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Poslovanje regij

V petih regijah  
poslovni rezultati desetletja 
Poslovanje regij prek gibanja realne dodane vrednosti je bilo lani precej 
boljše kot leta 2007. 
Bojan Ivanc, Analitika GZS

Analiza poslovanja regij obsega poslovanje gospo-
darskih družb, ki imajo sedež v določeni regiji, zato 
ekonomskega uspeha v določeni statistični regiji ne 
odraža povsem celovito, vsekakor pa je približek. 
Pomen regije prek dosežene prodaje ni tako relevanten 
kot njen pomen v ustvarjeni dodani vrednosti in zapo-
slovanju, sploh zaradi specifik določenih dejavnosti 
(trgovina z vozili in trgovina z električno energijo). 

Na ravni Slovenije se je dodana vrednost povečala 
za 5,7 %, od tega pri osmih regijah nad povprečjem 
in pri štirih pod povprečjem. Po rasti so izstopale 
zasavska (+10 %), gorenjska (+9,6 %) in obalno-kraška 
(+7,9 %) regija, rast pa je bila najnižja v jugovzhodni 
(+2,2 %) in primorsko-notranjski regiji (+2,9 %). V 
osrednjeslovenski, ki predstavlja 41 % celotne dodane 
vrednosti, je porasla za 4,8 %. 

Število zaposlenih upadlo le v eni regiji
Pri zaposlovanju (relativna rast) sta bili zmagovalki 
jugovzhodna (+5,6 %) in gorenjska regija (+5,3 %), 
medtem ko je število zaposlenih upadlo le v zasavski 
regiji (-0,5 %). Na ravni Slovenije se je sicer število 
novih delovnih mest povečalo za 15 tisoč, najbolj v 
osrednjeslovenski (+4.850) in gorenjski regiji (+2.080). 

Pri izvozni usmerjenosti je bil največji delež prodaje 
na tujih trgih v jugovzhodni (67 %), posavski (58 %) in 
koroški (56 %) regiji, najbolj pa se je ta delež okrepil v 
pomurski regiji, in sicer za več kot 4 odstotne točke. 

Produktivnost dela je, merjena prek kazalnika 
dodane vrednosti na zaposlenega, najbolj porasla v 
zasavski (+11 %) in koroški (+5,4 %) regiji, upadla je le 
v jugovzhodni regiji (-3,3 %). Na ravni Slovenije je sicer 
narasla za 2,4 % na 41.100 EUR. 

Dodana vrednost je bila sicer najnižja v pomurski 
(77 % povprečja) in podravski regiji (79 %), najvišja pa 
v jugovzhodni regiji (116 % povprečja). 

EBITDA se je najbolj povečala v savinjski (+138 %) in 
zasavski regiji (+90 %), upadla je le v jugovzhodni regiji 
(-1,1 %). Na ravni Slovenije je narasla za 18 %. Vse regije 
so poslovale z neto dobičkom, ki se je najbolj povečal v 
osrednjeslovenski (+88 %) in posavski (+59 %) regiji. 

Če primerjamo uspešnost poslovanja regij prek 
gibanja realne dodane vrednosti, je bilo leto 2016 
precej boljše kot 2007 v petih regijah, najbolj v posa-
vski (+6 %) in gorenjski (+5 %) regiji, zaostanek pa je 
bil največji v zasavski regiji (-18 %). 

Misterij slabšega poslovanja jugovzhodne regije
Na poslovanje te regije je vplivalo slabše poslova-
nje največjega farmacevta, ki je zaradi pritiskov pri 
prodajnih cenah in nižje vrednosti ruskega rublja 
beležil upad dodane vrednosti. Brez upoštevanja 
te družbe se je dodana vrednost povečala za 11 %, 
dodana vrednost na zaposlenega za 4 %, EBITDA za 19 
% in neto dobiček za 61 %. gg

Zasavske in 
koroške družbe 

z največjo rastjo 
produktivnosti

2016 Neto čisti 
dobiček

Prih. na zap. Rang po 
rasti prih.

Rang po 
rasti EBITDA

DV/zap. Rang po rasti 
DV/zap.

Zadolženost* Rang po rasti 
zadolženosti

Pomurska regija 60.938.611 147.989 1 11 32.466 7 2,79 7
Podravska regija 281.323.095 127.623 10 9 33.273 8 1,64 3
Koroška regija 89.107.942 147.086 7 5 40.101 2 1,32 10
Savinjska regija 310.235.002 144.772 7 1 41.913 5 5,22 11
Zasavska regija 32.098.504 118.288 3 2 38.043 1 1,12 12
Posavska regija 74.688.630 312.307 12 10 43.702 10 1,27 1
Jugovzhodna regija 299.562.715 191.104 2 12 48.703 12 0,79 2
Osrednjeslovenska regija 1.292.965.206 231.470 4 7 45.794 9 3,86 4
Gorenjska regija 297.544.799 146.036 6 4 42.055 4 1,74 9
Primorsko-notranjska regija 41.342.037 146.263 11 8 35.297 11 1,59 8
Goriška regija 244.204.353 151.494 4 6 41.078 6 1,34 5
Obalno-kraška regija 162.816.321 194.989 9 3 42.994 3 3,15 6
Skupaj 3.186.827.213 183.966 - - 42.094 - 3,04 -

Tiskano na papirju Viprint, 80 g, papirnice VIPAP VIDEM
 KRŠKO

, d. d.
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Iz regionalnih zbornic GZS 

2016: Odlični rezultati in optimizem, tudi mladih

Po rasti čistega dobička
1 TRANSMISION
2 TEO - TEN
3 G + S
Po rasti prihodkov od prodaje
1 START-TEHNIK
2 ARUM
3 VARIS

Po rasti čistega dobička
1 DOMINKO CENTER
2 PERUTNINA PTUJ
3 LESTRO-LEDINEK
Po rasti prihodkov od prodaje
1 MB PETRIĆ
2 PRAESTO
3 HABERKORN

Po rasti čistega dobička
1 DORNINGER HYTRONICS
2 SGP POKERŽNIK
3 GOZDNO GOSPODARSTVO SLOVENJ GRADEC
Po rasti prihodkov od prodaje
1 SODALIS
2 CENTERNORMA
3 ZOLLERN

Maribor
Murska Sobota

Pomurska gospodarska zbornica

Pomurje:  
Rekordna rast izvoza 
»V letu 2016 so pomurske gospodarske 
družbe nadaljevale pozitivni trend poslo-
vanja. Ustvarjen neto čisti dobiček je bil 
v višini 61 milijonov evrov. Za skromno 
rast neto čistega dobička so poskrbela 
predvsem neuspešna podjetja, ki so čisto 
izgubo povečala za 76 odstotkov, uspešna 
podjetja pa so dobiček povečala za 19 
odstotkov,« o poslovanju pomurskega 
gospodarstva lani pravi direktor Pomurske 
gospodarske zbornice Robert Grah. 

Pomursko gospodarstvo je zraslo 
ter beleži rekordno visoko rast izvoza 
in ustvarjenih prihodkov na tujih trgih. 
Krepijo se nove investicije, zmanjšuje se 
število brezposelnih, raste število novih 
zaposlitev. 

Grah poudarja, da so za stabilnost 
in uspešnost regijskega gospodarstva 
pomembna predvsem izvozno usmerjena 
podjetja, pri čemer sta najpomembnejši 
izvozni partnerici Nemčija in Avstrija. 

V zadnjih letih se usmerjajo v panoge, 
kjer je v uporabi najsodobnejša napredna 
tehnologija in kjer proizvajajo visokokako-
vostne izdelke ter rešitve. Najstabilnejše 
panoge so kovinsko predelovalna, elektro, 
živilska in gradbeništvo. »Vsi trendi 
nakazujejo na optimizem in stabilno 
okrevanje pomurskega gospodarstva,« 
zaključuje Grah.

Pomurska regija

Štajerska gospodarska zbornica

Štajerska:  
Čas za nove investicije je ugoden 
»Magna je zagotovo dogodek, mimo 
katerega ne moremo. Gre za dogodek, ki 
se še ni zgodil, je pa pokazal na situacijo, 
ki ji nismo priča samo na Štajerskem, 
ampak v vsej Sloveniji,« pravi direkto-
rica Štajerske gospodarske zbornice 
Aleksandra Podgornik. Izkazalo se je, da je 
naklonjenost investicijam v Sloveniji zgolj 
verbalna in sistemsko povsem neurejena, 
da je strankarska politika pomembnejša 
od gospodarske in da ne menedžerji ne 
politiki ne jemljejo resno pomena komuni-
kacije z zainteresirano javnostjo. 

»Žal to pomeni, da investicij v Sloveniji 
ne bo in da bomo še najprej zaprti,« pove 
in doda, da se je lani »ne-dogodila tudi 
investicija IBM, ki se je zaradi nespretnosti 
političnega odločanja v Sloveniji odločila 
za Zagreb, in ne Maribor«. 

Med pomembnejšimi dogodki na 
Štajerskem lani je izpostavila prevzem 
NKBM in NKBM-ov nakup slovenske podru-
žnice Raiffeisen banke. Velikega pomena 
je tudi projekt SRIP – Mreže za prehod 
v krožno gospodarstvo, ki ga upravlja 
Štajerska gospodarska zbornica. Projekt 
povezuje raziskovalno in gospodarsko 
sfero ter omogoča dotok nove in sveže 
inovacijske krvi v gospodarstvo. Lani so v 
okviru projekta Podjetje Podravja skupaj 
s časopisno hišo Večer predstavili dobra 
in prodorna podjetja ter pokazali, da pozi-
tivne informacije dajejo pozitivne učinke. 

Podravska regija Koroška regija

Koroška: Najhitrejša rast 
 industrije v zadnjih treh letih
Kazalniki preteklega leta kažejo uspešno 
poslovanje in rast gospodarstva koroške 
regije, kar obeta dober razvojni zagon. 
»Rast gospodarstva obeta nove projekte, 
ki pa so poleg procesov internacionaliza-
cije in digitalizacije tesno povezani tudi z 
uresničitvijo projekta izgradnje sodobne 
prometnice na celotnem severnem kraku 
3. razvojne osi, kar bo omogočalo nova 
vlaganja in zaposlitve ter boljše eksis-
tenčne pogoje za vse prebivalce regije,« je 
optimistična direktorica Območne zbor-
nice Koroška Aleksandra Gradišnik.  

Fokus kakovostnega razvojnega 
zagona je pomemben tako za snovanje 
priložnosti za mlade, krepitev ženskega 
podjetništva in intenzivno obmejno 
povezovanje kot za nadaljnje spodbujanje 
inovativnega potenciala Koroške. 

Koroško gospodarstvo je izrazito 
izvozno naravnano, pri čemer je vezano 
predvsem na Nemčijo, Avstrijo in Italijo, 
glavnino uvoza in izvoza pa predstavljajo 
repromateriali za predelovalno industrijo. 

Pozitivni trendi v regiji se kažejo v pove-
čanju števila zaposlenih, višji povprečni 
mesečni bruto plači, povečanju prihodkov 
ter čistem dobičku družb in podjetnikov. 

Negativen je trend pri zadrugah, ki so 
največkrat mikro zadruge. Kljub slabšim 
rezultatom poslovanja ter izgubam v 
primerjavi s preteklim letom še vedno 
večinoma izkazujejo čisti dobiček. 

Območna zbornica Koroška

Dravograd
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Celje

Po rasti čistega dobička
1 EUROTAS HOTELI
2 TURNA
3 SIP STROJNA INDUSTRIJA
Po rasti prihodkov od prodaje
1 NIVO EKO
2 REMONT OBRTNO GRADBENO PODJETJE
3 SELMAR

Po rasti čistega dobička
1 FERO HOLDING
2 GALEA GASTRO
3 SUPRIMA
Po rasti prihodkov od prodaje
1 MODERNA TEHNOLOGIJA
2 STIROPOR TRGOVINA
3 ŽARN KRŠKO

Krško

Regionalna gospodarska zbornica Celje

Celjska regija:  
Izrazit skok dobičkov
»Poslovni izid in premoženjsko-finančni 
položaj gospodarskih družb, samostojnih 
podjetnikov in zadrug, ki poslujejo na 
območju 21 občin celjske regije, je dober 
in se že drugo leto zapored izboljšuje,« 
pravi direktor RGZC Drago Polak. Ob tem 
pa izpostavlja dva dejavnika, ki negativno 
vplivata na gospodarstvo v regiji. 

»V regiji se kljub še vedno veliki 
brezposelnosti gospodarstvo sooča s 
pomanjkanjem delovne sile, kar med 
drugim ob izjemni rasti gospodarskih 
aktivnosti pri novih investicijah povzroča 
določeno mero previdnosti. Zaradi 
togosti trga dela se bo gospodarstvo še 
intenzivneje usmerilo v robotizacijo, avto-
matizacijo in digitalizacijo. Ob tem obstaja 
tudi nevarnost izvoza delovnih mest,« 
opozarja Polak. 

Za lani kot tri pozitivne spremembe na 
zbornici navajajo 31 odstotkov višji neto 
dobiček gospodarskih družb, ki je znašal 
367 milijonov evrov. Zvišal se je tudi neto 
dobiček samostojnih podjetnikov, in sicer 
za deset odstotkov. Pohvalijo se lahko 
tudi z nižjo brezposelnostjo, in sicer za 1,6 
odstotne točke. 

Primerjava poslovanja v regiji med 
letoma 2015 in 2016 je pokazala, da se je v 
večini primerov situacija izboljšala. Zvišala 
se je neto dodana vrednost na zaposle-
nega tako med gospodarskimi družbami 
kot med samostojnimi podjetniki.

Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica

Savinjsko-Šaleška:  
Boljši rezultati le deloma zadovoljujejo 
Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica 
med ključnimi lanskimi spremembami 
izpostavlja rast števila zaposlenih. 
Pozitivna je bila tudi rast prihodkov na 
domačem trgu, ki je bila 3,3-odstotna, in 
zlasti na tujih trgih, kjer je bila 5,3-odsto-
tna. Dvig so zabeležili tudi pri neto dodani 
vrednosti, ki je bila lani v primerjavi z 
letom 2015 za 4 odstotke višja. Ob tem pa 
so zabeležili upad čiste izgube (-88,8 %).  
Med drugim zbornica izpostavlja manj 
prisilnih poravnav in stečajev ter izboljša-
nje plačilne discipline in likvidnosti. 

»Poslovanje gospodarstva SAŠA se je 
lani v primerjavi z letom 2015 izboljšalo, 
neto poslovni izid pa bi bil še bistveno 
boljši brez neto čiste izgube v dejavno-
sti oskrbe z električno energijo,« pravi 
direktor Savinjsko-šaleške zbornice Franci 
Kotnik. Z rezultati niso povsem zadovoljni. 

»Kljub pozitivnim spremembam, ki 
kažejo na odboj od dna kriznega obdobja, 
smo lahko z doseženimi rezultati le 
delno zadovoljni, kajti glede na kazalnike 
produktivnosti regija SAŠA zaostaja za 
Slovenijo: vsak zaposleni je v povprečju 
ustvaril dobro četrtino manj prihodkov 
ter dobro desetino manj neto dodane 
vrednosti. Izboljšal se je kazalnik gospo-
darnosti, vendar je ta še vedno pod 
slovenskim povprečjem. Tudi po kazalniku 
donosnosti sredstev družbe v SAŠA-regiji 
zaostajajo za Slovenijo, imajo pa boljšo 
donosnost kapitala.«

Posavje:  
Hitra rast malega gospodarstva
»Posavsko gospodarstvo je v preteklem 
letu poslovalo nadpovprečno dobro. Več 
kot 58 odstotkov vseh prihodkov je bilo 
ustvarjenih na tujih trgih, od katerih je za 
posavsko gospodarstvo ključna sosednja 
Hrvaška tako na izvozni kot na uvozni 
strani,« poudarja direktor Območne 
zbornice Posavje Darko Gorišek. Ob 
tem dodaja, da so pozitivni vsi ključni 
kazalniki, kar regijo skupaj s posavsko 
energetiko umešča nad slovensko 
povprečje. 

Posavsko gospodarstvo je močno pove-
zano z dejavnostjo energetika, ki pa se je 
gledano prihodkovno skrčila predvsem 
na tujih trgih. Prihodki so manjši za 7,2 
odstotka, kar govori o močni konkurenci 
in nizkih cenah električne energije, ki ne 
zagotavljajo investicij v nove vire.

Med pomembnejšimi dogodki izpostav-
ljajo spomladansko pozebo, ki se je letos 
ponovila in prizadela kmetijstvo, še pose-
bej sadjarje in vinogradnike. Kljub pozebi 
pa je panoga lani poslovala dobičkonosno.

Zbornica izpostavlja tudi izjemno 
dobro poslovanje mikro, malih in srednjih 
družb, kjer so indeksi rasti dvoštevilčni. 
»Tretje zaporedno leto je rast zaposlenih 
za več kot 400 na letni ravni ter skoraj 
najnižja zgodovinska raven zadolženosti 
in najvišja zgodovinska raven lastnih 
denarnih sredstev zagotavlja nadaljnjo 
rast posavskega gospodarstva, kar nas 
navdaja z optimizmom. Pri tem pa bodo 
ključni prihodnji kadri za nadaljnji razvoj 
posavskega gospodarstva,« pravi Gorišek. 

Območna zbornica Posavje

Savinjska regija Posavska regija

Velenje
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Po rasti čistega dobička
1 TISKARNA KOČEVSKI TISK
2 HYDROVOD
3 EDMS
Po rasti prihodkov od prodaje
1 YASKAWA SLOVENIJA
2 TRIMO MSS
3 ŠTUPICA TRANSPORT

Po rasti čistega dobička
1 SSO VAROVANJE IN STORITVE
2 KOVIT SISTEMI
3 CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI ZASAVJE
Po rasti prihodkov od prodaje
1 START-TEHNIK
2 ARUM
3 VARIS

Po rasti čistega dobička
1 AVTERA
2 GORIČANE
3 RASTODER
Po rasti prihodkov od prodaje
1 TELEMACH
2 VALIANT
3 ASTELLAS PHARMA

Zagorje ob Savi

Novo mesto

Ljubljana

Jugovzhodna regija Zasavska regija Osrednjeslovenska regija

Gospodarska zbornica Dolenjske in  
Bele krajine

Dolenjska in Bela krajina: 
Leto zaznamoval novi Clio
»Gospodarske družbe Dolenjske in Bele 
krajine so v letu 2016 ustvarile 4,801 
milijona evrov prihodkov. Na tujih trgih 
je bilo ustvarjenih več kot 68 odstotkov 
prihodkov od prodaje,« poudarja direk-
tor Gospodarske zbornice Dolenjske in 
Bele krajine Tomaž Kordiš. Gospodarstvo 
na omenjenem območju so lani in letos 
zaznamovala naložbena dela za proizvo-
dnjo novega Clia 4 v Revozu in vlaganja 
gospodarskih družb regije v nove proi-
zvodno-logistične prostore ter s tem nove 
zaposlitve. 
      Poteka tudi izdelava projektne 
dokumentacije PGD/PZI za izgradnjo 1. 
in 2. etape avtoceste Novo mesto vzhod 
- Maline. Za gospodarstvo je pomemben 
tudi zaključek del na daljnovodu 2x110kV 
Bršljin‒Gotna vas, kar bo po zaključku 
razdelilne transformatorske postaje 
Ločna omogočilo kakovostno elektroe-
nergetsko oskrbo gospodarskih družb. 
Med pomembne pridobitve spada tudi 
izgradnja vodarn Jezero in Stopiče, ki sta 
bili za ustrezno oskrbo prebivalstva in 
gospodarskih družb nujni. 
      Ob tem Kordiš izpostavlja tudi področje 
zaposlovanja. »Območna služba Novo 
mesto na letni ravni beleži največje zniža-
nje števila registriranih brezposelnih oseb 
v Sloveniji (-22,9 odstotka). Gospodarske 
družbe pa se soočajo z izzivi pri zaposlo-
vanju zaradi strukturne brezposelnosti,« 
pravi Kordiš in dodaja, da predelovalna 
dejavnost zaposluje 65 odstotkov vseh 
zaposlenih.  

Območna zbornica Zasavje

Zasavje:  
Med mladimi je zavel optimizem 
»Rezultati poslovanja zasavskih podjetij so 
bili izrazito pozitivni, med podjetji vlada 
razvojni, investicijski in izvozni zagon,« 
pravi direktorica Območne zbornice 
Zasavje Staša Baloh Plahutnik. »Med 
mladimi je zavel optimizem, vse več jih 
svojo karierno pot vidi v podjetništvu. 
Nastajajo start upi s potencialom rasti.« 

Razlog za slednje vidi v propadu neka-
terih tradicionalnih dejavnosti in večjih 
nosilcev, kar je spodbudilo in aktiviralo 
posameznike in razvojni potencial v regiji. 

Gospodarske družbe so lani ugotavljale 
spodbudno pozitivne rezultate. Več kot v 
slovenskem povprečju se je povečal izvoz, 
zmanjšala se je brezposelnost. 

Zelo uspešna so bila pri poslovanju 
srednje velika podjetja. Podjetniška aktiv-
nost se je povečala, mikro in mala podjetja 
se vključujejo  v poslovna partnerstva za 
skupni nastop na tujih trgih. Zasavska 
podjetja se aktivno vključujejo tudi v stra-
teška razvojno-inovacijska partnerstva z 
namenom skupnega razvoja in preboja na 
tuje trge.

»Ključni problem regije ostaja bistveno 
zmanjšanje delovnih mest v Zasavju. Od 
9.579 zaposlenih v gospodarskih druž-
bah v letu 2006 se  je število zmanjšalo 
na 6.723 v letu 2016,« pojasnjuje Baloh 
Plahutnikova. Zasavska gospodarska 
zbornica bo svojo dejavnost usmerjala 
v sodelovanje pri ustvarjanju pogojev 
za nova, kvalitetna delovna mesta, pri 
čemer bodo posebno pozornost namenjali 
razvoju kompetenc zaposlenih. 

Osrednja Slovenija:  
Najboljši rezultat desetletja
Rezultat poslovanja gospodarskih 
subjektov v osrednjeslovenski regiji GZS 
(32 občin) skupaj (gospodarskih družb, 
samostojnih podjetnikov in zadrug) je bil 
v letu 2016 najboljši v obdobju 2008‒2016, 
kar je posledica tako povečane domače 
porabe kot ugodne izvozne konjunkture, 
ob zmanjšanju zadolženosti. Nadaljeval 
se je trend pozitivnega poslovanja tako pri 
gospodarskih družbah kot pri samostojnih 
podjetnikih in zadrugah, izstopala je zlasti 
uspešnost poslovanja  gospodarskih družb 
v regiji. Še vedno pa izgubo ugotavlja 
gradbeništvo.

Na obseg poslovanja lani so 
pomembno vplivale velike družbe, še 
posebej družbe izvoznice. »Izvozniki dikti-
rajo tempo vsem ostalim dejavnostim tudi 
v  osrednjeslovenski regiji, hkrati pa je tudi 
letos najpomembnejše uspehe beležila 
trgovina, ki predstavlja glavno dejavnost 
v regiji,« pojasnjuje direktorica Zbornice 
osrednjeslovenske regije Marta Turk. 

»Gospodarska aktivnost v regiji je 
živahna, kar se odraža v povečanju 
zaposlovanja in tudi na drugih področjih 
podjetniške aktivnosti. Letošnja bera 
inovacij, razvitih v gospodarstvu osre-
dnjeslovenske regije, potrjuje, da je poleg 
podjetij, ki sistematično vlagajo velika 
sredstva v razvoj novih produktov (Lek, 
Danfoss, Litostroj Power), vedno večji 
delež manjših podjetij, ki se zavedajo 
pomena razvoja novih proizvodov  in 
storitev ter zaščite intelektualne lastnine, 
saj ta zagotavlja prednosti pri vstopu na 
mednarodni trg,« dodaja Turkova.

Zbornica osrednjeslovenske regije
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Iz regionalnih zbornic GZS 

Po rasti čistega dobička
1 DAPZ
2 TTN
3 RAVE
Po rasti prihodkov od prodaje
1 EXTRAFORM
2 LASER HRIBAR
3 TAKSUS

Po rasti čistega dobička
1 KOMUNALA KRANJ
2 ADRIA AIRWAYS TEHNIKA
3 PROMAT
Po rasti prihodkov od prodaje
1 ZUUM
2 MARMOR HOTAVLJE
3 ISKRA IMPULS

Po rasti čistega dobička
1 SALINVEST
2 POLAVI
3 ŠRAML
Po rasti prihodkov od prodaje
1 SALINVEST
2 SIMPOS
3 INSTRUMENTATION TECHNOLOGIES

Primorsko-notranjska regija Gorenjska regija Goriška regija

Območna zbornica Postojna

Notranjska-Primorska:  
Ni vzvodov za resnejši razvojni preboj
»Hitra rast poslovanja se je v letu 2016 
umirila, saj je večina ekonomskih kazalni-
kov ostala na ravni iz leta 2015. Glede na 
strukturo gospodarstva v regiji (pretežno 
proizvodno naravnano gospodarstvo z 
nizkimi vlaganji v raziskave in razvoj), 
investicijsko sposobnost v regiji, pogoje 
investiranja zunanjih investitorjev ter 
omejen dostop naših podjetij do finančnih 
virov, gre umirjeno rast pričakovati tudi v 
prihodnje. Ni namreč pravih vzvodov za 
resnejši razvojni preboj regije,« ocenjuje 
direktor Območne zbornice Postojna 
Boštjan Požar. 

Na območju se lahko pohvalijo z 
najhitreje rastočo turistično destinacijo 
– Zeleni kras. Regija je bila na nacio-
nalni ravni dve leti zapored na prvem 
in drugem mestu po rasti turističnega 
obiska in razvoju turistične dejavnosti. 
Najuspešnejše podjetje v regiji po večini 
ekonomskih kazalcev je Postojnska jama.

V zaključni fazi je gradnja izobraževal-
nega centra sodobnih tehnologij. Projekt 
je odgovor na akutno pomanjkanje stroj-
niškega kadra v gospodarstvu in njihove 
prešibke kompetence. V letu 2016 je novo 
proizvodno halo oziroma kompetenčni 
center odprlo podjetje Ydria motors, eno 
večjih v regiji, ki se je preimenovalo v EBM 
Papst Slovenija.

Med negativnimi lanskimi dogodki 
zbornica izpostavlja stečaj podjetja Brest. 
»S tem je lesnopredelovalna industrija 
v regiji, ki velja za najbolj gozdnato v 
Sloveniji, razen nekaj izjem, ostala na 
ravni malih mizarskih delavnic.« 

Območna zbornica Gorenjska

Gorenjska:  
Četrti po dobičku v državi
»Gorenjske družbe so rezultate poslova-
nja tudi v letu 2016 izboljšale. Po pokritju 
vseh odhodkov in davka od dobička so 
izkazale neto čisti dobiček v višini 297,5 
milijona evrov, največ v zadnjih desetih 
letih, s čimer se uvrščajo na četrto mesto 
v državi,« navaja direktorica Območne 
zbornice za Gorenjsko Jadranka Švarc. 
Največji vpliv na poslovanje imajo velike 
in srednje velike družbe, ki predstavljajo le 
dobra dva odstotka vseh družb.«

Stopnja brezposelnosti je na 
Gorenjskem najnižja v Sloveniji, problem 
pa je veliko število starejših in težje 
zaposljivih brezposelnih oseb. Regija je 
izredno izvozno naravnana. »Vsa zadnja 
leta po krizi beležimo večjo stopnjo rasti 
izvoza, kot je povprečje rasti v državi,« 
poudarjajo na zbornici. 

Med pozitivnimi dosežki lanskega leta 
izpostavljajo odločitev ministrstva za 
infrastrukturo, da je resno pristopilo h 
gradnji blejske razbremenilne ceste, za 
katero je bilo marca letos izdano gradbeno 
dovoljenje. Začela se je tudi gradnja obvo-
zne ceste mimo letališča Brnik za potrebe 
novega poslovno-logističnega centra. 

Kot mnogi drugi se tudi gorenjsko 
gospodarstvo srečuje s potrebami po 
tehničnih kadrih. V ta namen je zbornica 
skupaj s Šolskim centrom Škofja Loka na 
ministrstvu za izobraževanje, znanost 
in šport dosegla odprtje treh dodatnih 
oddelkov za vpis dijakov tehnične stroke. 
Poleg tega so v okviru projekta Remo 
vzpostavili platformo v pomoč mladim za 
lažje vključevanje v sistem mobilnosti.

Severna Primorska:  
Spodbudno v turizmu
»Rezultati gospodarstva severne 
Primorske za leto 2016 nas še naprej 
navdajajo z optimizmom,« pravi direk-
torica Območne zbornice za severno 
Primorsko Nevenka Volk Rožič. Gre za izra-
zito izvozno usmerjeno regijo. Spodbudni 
so tudi rezultati turizma, kjer so zabeležili 
4,7-odstotno povečanje zmogljivosti ležišč 
in že drugo let zapored več kot 10-odsto-
tno rast števila prihodov turistov. Kot 
pomemben dosežek izpostavljajo ustano-
vitev skupnega javnega zavoda za turizem 
Mestne občine Nova Gorica, Občine 
Ajdovščina in Občine Brda za skupno 
promocijo in trženje na področju turizma. 

V regiji se že dlje časa ukvarjajo z iska-
njem in zagotavljanjem ustreznih kadrov. 
Kot opozarjajo, obstaja velika verjetnost, 
da bodo v prihodnje ustrezne kadre 
morali iskati v tujini. Eden od poskusov na 
področju zagotavljanja ustreznih kadrov 
je bilo sodelovanje GZS OZ za severno 
Primorsko ter podjetij iz zgornjega Posočja, 
Šolskega centra Nova Gorica in Gimnazije 
Tolmin. Kljub izdatni promociji, motivaciji 
za strojne poklice in možnosti pridobitve 
štipendije za vse vpisane je bilo premalo 
vpisanih učencev, da bi na gimnaziji v 
Tolminu odprli dislocirani oddelek tehnične 
smeri Šolskega centra Nova Gorica. 

Na zbornici izpostavljajo tudi uspešno 
reševanje težav z električno energijo 
podjetij v zgornjem Posočju in obnovo 
pomembnih cestnih odsekov. V kratkem 
pa pričakujejo postavitev testnih polj za 
protivetrno zaščito na hitri cesti Vipavski 
križ–Razdrto. 

Območna zbornica za severno Primorsko

Kranj

Postojna

Nova Gorica

Tiskano na papirju Viprint, 80 g, papirnice VIPAP VIDEM
 KRŠKO

, d. d.
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Iz regionalnih zbornic GZS 

Po rasti čistega dobička
1 KRAS
2 BOXLINE UCL
3 K.K. KRAS KABINE
Po rasti prihodkov od prodaje
1 T.P.G. LOGISTIKA
2 KAJSTER
3 SLOMET

»Leto 2016 so zaznamovali veliki projekti znotraj lastne skupine, število 
povpraševanj z domačega in tujega trga se je povečevalo. Zelo delovno 
intenzivno leto. V letu 2017 pričakujemo podobne rezultate, s tem da je 
večina projektov vezanih na tuje trge.«  
Mitja Pirih, Salinvest

 »V letu 2016 smo ohranili mesto vodilnega ponudnika digitalne kabelske 
televizije, interneta in digitalne telefonije, letos pa še več sredstev, znanja in 
energije vlagamo v mobilno omrežje četrte generacije (LTE), enega ključnih 
elementov zagotavljanja komunikacijskih  storitev v prihodnosti. Letos več  
pozornosti namenjamo tudi skrbi za poslovne uporabnike, ki čedalje bolj 
prepoznavajo kakovost naših storitev.«   
Marko Šter, generalni direktor Telemacha  

Obalno-kraška regija

Primorska gospodarska zbornica

Obala:  
Zadnja tri leta rastejo
»Regijsko gospodarstvo raste zadnja 
tri leta, a smo še daleč od drugega 
mesta v državi, ki smo ga zasedali pred 
kadrovskim cunamijem leta 2004 in krizo. 
Prihodnji razvoj je v veliki meri odvisen od 
zavedanja pomembnosti morja za državno 
ekonomijo. V regiji prevladujejo storitvene 
dejavnosti (pristaniška dejavnost, promet, 
logistika in turizem), ki nujno potrebujejo 
opredelitev države in konkretno zastav-
ljeno nacionalno strategijo,« pojasnjuje 
direktor Primorske gospodarske zbornice 
Robert Rakar. 

Med ključnimi dogodki izpostavlja reše-
vanje Cimosa, ki se je po večletni agoniji le 
zaključilo. »Verjamem, da bo novi lastnik 
znal izkoristiti velik potencial podjetja, 
prepoznavno blagovno znamko in največje 
bogastvo družbe ‒ predane in strokovno 
usposobljene zaposlene,« pravi Rakar. 

Navaja tudi turizem, ob logistiki 
najpomembnejšo gospodarsko panogo, 
ki dobiva nov zagon. »Po dolgih letih 
usklajevanj je prišlo do soglasja za podalj-
šanje pristajalno-vzletne steze letališča 
v Sečovljah, lokacijo je naposled dobil 
projekt golf igrišča, s potniškimi ladjami 
je v regijo prišlo več kot 70 tisoč turistov, 
od katerih je večina prvič v Sloveniji,« 
poudarja Rakar.

 »Logistična veriga z Luko Koper na 
čelu je ustvarila rekordne rezultate, ki pa 
jih, žal, ne spremlja v zadostni meri vložek 
države pri zagotavljanju primerne prome-
tne infrastrukture. Kljub temu je Luka 
Koper začela nov investicijski cikel, vreden 
več kot 240 milijonov evrov,« zaključi.

Kriteriji za izbor podjetij: Dvesto največjih gospodarskih družb po merilu čistih 
prihodkov od prodaje na osnovi nekonsolidiranih in nerevidiranih finančnih podat-
kov o poslovanju za leto 2016. Znotraj tega nabora so bile določene tri družbe z 
najvišjo relativno (v %) rastjo po kriteriju neto dobička in prihodkov od prodaje. 
Vir podatkov: GVIN, podatki Ajpes.

Koper

Pravi naslov za objektivne napovedi

TEKOČA EKONOMSKA GIBANJA

REZULTATI POSLOVANJA 
GOSPODARSTVA

GLAS GOSPODARSTVA PLUS MAKROEKONOMSKE  
NAPOVEDI

ANKETE ANALITIKA GZS

Za več napovedi pokličite 01 5898 170, obiščite analitika.gzs.si  
ali pišite na analitika@gzs.si

AKTUALNE NAPOVEDI ZA LETO 2017:

•  Cena sodčka nafte Brent pri 60 USD
•  Povprečno razmerje med EUR in USD pri 1,10
•  20.000 novih delovnih mest in 2,2-odstotna rast plač

Pravilno smo napovedali rast plač in zaposlenih v letu 2016.

UPORABNOSTposlovni načrtimesečno poročanjepomembne odločitve


