
Gospodarska predstavitev celjske regije v letu 2005  
OZ Celje  

 

V letu 2005 je bilo na tem področju registriranih 3391 gospodarskih družb (sem niso 
všteti s.p.), obrazce iz bilance stanja in izkaza uspeha pa je po podatkih AJPES oddalo 

3207 gospodarskih družb(3.141 v letu 2004), ki so zaposlovale skupaj 40.816 
delavcev. Več si lahko preberete v prispevku spodaj! 

Osnovne značilnosti gospodarskega prostora 

GZS OZ Celje deluje na območju, ki meri 1691 km2 površine, kar je 8,3% površine 

Slovenije  in je razdeljeno na 23 občin in 6 upravnih enot. 

Podatke iz letnih poročil  je AJPES-u predložilo tudi  5527 majhnih in 6 srednjih 
podjetnikov, ki so zaposlovali7355 delavcev (v tem številu niso vključeni nosilci 

dejavnosti). 

Tabela 1: Struktura družb po velikosti 

Velikost gospodarske družbe Število 
družb regija 

delež v 
% 

Velika      60 1,9 

Srednja      64 2,0 

Mala 3.083 96,1 

skupaj 3.207 100 

Struktura družb po velikosti v regiji ne odstopa bistveno od strukture družb v državi. 
Trendno se povečuje delež malih družb, medtem ko se zmanjšuje delež velikih, pa 

tudi srednjih družb. 

Tabela 2: Ustvarjeni prihodki in število zaposlenih v letu 2005 v  gospodarskih 

družbah in pri podjetnikih skupaj 

   

Leto 2004 

 

Leto 2005 

Indeks 

2005/2004 

Štev.gosp.družb 3141 3.207 102,1 

Štev.podjetnikov 5387 5.533 102,7 

Štev.zaposlenih - skupaj 47.901 48.171 100,5 

·        v gosp.družbah 40.429 40.816 100,9 

·        pri podjetnikih 7.472 7.355 98,4 

Prihodki skupaja - mio sit 1.041.890 1.132.541 108,7 

·        v gosp.družbah 907.092 994.154 110,0 

·        pri podjetnikih 128.282 138.387 107,8 

Vir: Rezultati poslovanja gospodarskih družb, Ajpes,izpostava Celje, maj 2006  



Graf 1: Ustvarjeni prihodki in število zaposlenih v letu 2005 v 

gospodarskih družbah in podjetnikih skupaj 

Tabela 3: Delež v zaposlenih in v prihodkih  po velikosti družb 

 
Velikost družbe 

 
Število družb 

 
delež v 

% 

 
zaposleni 

delež  
v % 

Prihodki v 
mio sit 

delež v 
% 

Velika      60 1,9 19.326 47,3 527.303 53,1 

Srednja      64 2,0   6.588 16,1 157.267 15,8 

Majhna 3.083 96,1 14.902 36,6 309.584 31,1 

SKUPAJ 3.207   40.816   994.154   

Graf 2:  Delež v zaposlenih in v prihodkih  po velikosti družb 

V nadaljevanju je predstavljena regija po posameznih segmentih: 

 Rezultati poslovanja gospodarskih družb 
  Obseg in struktura prihodkov in odhodkov 
 Dobiček, izguba in davki 

 Rezultati poslovanja gospodarskih družb v letu 2005 – primerjalno s 

Slovenijo 

 Rangi - uvrstitev med 13 gospodarskimi regijami v državi - 
gibanje v obdobju 2002 - 2005 

 Statistika po dejavnostih 

 Rezultati po sektorjih 
 Neto rezultat ter dodana vrednost po dejavnostih  

- trendi 
 Blagovna menjava s tujino 

Zaključek 

Regijsko gospodarstvo je doseglo doslej najboljši poslovni izid, med drugim je za skoraj 
2 krat povečalo neto pozitivni izid iz leta 2004. Še naprej ohranja pozitivno bilanco v 

blagovni menjavi s tujimi trgi, povečuje obseg zaposlenih, raste dodana vrednost. 

Slabše pa se regija izkazuje na področju plač in nekaterih kazalnikov, ki kažejo 
kakovostne parametre poslovanja. 

Povprečna mesečna bruto plača v regiji za 2005 je na primer znašala 226.919 tolarjev 

na zaposlenega, kar je za 10,8 % nižje kot je slovensko povprečje. Slovenskega 
povprečja ne dosega nobena občina, kar je slabo. 

Pričakovanja, da bo regija s svojimi rezultati dohitevala povprečje države se ne 

uresničujejo. Posebej ta podatek je z razvojnega vidika zaskrbljujoč in 
relativizira  uspešnost poslovanja regije, če jo gledamo primerjalno. 
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Upoštevati moramo, da je eden  ključnih  ciljev regijskega razvoja prav dohitevanje 

povprečja v državi in da je temu cilju naravnana skoraj vsa pozornost regionalnega 
razvoja. 

To pomeni, da bi se smeli zadovoljiti le z nadpovprečnimi rezultati, teh pa za sedaj še 

ni. 

Z rezultati, ki jih je regijsko gospodarstvo v povprečju ustvarilo v letu 2005 nismo v 
trendu dolgoročnih ciljev, ponekod se od njih celo pomembno odmikamo. Struktura 

gospodarstva se prepočasi spreminja in to ne prispeva k konkurenčnejšemu 
poslovanju  družb. 

Uvrščanje regije na 4. do 5. mesto med 13 regijami  kaže na stagniranje. 

Te ocene bi morale biti opozorilo vsem v regiji, ki se sedaj ukvarjajo z načrtovanjem 

razvojnih projektov za novo razvojno obdobje 2007 do 2013, pa tudi mnogim v državi, 
da uvidijo učinke dosedanje razvojne regionalne politike, ki ni bistveno spremenila 
razmerja med regijami. 

Gre pa tudi za to, da se sami subjekti v regiji ob spoznanju, da dosedanji rezultati niso 

nič izredno uspešnega, so le na ravni povprečja, zavejo nujnosti še bolj intenzivnega 
spreminjanja obstoječe strukture gospodarstva, usmerjanja več napora  za vlaganja v 

razvoj, inovacije, znanje in visoko strokovne kadre. 

 

 
Povezave 

 

 Katere podatke o Sloveniji je dobro vedeti 
 

 

 

http://www.gzs.si/skep

