Homeopatija). 

Vrste homeopatije: 

 Klasična homeopatija 

 Lokalna (organska) homeopatija 

 Kompleksna homeopatija 

 Izopatija 

Cilj zdravljenja je vrniti telo v notranje ravnovesje. Zdravljenje s pomočjo homeopatije se 

prične s pogovorom s pacientom, v katerem homeopat  poišče ustrezno zdravilo, kar pomeni, 

da morajo biti lastnosti izbranega zdravila čimbolj podobni simptomom pacienta. Homeopatsko 

zdravljenje se izvaja predvsem z osebnim pristopom zdravnika, ker sami zase dostikrat nismo 

objektivni v procesu zdravljenja. Homeopatija zdravi bolnika kot celoto in ne le nastale bolezni, 

išče vzrok bolezni in spodbuja bolnikov odgovor na bolezen. Homeopatske spojine delujejo na 

vitalno energijo  s pomočjo informacij, s katerimi se telo bojuje proti bolezni.  

 

Homeopatska zdravila lahko na začetku zdravljenja povzročijo poslabšanje (na primer pri 

kožnih težavah, revmatičnih težavah, glavobolih), vendar to poslabšanje hitro mine in pomeni 

dober odziv na zdravilo. Daljša poslabšanja so redka. V takšnih primerih je potrebno učinke 

homeopatskega zdravila izničiti z drugim homeopatskim zdravilom ali pa s pravo kavo.  

 

Snovi, ki zmanjšajo delovanje homeopatskih zdravil: 

 pražena kava, energijski napitki, cola, žvečilni gumiji 

 kamilica, meta, eterična olja, močni parfumi, osvežilci zraka 

 

2.4.6 Magnetna terapija 

 

Magnetna terapija je vrsta alternativne medicine, ki temelji na zdravljenju z magnetnim poljem. 

Silnice magnetnega polja prodrejo vse do celic v našem organizmu, kjer se nahajajo ioni. V 

magnetnem polju se ioni prerazporedijo tako, da pride do hiperpolarizacije, kar povzroči 

povečanje izločanja strupenih snovi. 

 

Magnetno terapijo uporabljamo za lajšanje bolečin, ki jih povzročajo vsa degenerativna 

razgraditvena sklepna vnetja in tista revmatska obolenja, ki po začetni akutni fazi preidejo v 

stalno kronično vnetno stanje. Prav tako se uporablja v obdobju rehabilitacije pri poškodbah 

tkiva, zvinih sklepov in zlomih kosti, pri celjenju brazgotin na koži, glavobolih in osteoporozi 

(https://sl.wikipedia.org/wiki/Magnetoterapija). 

 

Magnetne terapije ne smejo uporabljajo ljudje, ki nosijo srčne spodbujevalnike, nosečnice in 

doječe matere, epileptiki in shizofreniki. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Homeopatija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Magnetoterapija
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2.4.7 Dišavna oz. aromaterapija 

 

Aromaterapija uporablja hlapne rastlinske snovi (eterična olja) in druge aromatične sestavine 

rastlin. 

 

Delimo jo na 4 skupine: 

 medicinska aromaterapija 

 holistična  

 ezoterična 

 znanstvene raziskave dišav 

 

Najbolj se uporablja holistični pristop k zdravljenju, kar pomeni, da ne zdravi zgolj simptomov 

ampak telo kot celoto. Sem spadajo tudi navodila za zdrav način življenja, prehranjevanje ter 

telesne in druge dejavnosti za krepitev zdravja. Pri aromaterapiji velja, da so bolezenska 

znamenja posledica porušenega energijskega ravnovesja (https://sl.wikipedia.org/wiki/ 

Aromaterapija). 

Aromaterapija je zdravljenje ali preprečevanje bolezni z uporabo eteričnih olj. Za razlago o 

domnevnih učinkih sta na voljo dva osnovna mehanizma. Prvi je vpliv dišave na možgane, še 

posebej na limbični sistem preko vohalnega sistema. Drugi je neposredni farmakološki učinek 

eteričnega olja.  

 

2.4.8 Radiestezija 

 

Vse, kar nas obdaja, oddaja impulze, signale ali vibracije. Blagodejna in škodljiva sevanja, ki 

so po izvoru zemeljska, kozmična ali tehnična, so sestavni del življenja ter v veliki meri vplivajo 

na naše počutje in zdravje. Če se brez očitnega razloga zjutraj zbujamo utrujeni, če se doma na 

nekaterih mestih ne počutimo prijetno, če se na delovnem mestu hitro utrudimo in nas tarejo 

različne zdravstvene tegobe, nam je lahko v veliko pomoč radiestezija. Je tehnika zaznavanja 

vplivov elektromagnetnih polj, magnetnega zemeljskega polja, t.i. geopatogena ali zemeljska 

škodljiva sevanja, kozmične energije in radioaktivnosti Zemlje. 

 

Izraz radiestezija je v splošni rabi šele od 1930, ko ga je prvič uporabil francoski duhovnik in 

radiestezist M. L. Bouly. Beseda je latinsko-grškega izvora in v dobesednem prevodu pomeni 

"čutiti sevanje". Po mnenju slovenskega radiestezista Igorja Ziernfelda je radiestezija še veliko 

več; omogoča namreč, da ob pomoči radiestezijskega pripomočka dobimo želeno informacijo. 

To pa uvršča radiestezijo med mejne znanosti.  

 

Radiestezija torej pomeni sposobnost ustvariti povezavo med neznanimi energijami iz 

univerzalnega energetskega polja in radiestezijskim instrumentom. 

 

Uporaba radiestezije: Dandanes se radiestezisti ne ukvarjajo samo z odkrivanjem škodljivih 

sevanj, določanjem lokacij za gradnjo hiš ter iskanjem najprimernejših mest za gojenje rastlin 

in rejo živali. Postavljajo tudi zdravstvene diagnoze, zdravijo z nihali ter preverjajo in 

osvetljujejo marsikaj, kar je povezano s povečanjem kakovosti življenja: življenjsko moč, 

bioenergetski potencial, hrano in pijače, naravno okolje, najugodnejši položaj glave pri spanju, 

posameznikov bioritem, medsebojne odnose, najprimernejše drage in poldrage kamne, naravne 

elemente, kovine, vitamine in terapije za posameznika, odkrivajo ovire na poti do uspeha, 

razkrivajo, ali se bo rodil deček ali deklica … Radiestezisti so nepogrešljivi tudi pri odkrivanju 

naftnih vrelcev in vodnih izvirov. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/%20Aromaterapija
https://sl.wikipedia.org/wiki/%20Aromaterapija
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Podzemne vode ustvarjajo elektromagnetno polje, katerih sevanje je škodljivo za ljudi. S 

pomočjo znanja in instrumentov radiestezist izmeri podzemne tokove in sevanje zemlje v 

prostoru. S temi informacijami ljudem svetuje katera mesta niso primerna za daljše bivanje, 

npr. položaj postelje v sobi, delovno mesto. 

 

Tem mestom naj bi se izognili oz. zaščitili s sredstvi proti sevanji. Poleg naravnega sevanja 

zemlje, podzemnih vodnih tokov in kozmičnega sevanja, imamo v današnjem času opravka s 

sevanjem, ki ga povzročajo električne naprave (elektrosmog): mobilni telefoni, antene, ure, 

brezžične naprave… 

 

2.4.9 Teleradiestezija 

 

Ali radiestezija na daljavo. Nekateri ljudje imajo to sposobnost da ob pomoči slike, podpisa ali 

osebnega predmeta lahko ugotovijo, kje je pogrešana oseba, ali še živi, najdejo izgubljeni ali 

ukradeni predmet ipd. Škodljivost sevanja v prostorih ugotavljajo tudi na daljavo, po načrtu 

stanovanja, na katerem mora biti tudi podpis osebe, ki pozna bivališče. Med tovrstnimi 

radiestezisti je v Sloveniji najbolj znana prof. Milka Petrovec, ki je odkrila številne pogrešane 

ljudi in našla pogrešani vojaški helikopter, ki se je zrušil sredi gozdov na odročnem Turnu. 

 

Vire škodljive energije delimo na tri skupine: naravne, umetne in kozmične. 

 

Radiestezijski pripomočki: 

 bajalice - Najstarejši znani pripomoček v radiesteziji je bajalica, ki so jo uporabljali za 

iskanje vode, pozneje pa tudi pri iskanju mineralov, rudnin, podzemeljskih hodnikov, 

jam … Največkrat je to enoletna rogovilasta leskova šiba. Med prvo svetovno vojno so 

z bajalicami iskali vodne vire. Zdaj bajalice uporabljajo pri iskanju nafte in tudi vode, 

zaradi trajnosti pa so v rabi predvsem kovinske bajalice. Z bajalicami delajo predvsem 

t. i. magnetični ljudje, ki so občutljivi na zemeljska sevanja. Ko naletijo na vodo ali 

rudo, jim bajalico zasuče proti tlem (http://www.viva.si/Alternativna-in-naravna-

pomo%C4%8D/1982/Radiestezija?index=1). 

 nihala - Najstarejše znane oblike nihal so stare od 2000 do 3000 let. Takšnim nihalom 

in njihovim različicam dandanes pravimo egipčanska nihala. Znane so štiri vrste 

egipčanskih nihal: karnak, izis, oziris in jet. V nasprotju z drugimi nihali se ne morejo 

prazniti, njihova moč pa se skriva v specifičnosti oblik. Z egipčanskimi nihali je mogoče 

izvajati tudi kromoterapijo ali zdravljenje z barvami ter prenašati kozmične energije. 

Poleg egipčanskih nihal obstajajo še specialna in nevtralna nihala. Nevtralna nihala so 

tista, katerih konica seva črno radiestezijsko barvo. Na domačem trgu so na voljo nihala 

različnih oblik in tež. Po obliki so lahko stožčasta, okrogla, kapljičasta, valjasta, šilasta, 

kratka in podolgovata. Izdelujejo jih iz bakra, srebra, zlata, medenine, kristalov, kamna, 

keramike, lesa, ebenovine … 

 

2.4.10 Reiki 

 

Reiki je alternativna metoda zdravljenja s polaganjem rok, ki ga je leta 1922 razvil japonski 

budist Mikao Usui. Ne obstajajo študije, ki bi dokazovale njeno učinkovitost in spada pod 

psevdoznanost (https://sl.wikipedia.org/wiki/Reiki). Je univerzalna kozmična energija, ki se 

pretaka po našem telesu kot vitalna energija in je povsod prisotna. V vseh predelih telesa 

uravnava energetski pretok, uvaja procese dezintoksikacije z odpravljanjem toksinov. 

 

http://www.viva.si/Alternativna-in-naravna-pomo%C4%8D/1982/Radiestezija?index=1
http://www.viva.si/Alternativna-in-naravna-pomo%C4%8D/1982/Radiestezija?index=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Reiki
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Blaži akutne in kronične bolečine, obnavlja tkiva, zaustavlja kri iz odprtih ran, sprošča 

energetske blokade,  pozitivno na živali in rastline, globoko sprošča in še in še. Predvsem pa 

prevaja ljubezen, najmočnejšo obliko zdravljenja, ki zdravi na vseh nivojih, fizično telo, 

čustveno telo, mentalno telo in duha. Če Reiki vsakodnevno  prakticiramo in ga živimo, telo na 

to odgovori in vse na tem svetu postane dosegljivo. Vsi želimo biti zdravi, srečni in hrepenimo 

po dolgem življenju. Vsako Reiki terapijo zaključimo s čiščenjem aure, pri čemer uporabljamo 

različne tehnike. 

 

Reiki izvajamo s polaganjem rok na telo. S tem v telesu vzpostavimo ravnovesje v vseh celicah 

in podpremo zdravljenje na vseh ravneh. Reiki deluje pri vsaki osebi drugače. Nekateri čutijo 

takojšnje olajšanje napetosti, drugi čutijo, da se je bolečina  povečala, to je čisto normalno. 

Namesto, da bi nas težava mučila teden dni, jo energija Reikija zgosti in skrajša  čas bolečine 

ali bolezni. 

 

Poudariti je treba, da Reiki nikomur ne škodi. Tisti, ki Reiki izvaja ni izvor energije, je le njen 

prevodnik. Ko Reiki izvajamo drugemu človeku, istočasno zdravimo tudi sebe, zato po 

terapijah nismo nikoli utrujeni. Seveda je potrebna tudi tu določena mera. 

 

Reikijeva načela po ustanovitelju dr. Mikao Usuiju : 

 

 Samo danes – se ne jezi. 

 Samo danes – ne skrbi. 

 Bodi hvaležen za vse, kar ti prinaša življenje. 

 Delaj in živi pošteno. 

 Spoštuj ljudi,živali in rastline. 

 

Za pretok Reiki energije moramo biti v to uvedeni, žal tega ne moremo storiti sami, temveč nas 

mojster Reiki inicira v različne stopnje.  

 

2.4.11 Kristalna terapija 

 

Kristalna terapija, ki se imenuje tudi kristaloterapija, je zdravljenje z vibracijo kristalov. Kristali 

oddajajo vibracije, ki pozitivno vplivajo na naše telo. Glede na kristal se vibracije razlikujejo – 

od 10 pa do 900 vibracij na sekundo. Kristali so dragi in poldragi kamni. Bistvo zdravljenja s 

kristali je postaviti v ravnovesje telo in duha, spodbujanje intuicije, izboljšanje odnosov, dvig 

zavesti, zdravljenje različnih obolenj, med katera prištevamo tudi neplodnost, prehranske 

motnje, alergične reakcije, stanje depresije in druga vrsta obolenj. Z energijo kristalov 

odpravljamo tudi različne blokade in vplivamo na življenjsko okolje in prostor. Obstajajo 

različne tehnike dela s kristali, med katere se uvrščajo tudi astralna potovanja, uživanje 

eliksirjev, kristalne kopeli, nošenje nakita, polaganje kamnov in nošenje ročnih kamnov.  

 

Človeško telo sestoji iz 70 % vode, ki ima neuravnoteženo molekularno strukturo. Ko se dobro 

počutimo, so vibracije celic 100 %, ko se počutimo slabo padejo vibracije na 80 %, ko zbolimo 

pa se znižajo na 50 % ali manj. Kristali s pomočjo vibracij strukturo vode v našem telesu 

ponovno spravijo v ravnovesje. Zdravljenje s pomočjo kristalne terapije so poznali že v starem 

Egiptu, zagovarjali pa so ga tudi priznani misleci svojega časa, med drugimi Herodot, Platon, 

Aristotel in Tesla. 
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2.4.12 Solna terapija 

 

Solna terapija ali haloterapija zdravi bolezni dihal in alergijskih obolenj na koži. Je terapevtska 

metoda z aerosolom medicinske soli, ki preide v dihala in dihalne poti. Solni kristali zdravilno 

z dezinfekcijskim učinkom očistijo dihalne poti, pomagajo pri njihovi obnovi, prodirajo v kožo 

ter zmanjšujejo poškodbe njene površine. Terapije se izvajajo v posebnih sobah obloženih s 

kameno soljo. Posebno funkcijo pri izvajanju terapij ima naprava imenovana halogenator, »ki 

sistematično vpihava mikronske delčke suhega solnega aerosola čiste kamene soli in tako 

ustvarja mikroklimo naravnih solnih jam« (http://www.solne-sobe.perfectbody.si/ponudba 

/104/Solne-terapije#ponudba). Stene solnih sob so prikrite z debelo plastjo čiste kamene soli, 

zrak v njih pa vsebuje presežek negativnih ionov kamene soli, kar omogoča sprostitev in 

zmanjšanje stresa. Solna terapija je primerna in priporočljiva tako za otroke, kot za odrasle.  

 

Solna terapija pomaga pri naslednjih boleznih in težavah: »astma, dolgotrajno vnetje gornjih 

dihal, kronične bolezni dihal, kronična vnetja grla, kronična ali občasna vnetja mandeljnov, 

kronični sinusitis – občeljustnih votlin, bronhitis, ki vztraja več kot dva tedna, kronični 

bronhitis, ponavljajoči se bronhitis in pljučnice, kronično vnetno stanje ušes, pogoste virozne 

infekcije, seneni nahod, lažje dihanje in zmanjšanje pokašljevanja pri kadilcih. Pomagala bo 

tudi pri naslednjih težavah s kožo: vnetje kože, luskavica, psoriaza, huda vnetja kože. Solna 

terapija je odlična tudi kot preventiva in regeneracija za športnike, za pevce pred nastopi, proti 

smrčanju, stresu in za krepitev imunskega sistema« http://siol.net/trendi/zdravo-

zivljenje/spoznajte-pozitivne-ucinke-solne-terapije-323541. Število terapij je odvisno od 

posameznika; pri akutnih obolenjih se svetuje od 12 do 15 obiskov, pri kroničnih obolenjih pa 

od 25 do 30. Priporočljivo je, da se terapija ponovi od 48 do 72 ur po prejšnji terapiji.  

 

Solne terapije pa se odsvetujejo pri ljudeh s povišano telesno temperaturo, nosečnicam, tistim, 

ki so preboleli ali prebolevajo tuberkulozo, ljudem s srčnim popuščanjem, rakavimi obolenji in 

visokim krvnim tlakom. Pred prvo terapijo se je potrebno pogovoriti s haloterapevtom, ki se 

seznani z zdravstvenimi težavami in svetuje potek zdravljenja. 

 

2.4.13 EFT 

 

EFT je kratica angleškega izraza »emotional freedom techniques«, kar pomeni tehnike čustvene 

svobode. Je oblika psihološke akupresure, imenuje pa se tudi metoda tapkanja, saj pri tej metodi 

s konicami prstov tapkamo končne točke energijskih meridianov telesa (akupunkturne točke). 

Med tapkanjem se oseba sooči z osebno težavo, pri tem pa si govori, da se kljub težavam 

sprejema, ostaja ljubeča in odprta za vse rešitve. S to metodo se doseže čustvena razbremenitev, 

ki posledično pozitivno vpliva tudi na fizično zdravje človeka. Pretekle študije dokazujejo 

pozitivno delovanje tehnike EFT na telo. Med drugim so ugotovili, da »tapkanje na 

akupunkturne točke doseže nevtralni čustven odziv, ki je zlati standard zdravja in dobrega 

počutja« (http://www.vlastakuster.si/EFT_metoda.php). 

  

2.4.14 Terapija z esencami 

 

Terapija z esencami je vibracijsko zdravljenje. Uporablja se ob težavah pri soočanju z 

življenjskimi preprekami, potlačenimi čustvi, hkrati pa naj bi ta vrsta terapije krepila stik s 

samim seboj. Znane so cvetne, kristalne in angelske terapije z esencami, najpogostejša pa je 

Bachova cvetna terapija.  

 

http://www.solne-sobe.perfectbody.si/ponudba%20/104/Solne-terapije#ponudba
http://www.solne-sobe.perfectbody.si/ponudba%20/104/Solne-terapije#ponudba
http://siol.net/trendi/zdravo-zivljenje/spoznajte-pozitivne-ucinke-solne-terapije-323541
http://siol.net/trendi/zdravo-zivljenje/spoznajte-pozitivne-ucinke-solne-terapije-323541
http://www.vlastakuster.si/EFT_metoda.php
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Esence se lahko kanejo v vodo, lahko pa se kanejo neposredno na jezik večkrat dnevno (odvisno 

od vrste terapije). »Vsaka esenca vsebuje življenjsko energijo in energetski vtis določene 

cvetlice, drevesa, dragulja, kristala ali minerala,« kar po mnenju terapevtov uporabnikom 

prinaša pozitivno harmonično silo (http://www.lekarnazaduso.si/bachove-esence/najpog 

ostejsa-vprasanja). Esence so sestavljene iz vode in alkohola. Nimajo stranskih učinkov, niti jih 

ni mogoče predozirati, čeprav večje količine ne pomenijo večje učinkovitosti. Bachova terapija 

z esencami se lahko uporabi pri vseh boleznih. 

 

2.4.15 Zeliščarstvo/Ayurveda 

 

Ayuveda oziroma ayurveda je sistem tradicionalne medicine, ki izvira iz Indije. Sestavljena je 

iz besed ayus in veda, ki pomenita življenje in znanje. Ayurveda spodbuja telesno, čustveno, 

umsko in duhovno dobro počutje. V njej se mešajo vede psihologije, filozofije in medicine z 

namenom, da ljudje postanemo in ostanemo zdravi. Ayurvedska diagnostika je sestavljena iz 

»intervjuja, opazovanja govorice telesa, pulzne diagnostike, diagnostike s pomočjo opazovanja 

jezika, oči, nohtov, kože, las,…« (http://www.ayurveda.tara.si/kaj-je-ayurveda/). Po tej 

miselnosti je človek simbolično sestavljen iz petih elementov: eter, zrak, ogenj, voda in zemlja. 

Harmonija vseh petih elementov se kaže kot zdravje, porušeno ravnovesje pa se imenuje doša. 

Človek se nahaja v središču življenjskega kolesa, nanj pa vplivajo dejavniki, kot so družina, 

delo, medsebojni odnosi, način življenja, prehranjevanje,… Če kateri od teh dejavnikov 

človeku ne ustreza, se poruši ravnovesje, človek pa se vedno bolj oddaljuje od samega sebe, 

svojih želja in notranje narave. V primeru neravnovesja je potrebno zdravljenje z Ayurvedo, ki 

temelji na samozdravljenju. Zdravljenje je sestavljeno iz določenih sprememb, uporabe barvnih 

terapij, posebnih arom, kristalov, redne fizične aktivnosti, žvrkljanja olja, čiščenja jezika, 

čiščenja nosnih poti s slano vodo, samomasaže, aromaterapije in tehnik za globoko sproščanje. 

Po prepričanjih Ayurvede največ pripomore ustrezna prehrana, ki se določi prilagojeno 

vsakemu posamezniku. Ayurveda zagovarja načelo opazovanja in zavedanja, zgodnje 

odkrivanje »neravnovesij« v telesu in sproščenega načina življenja. 

 

 

RAZISKOVALNI DEL - ANALIZA ANKETE  

 

3 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE  

Z našo raziskavo želimo ugotoviti, kakšno je poznavanje klasičnih in alternativnih metod 

zdravljenja predvsem pri mladih in kateremu načinu zdravljenja bolj zaupajo.  

 

3.1 VZOREC 

 

V anketi je sodelovalo 137 anketirancev,  kar predstavlja 100 % vseh anketirancev. Od tega je 

sodelovalo 50 oz. 36,5 % moških in 87 oz. 63,5 % žensk. Starostna skupina od 16 do 20 let 

predstavlja 21,2 % vseh anketirancev, od 21 do 30 let predstavlja 59,1 % vseh anketirancev do 

20 let, ostale starostne skupine do 70 leta pa v povprečju 4,9 %. 

 

 

http://www.lekarnazaduso.si/bachove-esence/najpog%20ostejsa-vprasanja
http://www.lekarnazaduso.si/bachove-esence/najpog%20ostejsa-vprasanja
http://www.ayurveda.tara.si/kaj-je-ayurveda/
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3.2 METODE DELA  

 

V tem delu smo uporabljali spletno in klasično anketiranje. Anketiranje je potekalo v mesecu 

aprilu 2016, med študenti višjih strokovnih šol M. Sobota, Ptuj, Slovenj Gradec in Novo mesto 

in anketiranci ostalih starostnih skupin, ki so v anketi sodelovali prostovoljno.  

 

Podatke smo uredili in statistično obdelali v Excelu. 

 

 

3.3 UGOTOVITVE RAZISKAVE - PREVERJANJE HIPOTEZ 

 

H1: Anketirani menijo, da se bolezen lahko odpravi le z uradno medicino. 

 

 
Slika 1: Struktura anketiranih po uspešnosti zdravljenja s klasičnimi metodami 

Vir: Lastna raziskava 

 

 
Slika 2: Struktura anketiranih po uspešnosti zdravljenja s alternativnimi metodami 

Vir: Lastna raziskava 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Murska Sobota

Ptuj in Slovenj
Gradec

Novo mesto

Popolnoma odpravil/a
posledice obolenja

Popolnoma odpravil/a
vzroke za nastanek
obolenja

Delno odpravil/a
posledice obolenja

Delno odpravil/a vzroke
obolenja
Ni bilo opaznega
izboljšanja

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Murska Sobota

Ptuj in Slovenj Gradec

Novo mesto

 Popolnoma odpravil/a posledice
obolenja

Popolnoma odpravil/a vzroke za
nastanek obolenja

Delno odpravil/a posledice
obolenja

Delno odpravil/a vzroke obolenja

Ni bilo opaznega izboljšanja

Prišlo je do poslabšanja



OSMI MEDNARODNI RAZISKOVALNI TABOR ŠPIC-a 

 

66 

 

Po analizi odgovorov smo ugotovili, da polovica anketirancev meni, da s klasičnimi metodami 

zdravljenja lahko popolnoma odpravimo posledice bolezni, medtem, ko jih 10,3 % meni, da z 

omenjenimi metodami lahko odpravimo tudi vzroke za nastanek obolenj. Med ostalimi 

anketiranci jih kar 60 % meni, da je mogoče odpraviti posledice bolezni tudi z alternativnimi 

metodami zdravljenja. Na osnovi danih ugotovitev lahko prvo hipotezo  zavržemo. 

 

H2: Anketiranci so zadovoljni s storitvijo osebnega zdravnika. 

 

 
Slika 3:Struktura anketirancev po zadovoljstvu s storitvijo osebnega zdravnika  

Vir: Lastna raziskava 

 

45 % anketirancev s področja Novega mesta je zadovoljnih s storitvijo osebnega zdravnika, na 

Ptuju in v Slovenj Gradcu jih je s storitvami zadovoljnih 42 % več, na področju Murske Sobote 

pa je zadovoljstvo s storitvami 45 %. Povprečno zadovoljstvo znaša 60,6 %, kar pomeni, da 

edino področje Novega mesta ima zadovoljstvo podpovprečno. 

Hipotezo 2 lahko potrdimo. 

 

H3: Anketiranci bi v metode alternativnega zdravljenja bolj zaupali, če bi jim jih predstavil 

osebni zdravnik ali farmacevt. 
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Slika 4:Struktura anketirancev po zaupanju v metode alternativnega zdravljenja 

Vir: Lastna raziskava 

 

Na območju Novega mesta in Murske Sobote bi kar 85 % anketirancev bolj zaupalo v metode 

alternativnega zdravljenja, če bi jim jih predstavil osebni zdravnik, medtem ko na področju 

Ptuja in Slovenj Gradca je to zaupanje pod 40 %. Hipotezo lahko potrdimo za področje Novega 

mesta in Murske Sobote, saj se na tem področju odstotek zaupanja giba nad povprečjem (70 

%). Za območje Ptuja in Slovenj Gradca pa je hipoteza ovržena. V celoti lahko hipotezo delno 

potrdimo. 

 

 

H4: Anketirani v primeru bolezni ne uporabljajo alternativnih metod zdravljenja in zdravilcem 

ne zaupajo. 

 

 
Slika 5: Struktura anketirancev po uporabi alternativnih metod in zaupanju v zdravilca 

Vir: Lastna raziskava 

 

Na Ptuju in v Slovenj Gradcu ima le 34 % anketirancev izkušnje z alternativnimi metodami 

zdravljenja. Več izkušenj imajo na področju Murske Sobote in Novega mesta, in sicer v 

povprečju 56 %. Iz analize v povprečju tudi izhaja, da 47 % anketirancev zdravilcem, ki 

uporabljajo alternativne metode zdravljenja ne zaupa, 36 % je neopredeljenih, le 17 % pa jim 
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zaupa. Na osnovi naših ugotovitev lahko hipotezo delno potrdimo, saj anketiranci alternativne 

metode uporabljajo, vendar zdravilcem ne zaupajo v celoti. 

 

H5: Na uspešnost klasičnih metod zdravljenja najbolj vpliva strokovnost zdravnikov. 

 

 
Slika 6: Struktura anketirancev po mnenju o vplivu strokovnosti zdravnikov na uspešnost 

klasičnih metod zdravljenja 

Vir: Lastna raziskava 

 

Iz analize je razvidno, da anketiranci dajejo večji poudarek izkušnjam, kakor strokovnosti. V 

povprečju v Murski Soboti, na Ptuju in Slovenj Gradcu, je to odstopanje 2 odstotni točki, v 

Novem mestu pa to odstopanje znaša 19 odstotnih točk. Hipotezo 5 v celoti zavrnemo. 

 

H6: Večina anketiranih meni, da bi alternativne metode zdravljenja morale biti uradno 

priznane.  

 
Slika 7: Struktura anketirancev po mnenju o uradnem priznavanju alternativnih metod 

zdravljenja 

Vir: Lastna raziskava 

57% anketirancev je mišljenja, da bi morale biti alternativne metode zdravljenja tudi uradno 

priznane. Posledično lahko hipotezo potrdimo. 
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4 ZAKLJUČEK 

Namen raziskovalne naloge v empiričnem delu je bil raziskati poznavanje in zaupanje 

anketirancev v alternativne metode zdravljenja. Ugotovili smo, da je večina vprašanih že do 

neke mere bila seznanjena z alternativnimi metodami. Predvsem izstopajo akupunktura, 

akupresura, bioenergija, solna terapija in zeliščarstvo, ter dišavna, zvočna in magnetna terapija. 

Največ izkušenj pa imajo anketiranci z bioenergijo, dišavno, zvočno in magnetno terapijo. 

Največja uspešnost alternativnih metod zdravljenja vidijo anketiranci v izkušenosti terapevta, 

ustrezni izbiri terapije in v prepričanju pacienta v ozdravitev. 

 

Iz raziskave izhaja ,da je 61% vprašanih obiskalo zdravnika klasične medicine v zadnjem 

polletju. Tem se je po njihovem mnenju zdravnic v celoti posvetil. Pri 62%  le teh so bili vzroki 

in posledice bolezni odpravljeni. Poleg zdravljenja s klasičnimi metodami se je 60% 

anketirancev odločilo še za zdravljenje z alternativnimi metodami. 53%le teh pa je popolnoma 

ali delno odpravilo vzroke in posledice bolezni. Uspešnost klasičnih metod zdravljenja najprej 

v izkušenosti zdravnikov, strokovnosti in ustrezni izbiri zdravil. 

 

Zaupanje v alternativne metode na splošno ni veliko, vendar je naša raziskava pokazala , da bi 

kar 70% vprašanih bolj verjelo v alternativne metode zdravljenja, če bi jim jih priporočal ali 

nanje opozoril osebni zdravnik. 75% vprašanih pa meni, da bi se morali alternativna in klasična 

medicina medsebojno dopolnjevati, 57% pa jih meni, da bi morale biti alternativne metode 

zdravljenja tudi uradno priznane. 
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1 UVOD 

1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA 

Naš namen v raziskovalni nalogi je primerjava cen avtobusnega in železniškega prevoza v 

državah EU v razmerju do njihovega BDP. Analizirali bomo cestni in železniški promet v vseh 

državah Evropske unije. S pomočjo interneta bomo poiskali za vsako državo in vsako vrsto 

prometa cene treh relacij za razdalje, ki smo si jih določili.  

1.2 NAMEN, CILJI IN OSNOVNE TRDITVE 

Naš osnovni namen in cilj naloge je na osnovi zbranih podatkov ugotoviti v kateri državi je 

mogoče najceneje potovati z železniškim oziroma avtobusnim prevozom.   

V ta namen bomo izvedli primerjavo cen javnega potniškega cestnega in železniškega prevoza 

v vseh državah Evropske unije in jih primerjali z BPD na prebivalca za leto 2015.  

 

Naš cilj je bil ugotoviti, v kateri državi lahko prebivalec s svojim BPD naredi največ km z 

javnim prevozom. Ugotovili bomo tudi, katera vrsta prevoza je najugodnejša v posamezni 

državi.  

1.3 PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE 

Za samo raziskavo smo izbrali vse države Evropske unije. Pri tem smo za vsako državo preko 

spleta poiskali cene javnega železniškega in avtobusnega prevoza tako, da smo se omejili na tri 

skupine relacij in sicer:: 
- 1. relacija - do 50 km.  
- 2. relacija - od 51 km do 200 km. 
- 3. relacija - nad 201 km. 

 

Za vsako od teh relacij smo poiskali in analizirali 3 različne linije obeh vrst prevoza. Pri 

železniškem prometu smo upoštevali samo navadne potniške vlake. Za vsako relacijo smo 

izračunali povprečno ceno posamezne vrste prevoza, kar nam je služilo pri izračunu povprečne 

cene železniškega in avtobusnega prevoza. 

 

Omejitve, ki jih vidimo, so povezane predvsem s težavami pri iskanju podatkov prek spleta, 

zaradi samega jezika, ker so podatki objavljeni v nacionalnem jeziku in niso prevedeni. 

Določene države nimajo zagotovljene objave tarif javnih prevozov oz. so povezane s sezono.   

1.4 METODE RAZISKOVANJA 

Pri izdelavi naloge bomo uporabile deskriptivno metodo, kar pomeni, da bomo le spoznavale 

stanje nekega pojava, ne da bi ga vzročno proučevale. V raziskovalnem delu bomo uporabile 

predvsem metodo komponiranja, kjer gre za proučevanje, pri katerem se značilnosti določenega 

pojava primerjajo z nekim drugim pojavom in metodo analize, s pomočjo katere bomo lahko 

podale končne ugotovitve.  
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TEORETIČNI DEL  

2 PRIKAZ CEN AVTOBUSNEGA IN ŽELEZNIŠKEGA PREVOZA IN 

BDP V DRŽAVAH EU 

Kot smo že v uvodu omenili, smo za vsako državo poiskali tri relacije za vse tri kategorije 

razdalj.  

2.1 PRIKAZ CEN AVTOBUSNEGA IN ŽELEZNIŠKEGA PREVOZA V SLOVENIJI 

V tabeli 1 so prikazane različne železniške in avtobusne relacije, njihove vrednosti in izračun 

povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza v Sloveniji (http://www.slo-

zeleznice.si/sl/, http://arriva.si/).  

 

Tabela 1: Prikaz povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza v Sloveniji 
ŽELEZNIŠKI TRANSPORT AVTOBUSNI TRANPORT 

Relacija Razdalja Vrednost Povprečna  Relacija Razdalja Vrednost Povprečna  

cena cena 

(km) (€) (€/km) (km) (€) (€/km) 

1.Maribor-Pragersko 19 1,85   1.Hajdoše-Starše 7 1,80   

2.Pragerskoko- Ormož 40 3,44 2.Ptuj - Maribor 29 4,10 

3.Rakitovec-Divača 30 2,58 3.Maribor-Starše 16 2,30 

  89 7,87 0,09   52 8,20 0,16 

1.Ormož- Hodoš 68 7,60   1.Ljubljana-Celje 77 7,50   

2. Ljubljana - Novo 

mesto 

75 6,59 2.Murska Sobota-Celje 117 10,70 

3. Maribor-Ravne na 

Koroškem 

72 6,59 3.Maribor-Celje 66 6,90 

  215 20,78 0,10   260 25,10 0,10 

1. Ptuj- Koper 308 19,47   1.Maribor-Koper 259 21,60   

2. Maribor - Jesenice 220 12,95 2.Murska Sobota-Koper 320 26,40 

3.Pragersko-Koper 290 22,00 3.Celje Piran 218 18,40 

  818 54,42 0,07   797 66,40 0,08 

∑ 1122 83,07 0,07 ∑ 1109 99,70 0,09 

2.2 PRIKAZ CEN AVTOBUSNEGA IN ŽELEZNIŠKEGA PREVOZA V ITALIJI, 

HRVAŠKI, MADŽARSKI IN AVSTRIJI 

V tabeli 2 so prikazane različne železniške in avtobusne relacije, njihove vrednosti in izračun 

povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza v Italiji (http://www.goeuro.com/). 

 

Tabela 2: Prikaz povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza v Italiji 
ŽELEZNIŠKI TRANSPORT AVTOBUSNI TRANPORT 

Relacija Razdalja Vrednost Povprečna  Relacija Razdalja Vrednost Povprečna  

      cena       cena 

  (km) (€) (€/km)   (km) (€) (€/km) 

1.Ferrera-Rovigo 39 21,55   1.Padova-Benetke 39 9,00   

2. Legnago-Verona 43 7,00   2.Milano-Monza 19 2,20   

3.Verona-Cerea 41 4,10   3.Bologna-Modena 46 3,75   

  123 32,65 0,27   104 14,95 0,14 

1.Bologna-Parma 101 11,50   1.Parma-Verona 147 6,00   

2.Verona-Milano 160 30,00   2.Milano-Parma 127 6,00   

3.Benetke Rovigo 81 65,00   3.Rimini-Bologna 120 5,00   

http://www.slo-zeleznice.si/sl/
http://www.slo-zeleznice.si/sl/
http://arriva.si/
http://www.goeuro.com/
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  342 106,50 0,31   394 17,00 0,04 

1.Milano-Rimini 328 64,50   1.Rim-lecce 605 27,00   

2.Milano- Benetke 267 53,00   2.Milano-Rim 570 15,00   

3.Benetke Parma 246 43,00   3.Neapelj-Bari 257 13,00   

  841 160,50 0,19   1432 55,00 0,04 

∑ 1306 299,65 0,23 ∑ 1930 86,95 0,05 

  

V tabeli 3 so prikazane različne železniške in avtobusne relacije, njihove vrednosti in izračun 

povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza na Hrvaškem 

(http://www.putovnica.net/). 

 

Tabela 3: Prikaz povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza na Hrvaškem 
ŽELEZNIŠKI TRANSPORT AVTOBUSNI TRANPORT 

Relacija Razdalja Vrednost Povprečna 

cena 

Relacija Razdalja Vrednost Povprečna 

cena 

(km) (€) (€/km) (km) (€) (€/km) 

1. Kaštel Gomilica-

Split 

15 1,50   1. Varaždin-Čakovec 15 2,00   

2. Kaštel Gomilica-

Kaštel sućurac 

3 1,30 2. Zaprešić-Zagreb 19 3,00 

3. Varaždin-Čakovec 15 1,70 3. Pula- Rovinj 36 4,00 

  33 4,50 0,14   70 9,00 0,13 

Zagreb- Gospić 199 17,50   1. Varaždin-Zagreb 87 11,00   

2. Rijeka- Karlovac 120 13,20 2. Zagreb-Karlovac 54 5,00 

3. Rijeka-Ugolin 95 10,00 3. Zagreb-Rijeka 160 6,00 

  414 40,70 0,10   301 22,00 0,07 

1. Gospić- Split 201 14,00   1. Zagreb-Split 409 16,00   

2.Zagreb- Osijek 280 18,50 2. Dobrovnik-Zadar 600 27,00 

3. Zgornja Gorica- 

Vinkovci 

271 17,00 3. Zagreb-Zadar 285 15,00 

  752 49,50 0,07   1294 58,00 0,04 

∑ 1199 94,70 0,08 ∑ 1665 89,00 0,05 

 

V tabeli 4 so prikazane različne železniške in avtobusne relacije, njihove vrednosti in izračun 

povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza na Madžarskem 

(http://www.rome2rio.com/). 

 

Tabela 4: Prikaz povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza na Madžarskem 
ŽELEZNIŠKI TRANSPORT AVTOBUSNI TRANPORT 

Relacija Razdalja  Vrednost Povprečna 

cena 

Relacija Razdalja Vrednost Povprečna 

cena 

(km) (€) (€/km) (km) (€) (€/km) 

1.Budimpešta-

Budakeszi 

11 1,20   1.Budimpešta-Erd 22 2,00   

2.Budimpešta-Erd 23 1,50 2.Vezprem-Papa 49 6,00 

3.Budimpešta- Nyugati 24 1,50 3.Tata-Tatabanya 12 1,00 

  58 4,20 0,07   83 9,00 0,11 

1.Budimpešta-

Tatabanya 

87 5,40   1.Budimpešta-Miskolc 183 20,00   

2.Budimpešta-Szeged 191 11,00 2.Budimpešta-Veszprem 122 7,00 

3.Mglod-Tatabanya 87 5,40 3.Budimpešta-Kaposvar 191 13,00 

  365 21,80 0,06   496 40 0,08 

1.Budimpešta-Eger 243 13,45   1.Budimpešta-Debrecen 231 21,00   

2.Budimpešta-Keleti 253 15,25 2.Veszprem-Debrecen 374 20,00 

http://www.putovnica.net/
http://www.rome2rio.com/
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3.Budimpešta-Deli 244 13,45 3.Miskolc-Gyor 329 29,00 

  740 42,15 0,06   934 70 0,07 

∑ 1163 68,15 0,06 ∑ 1513 119,00 0,08 

 

V tabeli 5 so prikazane različne železniške in avtobusne relacije, njihove vrednosti in izračun 

povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza v Avstriji 

(http://www.austria.info/si/storitve-dejstva/koristni-nasveti/javni-promet, 

https://tickets.oebb.at/en/ticket/timetable). 

 

Tabela 5: Prikaz povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza v Avstriji 
ŽELEZNIŠKI TRANSPORT AVTOBUSNI TRANPORT 

Relacija Razdalja Vrednost Povprečna  Relacija Razdalja Vrednost Povprečna  

(km) (€) cena (km) (€) cena 

    (€/km)     (€/km) 

1.Feldkirch- Bregenz 32 6,50   1. Dunaj-Baden 39 4,00   

2.Ganserndorf-

Wiener Neudorf 

42 3,70 2.Linz-Wels 33 5,20 

3.Seekirchen Markt-

Altmunster 

47 74,80 3. Gradec-Lipnica 42 8,50 

  121 85,00 0,70   113 17,70 0,16 

1.Lienz-Vocklabruck 147 67,90   Beljak-Gradec 174 34,90   

2.Wien-Graz  144 37,30 2. Gradec-

Kapfenberg 

63 12,50 

3.Schwechat-Ternitz  56 13,30 3.Lipnica-

Eberndorf 

138 35,90 

  347 118,50 0,34   375 83,30 0,22 

1.Knittelfeld-Schwaz 235 56,50   1. Dunaj-Slazburg 296 51,90   

2.Bludenz-Gmunden  310 68,90 2. Linz-Gradec 220 43,00 

3.Tulln- Hohenems  486 69,30 3. Lipnica-Dunaj 229 43,40 

  1031 194,70 0,19   745 138,30 0,19 

∑ 1499 398,20 0,27 ∑ 1233 239,30 0,19 

2.3 PRIKAZ CEN AVTOBUSNEGA IN ŽELEZNIŠKEGA PREVOZA V 

BOLGARIJI, ROMUNIJI, SLOVAŠKI, ČEŠKI IN POLJSKI 

V tabeli 6 so prikazane različne železniške in avtobusne relacije, njihove vrednosti in izračun 

povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza v Bolgariji 

(http://www.bgrazpisanie.com/en/, http://www.bdz.bg/en/, http://www.bgrazpisanie.com/en/).  

 

Tabela 6: Prikaz povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza v Bolgariji 
ŽELEZNIŠKI TRANSPORT 

 

AVTOBUSNI TRANPORT 

Relacija Razdalja Vrednost Povprečna 

cena 

Relacija Razdalja Vrednost Povprečna 

cena 

  (km) (€) (€/km)   (km) (€) (€/km) 

1. Stara Zagora - Nova 

Zagora 

33 1,40   1. Stara Zagora - Kazanluk 35 2,00   

2. Sofia - Pernik 33 1,20   2. Sofia - Pernik 35 1,50   

3. Nova Zagora - 

Elenino 

38 1,40   3. Plovdiv - Pazardzhik 38 1,90   

  104 4,00 0,04   108 5,40 0,05 

1. Vratsa - Sofia 106 2,90   1. Blagoevgrad - Sofia 102 5,60   

2. Pleven - Veliko 

Tarnovo 

114 3,10   2. Vratsa - Sofia 111 6,60   

3. Sofia - Plovdiv 156 4,60   3. Sofia - Plovdiv 145 7,50   

http://www.austria.info/si/storitve-dejstva/koristni-nasveti/javni-promet
https://tickets.oebb.at/en/ticket/timetable
http://www.bgrazpisanie.com/en/
http://www.bdz.bg/en/
http://www.bgrazpisanie.com/en/
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  376 10,60 0,03   358 19,70 0,06 

1. Plovdiv - Burgas 294 7,50   1. Plovdiv - Burgas 252 10,20   

2. Plovdiv - Varna 390 9,30   2. Burgas - Sofia 383 14,30   

3. Sofia - Varna 543 11,20   3. Sofia - Varna 443 16,90   

  1227 28,00 0,02   1078 41,40 0,04 

∑ 1707 42,60 0,02 ∑ 1544 66,50 0,04 

 

V tabeli 7 so prikazane različne železniške in avtobusne relacije, njihove vrednosti in izračun 

povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza v Romuniji http://www.infofer.ro/, 

http://www.autogari.ro/). 

 

Tabela 7: Prikaz povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza v Romuniji 

ŽELEZNIŠKI TRANSPORT AVTOBUSNI TRANPORT 

Relacija Razdalja Vrednost Povprečna 

cena 

Relacija Razdalja Vrednost Povprečna 

cena 

(km) (€) (€/km) (km) (€) (€/km) 

1.Floresti-Ploiesti 19 1,00   1.Galati-Braila 21 1,11   

2.Galati-Braila 31 1,22 2.Turda-Cluj Napoca 34 1,56 

3.Sfantu Gheorghe-Brasov 34 1,22 3.Floresti-Ploiesti 24 1,11 

  84 3,44 0,04   79 3,78 0,05 

1.Ploiesti-Bukurešt 59 5,24   1.Ploiesti-Bukurešt 62 3,98   

2.Brasov-Ploiesti 107 8,00 2.Brasov-Ploiesti 109 7,75 

3.Bukurešt-Brasov 166 5,55 3.Bukurešt-Brasov 171 10,86 

  332 18,79 0,06   342 22,59 0,07 

1.Brasov-Cluj Napoca 331 16,77   1.Brasov-Cluj Napoca 273 16,24   

2.Cluj Napoca-Temišvar 386 18,33 2.Cluj Napoca-Temišvar 316 17,75 

3.Bukurešt-Cluj Napoca 497 25,66 3.Bukurešt-Cluj Napoca 449 20,33 

  1214 60,76 0,05   1038 54,32 0,06 

∑ 1630 82,99 0,05 ∑ 1460 80,69 0,06 

  

V tabeli 8 so prikazane različne železniške in avtobusne relacije, njihove vrednosti in izračun 

povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza na Slovaškem 

(http://www.slovakiasite.com/public-transport.php, https://www.regiojet.sk/).  

 
ŽELEZNIŠKI TRANSPORT AVTOBUSNI TRANPORT 

Relacija Razdalja Vrednost Povprečna 

cena 

Relacija Razdalja Vrednost Povprečna 

cena 

(km) (€) (€/km) (km) (€) (€/km) 

1.Trnava - Sered 15 0,95   1.Trnava - Sered  15 1,05   

2.Banska Bystrica - 

Selce 

22 1,25 2.Banska Bystrica - 

Selce 

22 1,50 

Bratislava - Trnava  46 2,42 3.Bratislava - Trnava  50 3,00 

  83 4,62 0,06   87 5,55 0,06 

3.Trnava - Nitra 52 2,71   1.Bratislava - Trnava  57 4,20   

2.Bratislava - Zlate 

Moravce 

67 3,42 2.Nitra -Bratislava 93 10,50 

3.Bratislava - Nitra  75 4,89 3.Bratislava - Trečin 132 12,00 

  194 11,02 0,06   282 26,70 0,09 

1.Bratislava – Banská 

Bystrica 

165 8,74   1. Bratislava – 

Banská Bystrica 

165 11,00   

2.Bratislava - Žilina 202 8,91 2.Bratislava - Žilina 202 16,00 

3.Bratislava - Košice  314 17,82 3.Bratislava - Košice 312 18,00 

  681 35,47 0,05   679 45,00 0,07 

∑ 958 51,11 0,05 ∑ 1048 77,25 0,07 

http://www.infofer.ro/
http://www.autogari.ro/
http://www.slovakiasite.com/public-transport.php
https://www.regiojet.sk/
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V tabeli 9 so prikazane različne železniške in avtobusne relacije, njihove vrednosti in izračun 

povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza na Češkem 

https://bustickets.studentagency.eu/?1).  

 

Tabela 9: Prikaz povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza na Češkem 
ŽELEZNIŠKI TRANSPORT AVTOBUSNI TRANPORT 

Relacija Razdalja Vrednost Povprečna 

cena 

Relacija Razdalja Vrednost Povprečna 

cena 

(km) (€) (€/km) (km) (€) (€/km) 

1. Modrany - Liben 12 1,45   1. Modrany - Liben 12 1,60   

2. Prostejov - Prerov 26 1,75 2. Prostejov - Prerov 24 1,90 

3. Pardubice - Hradec 

Králové 

50 2,00 3. Pardubice - Hradec 

Králové 

48 2,90 

  88 5,20 0,06   84 6,40 0,08 

1. Pelhrimov - Ceska 

Trebova  

102 12,50   1. Pelhrimov - Ceska 

Trebova  

102 14,80   

2. Praga - České 

Budějovice 

124 14,00 2.Praga - České Budějovice 122 21,00 

3. Praga - Brno 186 18,00 3. Praga - Brno 186 7,96 

  412 44,50 0,11   410 43,76 0,11 

1. Trinec - Tabor  291 16,00   1. Trinev - Tabor  291 18,20   

2. Praga - Ostrava 352 19,00 2.Praga - Ostrava 349 20,10 

3. Cheb - Zlin  392 21,00 3. Cheb - Zlin  392 22,20 

  1035 56,00 0,05   1032 60,50 0,06 

∑ 1535 105,70 0,07 ∑ 1526 110,66 0,07 

 

V tabeli 10 so prikazane različne železniške in avtobusne relacije, njihove vrednosti in izračun 

povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza na Poljskem (http://www.intercity.pl/pl/, 

https://www.busradar.com/). 

 
ŽELEZNIŠKI TRANSPORT AVTOBUSNI TRANPORT 

Relacija Razdalja Vrednost Povprečna 

cena 

Relacija Razdalja Vrednost Povprečna 

cena 

(km) (€) (€/km) (km) (€) (€/km) 

1. Kutno - Leczyca 26 2,30   1. Warsaw - Sulejowek 22 2,50   

2. Stargard - Szczecin 38 3,00 2. Gdansk - Gdynia 36 2,30 

3. Bydgoszcz - 

Inowroclaw 

43 3,40 3. Pruszkow - 

Sochaczew 

43 4,00 

  107 8,70 0,08   101 8,80 0,09 

1. Warsaw - Lodz 130 6,40   1. Warsaw - Lodz 135 3,40   

2. Gdansk - Slupsk 136 8,20 2. Gdansk - Olsztyn 166 6,80 

3. Poznan - Wroclaw 173 7,70 3. Poznan - Wroclaw 173 4,10 

  439 22 0,05   474 14,3 0,03 

1. Poznan - Szczecin 240 9,10   1. Krakow - Warsaw 309 6,80   

2. Krakow - Warsaw 294 13,60 2. Wroclaw - Warsaw 356 8,80 

3. Krakow - Gdansk 635 18,40 3. Warsaw - Gdansk 416 11,00 

  1169 41,10 0,04   1081 26,6 0,02 

∑ 1715 72,10 0,04 ∑ 1656 49,70 0,03 

 

https://bustickets.studentagency.eu/?1
http://www.intercity.pl/pl/
https://www.busradar.com/
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2.4 PRIKAZ CEN AVTOBUSNEGA IN ŽELEZNIŠKEGA PREVOZA V NEMČIJI, 

FRANCIJI, LUKSEMBURGU BELGIJI IN NIZOZEMSKI 

V tabeli 11 so prikazane različne železniške in avtobusne relacije, njihove vrednosti in izračun 

povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza v Nemčiji 

(https://www.busliniensuche.de/, https://www.flixbus.com/, 

http://www.eurolines.de/index.php?id=2&L=1, https://www.bahn.com/i/view/index.shtml). 

 

Tabela 11: Prikaz povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza v Nemčiji 
ŽELEZNIŠKI TRANSPORT AVTOBUSNI TRANPORT 

Relacija Razdalja Vrednost Povprečna 

cena 

Relacija Razdalj

a 

Vrednost Povprečna 

cena 

  (km) (€) (€/km)   (km) (€) (€/km) 

1.Berlin - Potsdam  37 8,00   1.Berlin - Velte 37 3,80   

2.Berlin - Wustermark 33 7,50   2.Berlin - Wandlitz 29 3,40   

3.Berlin - Wildau 37 8,00   3.Berlin - 

Kleinmachnow 

30 3,80   

  107 23,50 0,22   96 11,00 0,11 

1.Berlin - Leipzing 189 32,00   1.Berlin - Leipzig 189 25,50   

2.Berlin - Magdeburg 157 27,80   2.Berlin - Magdeburg 157 20,00   

3.Berlin - Dresden 194 36,90   3.Berlin - Dresden 194 28,50   

  540 96,70 0,18   540 74,00 0,14 

1.Berlin - Rostock 235 42,40   1.Berlin - Rostock 235 36,40   

2.Berlin - Hamburg 289 49,80   2.Berlin - Hamburg 289 40,00   

3.Berlin - Hannover 286 49,30   3.Berlin - Hanover 286 40,00   

  810 141,50 0,17   810 116,40 0,14 

∑ 1457 261,70 0,18 ∑ 1446 201,40 0,14 

 

V tabeli 12 so prikazane različne železniške in avtobusne relacije, njihove vrednosti in izračun 

povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza v Franciji 

(https://www.busradar.fr/?currency=EUR, http://www.eurolines.fr/en/coach-bus-

destinations/coach-bus-france-destinations/, http://www.sncf.com/de/zuege/ter).   

 

Tabela 12: Prikaz povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza v Franciji 
ŽELEZNIŠKI TRANSPORT AVTOBUSNI TRANPORT 

Relacija Razdalja Vrednost Povprečna 

cena 

Relacija Razdalja Vrednost Povprečna 

cena 

(km) (€) (€/km) (km) (€) (€/km) 

1.Pariz - Villeron 40 4,50   1.Pariz - Villeron 40 3,50   

2Pariz - Evry 34 4,00 2.Pariz - Evry 34 3,10 

3.Pariz - Pontoise 37 4,00 3.Pariz - Pontoise 37 3,10 

  111 12,50 0,11   111 9,70 0,09 

1.Pariz - Beauvais 101 14,50   1.Pariz - Amiens 143 16,00   

2.Pariz -Rouen 136 22,10 2.Pariz - Rouen 136 14,00 

3.Pariz - Le Havre 196 28,20 3.Pariz - Le 

Havre 

196 20,00 

  433 64,80 0,15   475 50,00 0,11 

1.Pariz - Tours 240 41,20   1.Pariz - Nantes  430 40,00   

2.Pariz - Angres 203 32,00 2.Pariz - Rennes 351 36,00 

3.Pariz - Dijon 356 52,00 3.Pariz - Dijon 356 36,00 

  799 125,20 0,16   1137 112,00 0,10 

∑ 1343 202,50 0,15 ∑ 1723 171,70 0,10 

https://www.busliniensuche.de/
https://www.flixbus.com/
http://www.eurolines.de/index.php?id=2&L=1
https://www.bahn.com/i/view/index.shtml
https://www.busradar.fr/?currency=EUR
http://www.eurolines.fr/en/coach-bus-destinations/coach-bus-france-destinations/
http://www.eurolines.fr/en/coach-bus-destinations/coach-bus-france-destinations/
http://www.sncf.com/de/zuege/ter
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V tabeli 13 so prikazane različne železniške in avtobusne relacije, njihove vrednosti in izračun 

povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza v Luksemburgu 

https://www.busradar.com/?currency=EUR). 

 

Tabela 13: Prikaz povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza v Luksemburgu 
ŽELEZNIŠKI TRANSPORT AVTOBUSNI TRANPORT 

Relacija Razdalja Vrednost Povprečna 

cena 

Relacija Razdalja Vrednost Povprečna 

cena 

(km) (€) (€/km) (km) (€) (€/km) 

1.Luxemburg - 

Mersch 

25 7,00   1.Luxemburg - 

Mersch 

25 4,00   

2.Luxemburg - Esch 

sur Alzette 

19 8,00 2.Luxemburg - Esch 

sur  

Alzette 

19 5,00 

3.Luxemburg –  

Grevenmacher 

29 9,00 3.Luxemburg –  

Grevenmacher 

29 6,50 

  73 24,00 0,33   73 15,50 0,21 

1.Luxembug - Wiltz 59 21,00   1.Luxemburg - Wiltz 59 14,00   

2.Luxemburg - 

Clervaux 

67 22,60 2.Luxembug –  

Pommerloch 

60 14,50 

3.Luxemburg –  

Weiswampach 

71 22,60 3.Luxemburg –  

Weiswampach 

71 15,50 

  197 66,20 0,34   190 44,00 0,23 

∑ 270 90,20 0,33 ∑ 263 59,50 0,23 

 

V tabeli 14 so prikazane različne železniške in avtobusne relacije, njihove vrednosti in izračun 

povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza v Belgiji 

(https://www.busliniensuche.de/, http://www.belgianrail.be/en) 

  

Tabela 14: Prikaz povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza v Belgiji 
ŽELEZNIŠKI TRANSPORT AVTOBUSNI TRANPORT 

Relacija Razdalja Vrednost Povprečna 

cena 

Relacija Razdalja Vrednost Povprečna 

cena 

(km) (€) (€/km) (km) (€) (€/km) 

1.Bruselj - 

Dendermonde 

34 6,10   1.Bruselj - 

Dendermonde 

34 7,50   

2.Bruselj - Leuven 30 4,70 2.Bruselj - Leuven 30 7,00 

3.Bruselj - Antwerpen 46 7,30 3.Bruselj -Antewerpen 46 10,00 

  110 18,10 0,16   110 24,50 0,22 

1.Bruselj - Gent 56 8,50   1.Bruselj - Gent 56 13,00   

2.Bruselj - Liege 97 14,80 2.Bruselj - Liege 97 21,00 

3.Bruselj - Charleroi 61 9,40 3.Bruselj - Charleroi 61 17,00 

  214 32,70 0,15   214 51,00 0,24 

1.Bruselj - Aubange 207 21,10   1.Bruselj - Aubange 207 36,50   

2.Bruselj - Virton 205 21,10 2.Bruselj - Virton 205 34,50 

3.Bruselj - Arlon 201 21,10 3.Bruselj - Arlon 201 34,50 

  613 63,30 0,10   613 105,50 0,17 

∑ 937 114,10 0,12 ∑ 937 181,00 0,19 

 

V tabeli 15 so prikazane različne železniške in avtobusne relacije, njihove vrednosti in izračun 

povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza na Nizozemskem 

(https://www.busradar.nl/?currency=EUR, http://www.eurail.com/europe-by-

train/netherlands, http://www.ns.nl/en), 

 

Tabela 15: Prikaz povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza na Nizozemskem 

https://www.busradar.com/?currency=EUR
https://www.busliniensuche.de/
http://www.belgianrail.be/en
https://www.busradar.nl/?currency=EUR
http://www.eurail.com/europe-by-train/netherlands
http://www.eurail.com/europe-by-train/netherlands
http://www.ns.nl/en
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ŽELEZNIŠKI TRANSPORT AVTOBUSNI TRANPORT 

Relacija Razdalja Vrednost Povprečna 

cena 

Relacija Razdalja Vrednost Povprečna 

cena 

(km) (€) (€/km) (km) (€) (€/km) 

1.Amsterdam - Haarlem 21 4,20   1.Amsterdam - Harrlem 21 6,20   

2.Amsterdam - Hoorn 45 8,20 2.Amsterdam - Hoorn 45 10,00 

3.Amsterdam - 

Hilversum 

31 5,80 3.Amsterdam - 

Hilversum 

31 7,50 

  97 18,20 0,19   97 23,70 0,24 

1.Amsterdam – 

2.Rotterdam 

74 15,20   1.Amsterdam - 

Rotterdam 

74 18,20   

3.Amsterdam - 

Groningen 

189 26,80 2.Amsterdam - 

Groningen 

189 28,90 

Amsterdam - Eindhoven 127 19,80 3.Amsterdam - 

Eindhoven 

127 22,50 

  390 61,80 0,16   390 69,60 0,18 

1.Amsterdam - 

Maastricht 

212 25,60   1.Amsterdam - 

Maastricht 

212 32,60   

2.Amsterdam - 

Winschoten 

224 26,40 2.Amsterdam - 

Winschoten 

224 33,40 

3.Amsterdam - Heerlen 245 28,00 3.Amsterdam - Heerlen 245 33,00 

  681 80,00 0,12   681 99,00 0,15 

∑ 1168 160,00 0,14 ∑ 1168 192,30 0,16 

2.5 PRIKAZ CEN AVTOBUSNEGA IN ŽELEZNIŠKEGA PREVOZA V ŠPANIJI, 

PORTUGALSKI, GRČIJI, CIPRU IN MALTI 

V tabeli 16 so prikazane različne železniške in avtobusne relacije, njihove vrednosti in izračun 

povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza v Španiji 

http://reserbus.es/languages/online-bus-booking-spain-english.aspx 

http://www.logitravel.com/trenes/).   

 

Tabela 16: Prikaz povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza v Španiji 
ŽELEZNIŠKI TRANSPORT AVTOBUSNI TRANPORT 

Relacija Razdalja Vrednost Povprečna 

cena 

Relacija Razdalja Vrednost Povprečna 

cena 

  (km) (€) (€/km)   (km) (€) (€/km) 

1.San Juan Alto -

Cavaleri 

2 1,35   1.Madrid - 

Alpedrete 

44 2,80   

2.San Juan Alto -

Puerta de Jeres 

5 1,60   2.Madrid -Coslada 16 2,15   

3.Cavaleri- Olivar de 

Qantos 

19 1,80   3.Madrid-Castilla 3 1,50   

  26 4,75 0,19   63 6,45 0,10 

1.Madrid- Toledo  73 5,42   1.Madrid - Toledo 73 8,00   

2.Madrid - 

Guadalajara 

68 4,61   2.Cuenca- Albacete 163 13,68   

3.Madrid- Milagros 156 11,34   3.Valladolid-San 

Cristobal de la Vega 

63 4,54   

  297 21,37 0,07   300 26,22 0,09 

1.Madrid- La Roda 226 30,12   1.Madrid- La Hoya 261 33,28   

2.Madrid-Acereda 373 36,01   2.Madrid-Albacete 253 27,74   

3.Madrid- Carboneras 580 42,38   3.Madrid- 

Barcelona 

624 42,95   

  1179 108,51 0,09   1138 103,97 0,09 

∑ 1501 134,63 0,09 ∑ 1501 136,64 0,09 

http://reserbus.es/languages/online-bus-booking-spain-english.aspx
http://www.logitravel.com/trenes/
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V tabeli 17 so prikazane različne železniške in avtobusne relacije, njihove vrednosti in izračun 

povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza na Portugalskem 

http://www.raileurope.com.br/place/, http://eva-bus.com/).  

 

Tabela 17: Prikaz povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza na Portugalskem 
ŽELEZNIŠKI TRANSPORT AVTOBUSNI TRANPORT 

Relacija Razdalja Vrednost Povprečna  Relacija Razdalja Vrednost Povprečna  

    cena       cena 

(km) (€) (€/km)   (km) (€) (€/km) 

1.Lisbona- Amadora 14 2,00   1.Luz- Lagos 13 3,85   

2.Alcantariha-Faro 49 5,00     

3.Alcantariha-Portimao 25 3,00 
2.Rogil-Luz 43 7,00   

3.Rogil-Aljezur 7 1,41   

  88 10,00 0,11   63 12,26 0,19 

1.Lisbona - Fatima 127 13,60 

  

1.Albufeira- Faro 63 5,50   

2.Lisbona- Tomar 135 18,50 2.Lisbona- Fatima 127 22,00   

3.Lisbona- Leira 148 20,40 3.Albufeira-Beja 187 27,20   

  410 52,50 0,13   377 54,70 0,15 

Lisbona- Porto  313 40,02 

  

1.Lisbona-Almancil 267 36,00   

Lisbona- Coimbra 202 32,00 2.Lisbona-Porto 313 35,00   

Lisbona-Braga 363 46,60 3.Albufeira-Fatima 342 57,00   

  878 118,62 0,14   922 128,00 0,14 

∑ 1376 181,12 0,13 ∑ 1361 194,96 0,14 

 

V tabeli 18 so prikazane različne železniške in avtobusne relacije, njihove vrednosti in izračun 

povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza v Grčiji 

(https://tickets.trainose.gr/dromologia/?lang=en#view=search;apo=,  

 

Tabela 18: Prikaz povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza v Grčiji 
ŽELEZNIŠKI TRANSPORT AVTOBUSNI TRANPORT 

Relacija Razdalja Vrednost Povprečna  Relacija Razdalja Vrednost Povprečna  

    cena       cena 

(km) (€) (€/km)   (km) (€) (€/km) 

1.Kalambaka-Karditsa 50 5,10   1.Atene-Rafina 32 2,40   

2.Kalambaka-Trika 21 2,60 2.Atene-Zumperi 36 2,90   

3.Atene-Kifasias 17 1,20 3.Atene- Nea Makri 38 2,90   

  88 8,90 0,10   106 8,20 0,08 

1.Atene-Thiva 91 15,20 

  

1.Atene-Agkona 53 4,80   

2.Atene- Chalkida 76 6,50 2.Atene-Chalkoustsi 57 5,30   

3.Livadeia -Atene 154 16,60 3.Atene-Kineta 54 5,30   

  322 38,30 0,12   164 15,40 0,09 

1.Atene-Florina 628 61,70 

  

1.Souln-Didimoticho 386 41,00   

2.Atene-Larissa 353 34,30 2.Solun-Xanthi 210 20,80   

3.Atene-Xanthi 709 72,30 3.Orestias-Solun 406 43,00   

  1690 168,30 0,10   1002 104,80 0,10 

∑ 2100 215,50 0,10 ∑ 1272 128,40 0,10 

 

V tabeli 19 so prikazane različne avtobusne relacije (na Cipru ni železniškega transporta), 

njihove vrednosti in izračun povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza na Cipru 

(http://paphosbus.com/cyprus-intercity-buses/cyprus-intercity-bus-tickets). 

Tabela 19: Prikaz povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza na Cipru 

http://www.raileurope.com.br/place/
http://eva-bus.com/
https://tickets.trainose.gr/dromologia/?lang=en#view=search;apo
http://paphosbus.com/cyprus-intercity-buses/cyprus-intercity-bus-tickets
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Relacija Razdalja Vrednost Povprečna  Relacija Razdalja Vrednost Povprečna  

    cena       cena 

(km) (€) (€/km)   (km) (€) (€/km) 

  -     1.Paphos-Kouklia 42 2,00   

  -   2.Paphos-Timi 31 1,00   

  -   3.Paphos-Yeroskipou 25 1,00   

  0 0,00     73 3,00 0,04 

      

  

1.Limasol- Laranca 72 4,00   

     2.Paphos-Limasol 86 3,00   

      3.Paphos-Nikozia 170 7,00   

          327 14,00 0,04 

      

  

1.Paralimni in Ayia Napa - 

Pafos 

238 9,00   

      2.Peyia- yeni iskele 216 20,00   

      3.Paphos-Dipkarpaz 297 26,00   

  0 0,00     751 55,00 0,07 

∑ 0 0,00   ∑ 1151 72,00 0,06 

 

V tabeli 20 so prikazane različne avtobusne relacije (na Malti ni železniškega transporta), 

njihove vrednosti in izračun povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza na Malti 

http://paphosbus.com/cyprus-intercity-buses/cyprus-intercity-bus-tickets).  

 

Tabela 20: Prikaz povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza na Malti 
ŽELEZNIŠKI TRANSPORT AVTOBUSNI TRANPORT 

Relacija Razdalja Vrednost Povprečna  Relacija Razdalja Vrednost Povprečna  

    cena       cena 

(km) (€) (€/km)   (km) (€) (€/km) 

  -     1.Malta – Saint Julian's 14 8,00   

  -   2.Valetta-Birzebbuga 15 3,00   

  -   3.Valletta-Manikata 22 4,50   

  0 0,00 0,00   51 15,50 0,30 

∑ 0 0,00 0,00 ∑ 51 15,50 0,30 

2.6 PRIKAZ CEN AVTOBUSNEGA IN ŽELEZNIŠKEGA PREVOZA V LITVI, 

LATVIJI, ESTONIJI IN FINSKI  

V tabeli 21 so prikazane različne železniške in avtobusne relacije, njihove vrednosti in izračun 

povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza v Litvi (http://stotis.lt/en/, 

https://www.traukiniobilietas.lt/portal/en;jsessionid=B4875FC1459236B2607D9A948467AE

31.portal-failover2).  

 

Tabela 21: Prikaz povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza v Litvi 
ŽELEZNIŠKI TRANSPORT AVTOBUSNI TRANPORT 

Relacija Razdalja Vrednost Povprečna 

cena 

Relacija Razdalja Vrednost Povprečna 

cena 

(km) (€) (€/km) (km) (€) (€/km) 

1. Trakai - Vilnius 27 1,61   1. Kretinga - Palanga 13 1,00   

2. Klaipėda - Kretinga 29 1,33 2. Vilnius - Trakai 27 1,70 

3. Vilnius - Vievis 38 2,85 3. Vilnius - Vievis 38 2,70 

  94 5,79 0,06   78 5,40 0,07 

1. Kaunas - Žasliai 54 2,94   1. Vilnius - Kaunas 104 5,20   

2. Vilnius - Žasliai 60 2,85 2. Vilnius - Alytus 109 6,60 

http://paphosbus.com/cyprus-intercity-buses/cyprus-intercity-bus-tickets
http://stotis.lt/en/
https://www.traukiniobilietas.lt/portal/en;jsessionid=B4875FC1459236B2607D9A948467AE31.portal-failover2
https://www.traukiniobilietas.lt/portal/en;jsessionid=B4875FC1459236B2607D9A948467AE31.portal-failover2
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3. Vilnius - Kaunas 104 5,03 3. Vilnius - Ignalina 110 5,79 

  218 10,82 0,05   323 17,59 0,05 

1. Vilnius - Šiauliai 212 10,45   1. Vilnius - Šiauliai 212 13,00   

2. Vilnius - Plungė 291 12,25 2. Klaipėda - Kaunas 215 9,80 

3. Vilnius - Klaipeda 311 15,20 3. Mažeikiai - Vilnius 302 17,90 

  814 37,90 0,05   729 40,70 0,06 

∑ 1126 54,51 0,05 ∑ 1130 63,69 0,06 

 

V tabeli 22 so prikazane različne železniške in avtobusne relacije, njihove vrednosti in izračun 

povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza v Latviji (http://www.pv.lv/en/, 

http://www.1188.lv/transport). 

 

Tabela 22: Prikaz povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza v Latviji 
ŽELEZNIŠKI TRANSPORT AVTOBUSNI TRANPORT 

Relacija Razdalja Vrednost Povprečna 

cena 

Relacija Razdalja Vrednost Povprečna 

cena 

  (km) (€) (€/km)   (km) (€) (€/km) 

1. Salaspils - Riga 22 1,00   1. Riga - Jūrmala 37 2,00   

2. Riga - Carnikava 29 1,40   2. Sigulda - Cēsis 39 1,85   

3. Riga - Ogre 38 1,40   3. Jelgava - Riga 44 2,30   

  89 3,80 0,04   120 6,15 0,05 

1. Salaspils - Jelgava 54 2,90   1. Riga - Cēsis 95 4,15   

2. Riga - Valmiera 108 4,20   2. Valmiera - Gulbene 98 4,20   

3. Madona - Riga 166 5,25   3. Cēsis - Rēzekne 191 7,55   

  328 12,35 0,04   384 15,90 0,04 

1. Daugavpils - Riga 224 7,05   1. Cēsis - Daugavpils 222 8,60   

2. Riga - Ludza 264 7,90   2. Riga - Daugavpils 230 8,90   

3. Brigi - Riga 291 8,60   3. Riga - Ludza 270 10,30   

  779 23,55 0,03   722 27,80 0,04 

∑ 1196 39,70 0,03 ∑ 1226 49,85 0,04 

 

V tabeli 23 so prikazane različne železniške in avtobusne relacije, njihove vrednosti in izračun 

povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza v Estoniji (http://elron.ee/en/, 

https://en.rail.cc/estonia/country/ee, http://www.tpilet.ee/en). 

 

Tabela 23: Prikaz povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza v Estoniji 
ŽELEZNIŠKI TRANSPORT AVTOBUSNI TRANPORT 

Relacija Razdalja Vrednost Povprečna 

cena 

Relacija Razdalja Vrednost Povprečna 

cena 

(km) (€) (€/km) (km) (€) (€/km) 

1. Talinn - Saku 17 1,90   1. Tartu - Elva 27 1,60   

2. Tapa - Rakvere 32 1,80 2. Keila - Talinn 28 1,40 

3. Rakvere - Kiviõli 36 2,20 3. Tartu - Põlva 48 3,00 

  85 5,90 0,07   103 6,00 0,06 

1. Rapla - Talinn 53 3,00   1. Haapsalu - Parnu 110 5,05   

2. Tapa - Tartu 126 6,80 2. Talinn - Parnu 128 6,00 

3. Keila - Viljandi 176 11,30 3. Talinn - Tartu 187 10,50 

  355 21,10 0,06   425 21,55 0,05 

1. Talinn - Narva 209 17,00   1. Talinn - Narva 210 10,00   

3. Rapla - Narva 258 14,40 2. Voru - Talinn 253 12,00 

2. Talinn - Valga 273 15,20 3. Parnu - Narva 286 15,00 

  740 46,60 0,06   749 37,00 0,05 

http://www.pv.lv/en/
http://www.1188.lv/transport
http://elron.ee/en/
https://en.rail.cc/estonia/country/ee
http://www.tpilet.ee/en
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∑ 1180 73,60 0,06 ∑ 1277 64,55 0,05 

 

V tabeli 24 so prikazane različne železniške in avtobusne relacije, njihove vrednosti in izračun 

povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza na Finskem 

(https://www.vr.fi/cs/vr/en/frontpage, https://www.raileurope.com/europe-travel-

guide/finland/how-to-book-train.html, https://www.matkahuolto.fi/en/,).  

 

Tabela 24: Prikaz povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza na Finskem 
ŽELEZNIŠKI TRANSPORT AVTOBUSNI TRANPORT 

Relacija Razdalja Vrednost Povprečna 

cena 

Relacija Razdalja Vrednost Povprečna 

cena 

(km) (€) (€/km) (km) (€) (€/km) 

1. Lahti - Nastola 17 3,00   1. Kajaani - Jormua 17 5,50   

2. Joensuu - Eno 36 5,00 2. Lahti - Orimattila 22 6,10 

3. Oulu - Muhos 37 5,00 3. Inari - Kaamanen 28,2 6,80 

  90 13,00 0,14   67,2 18,40 0,27 

1. Kuopio - Iisalmi 84 10,00   1. Oulu - Kemi 108 15,00   

2. Kuopio - Kiuruvesi 121 16,00 2. Hämeenlinna - 

Helsinki 

122 18,70 

3. Helsinki - Turku 164 20,00 3. Turku - Helsinki 166 24,50 

  369 46,00 0,12   396 58,20 0,15 

1. Tampere - Vaasa 241 31,00   1. Oulu - Rovaniemi 245 46,00   

2. Helsinki - Kuopio 384 45,00 2. Tampere - Kuopio 352 33,00 

3. Tampere - Oulu 496 52,00 3. Tampere - Oulu 501 50,00 

  1121 128,00 0,11   1098 129,00 0,12 

∑ 1580 187,00 0,12 ∑ 1561,2 205,60 0,13 

2.7 PRIKAZ CEN AVTOBUSNEGA IN ŽELEZNIŠKEGA PREVOZA V 

ZDRUŽENEM KRALJESTVU, IRSKI, DANSKI IN ŠVEDSKI 

V tabeli 25 so prikazane različne železniške in avtobusne relacije, njihove vrednosti in izračun 

povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza v Združenem kraljestvu (ZK) 

(http://ojp.nationalrail.co.uk/service/planjourney/search, 

http://www.nationalexpress.com/home.aspx).  

 

Tabela 25: Prikaz povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza v ZK 
ŽELEZNIŠKI TRANSPORT AVTOBUSNI TRANPORT 

Relacija Razdalja Vrednost Povprečna 

cena 

Relacija Razdalja Vrednost Povprečna 

cena 

(km) (€) (€/km) (km) (€) (€/km) 

1.Newcastle-Sunderland 20 4,15   1.Newcastle-Sunderland 22 4,40   

2.Southampton-

Portsmouth 

32 12,84 2.Southampton-

Portsmouth 

37 5,90 

3.Leicester-Nottingham 44 13,47 3.Leicester-Nottingham 45 6,28 

  96 30,46 0,32   104 16,58 0,16 

1.Manchester-Liverpool 55 13,20   Manchester-Liverpool 58 3,77   

2.Liverpool-Birmingham 142 36,51 2.Liverpool-

Birmingham 

164 16,58 

3.London-Birmingham 174 31,47 3.London-Birmingham 192 6,28 

  371 81,18 0,22   414 26,63 0,06 

1.Liverpool-London 293 101,96   1.Liverpool-London 344 8,79   

2.Manchester-London 268 102,47 2.Manchester-London 335 8,79 

3.Sheffield-Oxford 236 95,30 3.Sheffield-Oxford 245 44,96 

https://www.vr.fi/cs/vr/en/frontpage
https://www.raileurope.com/europe-travel-guide/finland/how-to-book-train.html
https://www.raileurope.com/europe-travel-guide/finland/how-to-book-train.html
https://www.matkahuolto.fi/en/
http://ojp.nationalrail.co.uk/service/planjourney/search
http://www.nationalexpress.com/home.aspx
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  797 299,73 0,38   924 62,54 0,07 

∑ 1264 411,37 0,33 ∑ 1442 105,75 0,07 

 

V tabeli 26 so prikazane različne železniške in avtobusne relacije, njihove vrednosti in izračun 

povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza na Irskem (http://www.irishrail.ie/, 

https://national.buseireann.ie/). 

 

Tabela 26: Prikaz povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza na Irskem 
ŽELEZNIŠKI TRANSPORT AVTOBUSNI TRANPORT 

Relacija Razdalja Vrednost Povprečna 

cena 

Relacija Razdalja Vrednost Povprečna 

cena 

(km) (€) (€/km) (km) (€) (€/km) 

1.Westport-Castlebar 19 8,10   Westport-Castlebar 17 5,89   

2.Drogheda-Dundalk 36 11,35 2.Drogheda-Dundalk 35 6,65 

3.Athlone-Tullamore 38 10,35 3.Kilkenny-Carlow 41 9,88 

  93 29,80 0,32   93 22,42 0,24 

1.Limerick-Galway 76 10,00   1.Limerick-Galway 99 15,20   

2.Killarney-Limerick 111 29,20 Killarney-Limerick 111 14,25 

3.Sligo-Galway 144 67,35 3.Sligo-Galway 139 15,68 

  331 106,55 0,32   349 45,13 0,13 

1.Dublin-Killarney 304 37,99   1.Dublin-Killarney 303 28,50   

2.Dublin-Cork 258 37,99 2.Dublin-Cork 254 15,20 

3.Dundalk-Cork 344 70,25 3.Dundalk-Cork 343 28,50 

  906 146,23 0,16   900 72,20 0,08 

∑ 1330 282,58 0,21 ∑ 1342 139,75 0,10 

 

V tabeli 27 so prikazane različne železniške in avtobusne relacije, njihove vrednosti in izračun 

povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza na Danskem 

(http://www.dsb.dk/en/#voksen=1, http://www.rejseplanen.dk/, http://www.abildskou.dk/en/). 

 

Tabela 27: Prikaz povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza na Danskem 
ŽELEZNIŠKI TRANSPORT AVTOBUSNI TRANPORT 

Relacija Razdalja Vvrednost Povprečna 

cena 

Relacija Razdalja Vrednost Povprečna 

cena 

(km) (€) (€/km) (km) (€) (€/km) 

1.Holstebro-Struer 19 4,03   1.Vejle-Kolding 23 6,72   

2.Copenhagen-Roskilde 34 4,03 2. Aarhus-Randers 39 10,75 

3.Silkeborg-Herning 43 8,73 3.Viborg-Randers 44 9,41 

  96 16,79 0,17   106 26,88 0,25 

1.Aarhus-Randers 63 4,03   1.Herning-Horsens 81 13,44   

2.Aarhus-Aalborg 143 30,50 2.Aarhus-Aalborg 118 18,41 

3.Odense-Copenhagen 162 41,39 3.Odense-Copenhagen 168 26,88 

  368 75,92 0,21   367 58,73 0,16 

1.Aalborg-Odense 311 54,29   1.Aalborg-Odense 254 47,30   

2.Esbjerg-Copenhagen 304 56,17 2.Esbjerg-Copenhagen 298 43,00 

3.Copenhagen-Aalborg 472 62,89 3.Copenhagen-

Aalborg 

416 49,72 

  1087 173,35 0,16   968 140,02 0,14 

∑ 1551 266,06 0,17 ∑ 1440 225,63 0,17 

V tabeli 28 so prikazane različne železniške in avtobusne relacije, njihove vrednosti in izračun 

povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza na Švedskem 

(https://www.sj.se/en/home.html#/, https://www.swebus.se). 

http://www.irishrail.ie/
https://national.buseireann.ie/
http://www.dsb.dk/en/#voksen=1
http://www.rejseplanen.dk/
http://www.abildskou.dk/en/
https://www.sj.se/en/home.html#/
https://www.swebus.se/
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Tabela 28: Prikaz povprečne cene železniškega in avtobusnega prevoza na Švedskem 
ŽELEZNIŠKI TRANSPORT AVTOBUSNI TRANPORT 

Relacija Razdalja Vrednost Povprečna 

cena 

Relacija Razdalja Vrednost Povprečna 

cena 

(km) (€) (€/km) (km) (€) (€/km) 

1.Borlange-Falun 21 4,90   1.Borlange-Falun 20 4,24   

2.Falkenberg-Varberg 33 7,73 2.Falkenberg-Varberg 29 7,52 

3.Linkoping-Norrkoping 48 12,64 3.Linkoping-Norrkoping 43 6,43 

  102 25,27 0,25   92 18,19 0,20 

1.Uppsala-Stockholm 74 13,51   1.Uppsala-Stockholm 72 8,61   

2.Stockholm-Nykoping 105 19,83 2.Stockholm-Nykoping 103 10,79 

3.Stockholm-Norrkoping 162 24,62 3.Stockholm-Norrkoping 163 18,41 

  341 57,96 0,17   338 37,81 0,11 

1.Malmo--Goteborg 301 38,24   1.Malmo-Goteborg 272 19,50   

2.Malmo-Stockholm 596 52,10 2.Malmo-Stockholm 613 58,72 

3.Goteborg-Stockholm 453 43,14 3.Goteborg-Stockholm 471 45,65 

  1350 133,48 0,10   1356 123,87 0,09 

∑ 1793 216,71 0,12 ∑ 1786 179,87 0,10 

2.8 PRIKAZ BDP V DRŽAVAH EU V LETU 2015 

Na sliki 1 je prikazan graf BDP na prebivalca v vseh državah EU (http://www.focus-

economics.com/countries). Ti podatki nam bodo služili pri izvedbi same analize. 

 

 
Slika 1: Graf prikaza BDP v državah EU v letu 2015 
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II RAZISKOVALNI DEL 

3 ANALIZA PRIMERJAVE CEN ŽELEZNIŠKEGA IN 

AVTOBUSNEGA PREVOZA V DRŽAVAH EU Z NJIHOVIM BDP 

3.1 ANALIZA PRIMERJAVE CEN ŽELEZNIŠKEGA PREVOZA 

Na sliki 2 so prikazani podatki o številu možnih prevoženih km v železniškem prevozu, ki jih 

lahko opravijo prebivalci v posameznih državah EU, ki smo jih preračunali na podlagi 

povprečne cene vseh relacij in BDP-ja v letu 2015.  

 

 
Slika 2: Graf prikaza prevoženih km  v železniškem prevozu glede na BDP v letu 2015 
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Iz grafa je razvidno, da ima relativno višje cene od nje samo Italija. Slovenija ima dokaj 

dostopne cene vozovnic glede na naš BDP. Če se primerjamo z ostalimi državami, smo kar pri 

vrhu, glede na morebitne prevožene kilometre, kar je tuid razvidne iz grafa. 
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3.2 ANALIZA PRIMERJAVE CEN AVTOBUSNEGA PREVOZA 

Na sliki 3 so prikazani podatki o številu možnih prevoženih km v avtobusnem prevozu, ki jih 

lahko opravijo prebivalci v posameznih državah EU, ki smo jih preračunali na podlagi 

povprečne cene vseh relacij in BDP-ja v letu 2015.  

 

 
Slika 3: Graf prikaza prevoženih km  v avtobusnem prevozu glede na BDP v letu 2015 
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4 ZAKLJUČEK 

V raziskovalni nalogi smo člani raziskovalne skupine primerjali cene avtobusnega in 

železniškega prevoza v državah EU glede na njihov BDP. Ugotovili smo, da so cene železniških 

prevozov v večini držav EU, v primerjavi z avtobusnimi prevozi, relativno višje. Predvidevamo, 

da na račun večje udobnosti, hitrosti, točnosti.  

 

V nasprotju z večino držav pa so v Sloveniji železniški prevozi cenejši, kljub slabi kvaliteti in 

infrastrukturi.  Pravo nasprotje pa je Hrvaška, kjer so cene železniških prevozov relativno zelo 

visoke, čeprav ne nudijo ceni primerne kvalitete. 

  

Na splošno so cene avtobusnih prevozov skoraj v vseh državah EU nižje kot prevozi z vlakom. 

To gre najverjetneje na račun slabše kvalitete njihovih storitev, ki se kažejo predvsem na 

področju točnosti, hitrosti, varnosti in udobnosti. To pa ne velja za Slovenijo in Hrvaško, ki  sta 

glede na količino možnih prevoženih kilometrov v spodnji polovici držav EU.   

 

Sama raziskava je ponudila kar nekaj zanimivih izhodišč, ki omogočajo nadaljnje, še bolj 

podrobne analize (še več relacij, upoštevanje raznih popustov, akcij ipd), ki bi prinesle še bolj 

natančne ugotovitve in rezultate. 
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