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Poslovanje regij

Ekonomski pomen osrednje-
slovenske regije vse večji
Rast prodaje v vseh regijah, dobički nižji v treh.
Darja Močnik, Analitika GZS

Analiza poslovanja regij obsega poslovanje gospo-
darskih družb v 2017, ki imajo sedež v določeni regiji. 
Največja in najuspešnejša je osrednjeslovenska 
regija, saj ustvari največ neto čistega dobička: 1.483 
milijonov evrov. V osrednjeslovenski regiji je bilo lani 
registriranih 43 odstotkov vseh družb (28.594), ki so 
imele 38 odstotkov vseh zaposlenih in so ustvarile 46 
odstotkov vseh prihodkov in 36 odstotkov prihodkov 
od prodaje na tujem trgu. Ustvarile so 40 odstotkov 
celotne dodane vrednosti ter 41 odstotkov vsega 
dobička. Osrednjeslovenska regija je še leta 2007 
beležila 39-odstotni delež vseh prihodkov.  Med 
regijami se je v letu 2017 število zaposlenih najbolj 
povečalo ravno v osrednjeslovenski regiji (za slabih 
8.300 delavcev). 

Pet regij beležilo rast prihodka
Na ravni celotne Slovenije se je prihodek družb v letu 
2017 zvišal za 10,8 odstotka v primerjavi z družbami, 
ki so poslovale v letu 2016. V petih regijah je bila 
zabeležena višja rast prihodka. Najvišja v posavski 
regiji (27,8 odstotka), in sicer predvsem zaradi večjega 
porasta proizvodnje in trgovanja z električno energijo. 

Druga po rasti, jugovzhodna regija, je zabeležila 
19,2-odstotno rast prihodkov, in sicer predvsem 
zaradi porasta prihodkov pri proizvajalcih motornih 
vozil. Sledijo goriška, koroška in savinjska regija, 
ki so beležile nekaj nad 11-odstotno rast celot-
nih prihodkov. Najnižjo rast prihodkov je beležila 
primorsko-notranjska regija (4,1 odstotka), sledili sta 
ji zasavska s 7,1- in pomurska z 8,9-odstotno rastjo 
prihodkov. Pri izvozni usmerjenosti je bil največji 
delež prodaje na tujih trgih dosežen v jugovzhodni 
regiji (67,7 odstotka), posavski (63,2 odstotka) in koro-
ški (55,4 odstotka) regiji. Najbolj se je ta delež okrepil 
v posavski regiji (za 5,2 o. t.), v osrednjeslovenski regiji 
(za 2,7 o. t.), v goriški, podravski, zasavski in savinjski 
regiji pa je delež izvoza porasel med 1,1 in 1,4 o. t. 

Dodana vrednost se je v vseh družbah v povprečju 
povečala za 7,4 odstotka, od tega pri treh regijah nad 
povprečjem in pri devetih pod povprečjem. Po rasti 
so izstopale jugovzhodna regija (+17,4 odstotka), kjer 
se je dodana vrednost v predelovalnih dejavnostih, 
ki predstavlja 76 odstotkov celotne dodane vrednosti 
regije, povečala kar za 18,9 odstotka. Jugovzhodna 
regija beleži boljše rezultate tudi zaradi relativno 

Jugovzhodne 
in primorsko-

notranjske družbe 
z največjo rastjo 
produktivnosti.

Osrednjeslovenska 
regija ustvari 

41 % 
celotnega dobička.

Statistične regije, 2017 Neto čisti 
dobiček

Čisti prih. 
na zap.

Rang po 
rasti prodaje

Rang po rasti 
EBITDA

DV/zap. Rang po 
rasti DV/zap.

Zadolženost* Donosnost 
kapitala - ROE 

(%)
osrednjeslovenska regija 1.483.224.811 231.772 8 4 46.523 5 3,0 7,7
savinjska regija 428.174.782 148.808 5 2 43.972 3 4,2 6,8

jugovzhodna regija 403.349.689 208.630 2 1 53.731 1 0,5 12,9
gorenjska regija 337.585.224 148.075 9 3 42.416 6 1,5 11,5
podravska regija 282.949.437 131.248 7 11 34.077 4 1,5 7,9
goriška regija 236.847.633 154.092 3 10 41.168 9 1,3 11,4
obalno-kraška regija 125.662.647 198.081 6 7 43.140 8 2,7 5,9
koroška regija 95.355.750 150.544 4 5 39.940 12 1,3 13,4
posavska regija 80.133.638 363.871 1 6 43.980 7 1,5 4,2
pomurska regija 57.874.934 153.289 10 12 32.409 11 2,6 7,2
primorsko-notranjska regija 53.784.490 150.363 12 7 37.063 2 1,4 11,7
zasavska regija 36.561.303 116.380 11 9 38.108 9 0,6 9,6
Slovenija skupaj 3.621.504.339 188.353 - - 43.154 - 2,5 8,3

* Zadolženost - Neto finančni dolg na EBITDA      
Vir: Ajpes, baza podatkov letnih poročil       
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Iz regionalnih zbornic GZS

Območna zbornica Gorenjska: 
Najpomembnejše predelovalne dejavnosti

Družbe gorenjske regije so tudi v letu 2017 nadaljevale s pozitiv-
nimi trendi poslovanja in izboljšale rezultate poslovanja glede 
na preteklo leto. V primerjavi z letom poprej se je za 7 odstotkov 
povečalo število zaposlenih, izpostavljajo na OZ Gorenjska. 
Gorenjska regija se lahko pohvali z najnižjo registrirano stopnjo 
brezposelnosti v državi, in sicer 6,1 odstotka. Najpomembnejše 
področje po številu zaposlenih in po vrednosti sredstev v letu 
2017 je bilo področje predelovalnih dejavnosti. Na tem področju 
je delovalo 900 družb, ki so imele 48,5 odstotka vseh zaposlenih. 

V lanskem letu so se povečali tako prihodki na domačem trgu 
(9 odstotkov) kot na tujih trgih (12 odstotkov). Kazalnika celotne 
gospodarnosti in gospodarnosti poslovanja sta ostala enaka kot 
v letu 2016. Družbe so nekoliko izboljšale kazalnik čiste dobičk-
ovnosti skupnih prihodkov, ki meri doseženi neto čisti dobiček 
na skupne prihodke. V letu 2017 so se izboljšali tudi kazalniki 
produktivnosti, dodajajo na zbornici. Celotni prihodki na zaposle-
nega in čisti poslovni izid na zaposlenega so bili največji v zadnjih 
petih letih kot tudi neto dodana vrednost na zaposlenega.

Gorenjska regija - po rasti* čistega dobička
1 SIJ ACRONI d.o.o.
2 ISKRAEMECO, d.d.
3 LTH Castings d.o.o.
4 ISKRA MEHANIZMI, d.o.o.
5 DOMEL, d.o.o.
6 ADRIA AIRWAYS d.o.o.
7 AGENCIJA M SERVIS d.o.o.
8 Mersteel SSC, d.o.o.
9 HYPEX, d.o.o.

10 MERKUR TRGOVINA, d.d.
Gorenjska regija - po rasti* čistih prihodkov od prodaje

1 GOODYEAR DUNLOP SAVA TIRES d.o.o.
2 KNAUF INSULATION, d.o.o., Škofja Loka
3 ISKRAEMECO, d.d.
4 LTH Castings d.o.o.
5 MERKUR TRGOVINA, d.d.
6 KZPS, d.o.o.
7 HYPEX, d.o.o.
8 MIF INVEST d.o.o.
9 MERKUR nepremičnine, d.d.

10 MEBOR d.o.o.

Iz regionalnih zbornic GZS: Optimizem 
še naprej preveva regije
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slabšega poslovnega leta 2016. Sledita savinjska (+10 
odstotkov) in posavska regija z 8,9-odstotno rastjo 
dodane vrednosti, rast pa je bila najnižja v pomurski 
(+2,2 odstotka) in zasavski regiji (+3,4 odstotka). V 
osrednjeslovenski regiji, ki predstavlja 40,4 odstotka 
celotne dodane vrednosti, je ta porasla za 6,5 
odstotka. 

Število zaposlenih upadlo le v eni regiji
Pri zaposlovanju so bile zmagovalke po višini relativne 
rasti posavska (8,2 odstotka), koroška (6,6 odstotka) 
in jugovzhodna regija (6,4 odstotka), medtem ko je 
število zaposlenih upadlo le v primorsko-notranjski 
regiji (-0,9 odstotka). Na ravni Slovenije se je sicer 
število novih delovnih mest povečalo za slabih 22 
tisoč, najbolj v osrednjeslovenski (za 8.285 oseb), 
savinjski (za 2.807) in podravski regiji (za 2.203). 

Produktivnost dela je, merjena preko kazalnika 
dodane vrednosti na zaposlenega, najbolj porasla 
v jugovzhodni regiji (+10,3 odstotka), primorsko-
-notranjski (5 odstotkov) in savinjski regiji (4,9 
odstotka). Ostalih sedem regij je beležilo nižjo rast 
od povprečja Slovenije (2,5 odstotka). Rahlo zmanj-
šanje dodane vrednosti na zaposlenega sta beležili le 
pomurska in koroška regija (do slabih pol odstotka), 

kjer se je število zaposlenih zvišalo za podoben 
odstotek, kot se je zvišala dodana vrednost. Dodana 
vrednost je bila sicer najvišja v jugovzhodni regiji (54 
tisoč evrov) in osrednjeslovenski regiji (47 tisoč evrov), 
najnižja pa v pomurski in podravski regiji (32 tisoč in 
34 tisoč evrov). 

Neto čisti dobiček, izračunan kot razlika med 
čistim dobičkom in čisto izgubo vseh družb, je v 
2017 znašal 3.622 milijonov evrov in se je glede na 
predhodno leto zvišal za 13,6 odstotka. Vse regije so 
poslovale z neto dobičkom. Ta se je najbolj povečal 
v savinjski (za 38 odstotkov) in jugovzhodni regiji 
(za 34,6 odstotkov) ter primorsko-notranjski regiji 
(za 30,1 odstotka). Zmanjšanje dobička glede na 
predhodno leto so beležili še v goriški, pomurski 
in obalno-kraški regiji, kjer je ta upadel od 3 do 23 
odstotkov.

Če primerjamo uspešnost poslovanja regij prek 
gibanja realne dodane vrednosti, je bilo leto 2017 
precej boljše kot 2007 v devetih regijah, najbolj 
v savinski regiji (+22,8 odstotka), posavski (+13,4 
odstotka) in jugovzhodni regiji (+12,6 odstotka). 
Zaostanek je bil največji v zasavski regiji (-16,2 
odstotka). gg
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Jugovzhodna regija - po rasti* čistega dobička
1 REVOZ d.d.
2 KRKA, d.d., Novo mesto
3 CGP, d.d.
4 SiDG d. o. o.
5 ADRIA MOBIL, d.o.o. Novo mesto
6 Adient Novo mesto d.o.o.
7 TPV AVTO d.o.o.
8 AVTO SLAK d.o.o.
9 GPI TEHNIKA d.o.o.

10 BARTOG d.o.o. Trebnje
Jugovzhodna regija - po rasti* čistih prihodkov od prodaje

1 KRKA, d.d., Novo mesto
2 REVOZ d.d.
3 AMH d.d.
4 SiDG d. o. o.
5 Adient Novo mesto d.o.o.
6 AREX d.o.o. Šentjernej
7 PLASTA d.o.o.
8 CGP, d.d.
9 ADRIA MOBIL, d.o.o. Novo mesto

10 FIBRAN NORD D.O.O.

Goriška regija - po rasti* čistega dobička
1 KOLEKTOR CPG d.o.o.
2 HIDRIA ROTOMATIKA D.O.O.
3 KOLEKTOR GROUP d.o.o.
4 KOLEKTOR KOLING d.o.o.
5 MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o.
6 ITW METALFLEX, d.o.o. Tolmin
7 HIT d.d. Nova Gorica
8 EUROSPIN EKO, d.o.o.
9 SALONIT ANHOVO, d.d.

10 TKK d.o.o.
Goriška regija  - po rasti* čistih prihodkov od prodaje

1 KOLEKTOR GROUP d.o.o.
2 HIDRIA ROTOMATIKA D.O.O.
3 SALONIT ANHOVO, d.d.
4 Bitorious d.o.o.
5 ITW METALFLEX, d.o.o. Tolmin
6 HIT d.d. Nova Gorica
7 INTRA LIGHTING d.o.o.
8 BALAVTO d.o.o. Ajdovščina
9 KOLEKTOR CPG d.o.o.

10 GOSTOL-GOPAN d.o.o. Nova Gorica

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine: 
Pomembni premiki na področju infrastrukture

Gospodarstvo regije Dolenjska in Bela krajina je izrazito usmer-
jeno v razvoj, inovacije in internacionalizacijo. Leto 2017 je 
zaznamovala izjemna rast. »Tudi v letu 2017 so se vrednosti 
kazalnikov financiranja, gospodarnosti, produktivnosti in dohod-
kovnosti gospodarskih družb v regiji Dolenjska in Bela krajina 
izboljšale in so ugodnejše od vrednosti kazalnikov gospodarskih 
družb v državi. Vlaganja v robotizacijo, nove tehnologije, avtoma-
tizacijo se kažejo predvsem v rasti prihodkov, dodani vrednosti, 
neto čistem dobičku idr.,« o lanskem letu pravi direktor zbornice 
Tomaž Kordiš. 

»Izrazita usmerjenost v izvoz (69,4 odstotka vseh prihodkov, 
ustvarjenih na tujih trgih v letu 2017) se nadaljuje tudi v letu 2018, 
kar ima za posledico tudi nove zaposlitve,« dodaja. Nadaljevale 
so se tudi naložbe v nove proizvodno logistične prostore, kar 
je vodilo v nove zaposlitve. In prav na tem področju se regija 
sooča z velikim izzivom. »Zaradi strukture brezposelnih in novih 
iskalcev zaposlitve na trgu dela imajo še posebej velike in srednje 
gospodarske družbe težave pri zaposlovanju želenega kadra,« 
pojasnjuje Kordiš.

Zgodili so se pomembni premiki na infrastrukturi. Dela na 
za regijo ključni prometni infrastrukturi na 3. razvojni osi – 
jug so potekala skladno s predvidenim terminskim načrtom. 
Zahvaljujoč priključitvi RTP Ločna 110/20 kV je regija dobila 
nemoteno in zanesljivo elektroenergetsko oskrbo gospodarskih 
družb regije. 

Severno Primorska gospodarska zbornica: 
Več kot 20 vajeniških mest za poklic obdelovalec kovin

»Gospodarstvo je tudi v letu 2017 beležilo dobre rezultate. Družbe 
so ustvarile 237 milijonov evrov neto čistega dobička, prihodki 
na domačem trgu so se povečali za 11 odstotkov, na evropskem 
trgu kar za petino in za 13 odstotkov na trgih izven Evrope. 
Dosegli smo 41.168 evrov neto dodane vrednosti na zaposlenega. 
Blagovni izvoz je že četrto leto večji kot v predkriznem letu 2008. 
Država partnerica, pri kateri dosegamo največji delež izvoza in 
izvoza blaga, je že tradicionalno Italija. Tudi rezultati na področju 
turizma so spodbudni. V preteklem letu smo zabeležili še enkrat 
višjo rast skupnih zmogljivosti ležišč v primerjavi z zmogljivostjo 
na ravni celotne Slovenije. Glede na celotno Slovenijo smo 
dosegli tudi višjo rast prihodov domačih turistov, nekoliko nižjo 
pri tujih,« pravi direktorica zbornice Nevenka Volk Rožič. 

V regiji se lahko pohvalijo z uspešnim reševanjem težav v zvezi 
z električno energijo podjetij v zgornjem Posočju. Obnavljajo se 
pomembni cestni odseki. Kmalu bodo postavili testna polja za 
protivetrno zaščito na hitri cesti Vipavski križ – Razdrto. Podpisali 
so pismo o nameri o odkupu zemljišč za vzpostavitev gospodar-
ske cone Meblo vzhod v Novi Gorici. Sklenjen je bil sporazum 
o sodelovanju s Primorsko gospodarsko zbornico. Zbornica je 
podprla tudi načrtovane aktivnosti Evropskega združenja za 
teritorialno sodelovanje na področju gospodarstva. Pomemben 
je tudi podatek, da je gospodarstvo najavilo več kot 20 vajeniških 
mest za poklic obdelovalec kovin.

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

, d. d.
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Koroška regija - po rasti* dobička
1 TAB d.d.
2 MPI-RECIKLAŽA d.o.o.
3 SIJ METAL RAVNE d.o.o.
4 Adient Slovenj Gradec d.o.o.
5 SIJ RAVNE SYSTEMS d.o.o.
6 DANI AFC d.o.o.
7 MEHANIZACIJA MILER d.o.o.
8 BIJOL d.o.o.
9 VERTIKALA-X d.o.o.

10 AVTO ŠTALEKER d.o.o.
Koroška regija - po rasti* čistih prihodkov od prodaje

1 Adient Slovenj Gradec d.o.o.
2 TAB d.d.
3 AKERS VALJI RAVNE d.o.o.
4 ENERGIJA RM d.d.
5 MPI-RECIKLAŽA d.o.o.
6 ZOLLERN Ravne d.o.o.
7 PALECO d.o.o.
8 BENTELER TRGOVINA, d.o.o.
9 MODUL d.o.o.

10 PETROL ENERGETIKA d.o.o.

Območna zbornica Koroška: 
Predelovalne dejavnosti so generator rasti

»Gospodarska slika koroške regije se v zadnjih letih izrazito 
izboljšuje, pri čemer predstavljajo generator rasti predvsem 
predelovalne dejavnosti z izrazito izvozno naravnanostjo. Ob 
spremembah demografskih razmer v regiji se na Koroškem 
obenem znižuje brezposelnost, pri čemer se veča delež zapo-
slovanja starejših,« o stanju v regiji pravi direktorica zbornice 
Aleksandra Gradišnik. Hitreje kot drugje v Sloveniji se znižuje 
brezposelnost, saj je Koroška druga regija z najmanj brezposel-
nimi. Koroška se tako kot celotna Evropa pospešeno stara, kar 
zahteva prilagajanje delovnih mest starejšim zaposlenim. V enem 
letu je bil največji porast zaposlenih Koroške v starostni skupini 
55-59 let, sicer pa se je v 1.261 gospodarskih družbah za 6,6 
odstotka zvišalo število zaposlitev, kar znaša 12.799 zaposlenih.

»Dejstvo, da je Koroška v slovenskem merilu v preteklem letu 
izrazito izstopala po kazalcih donosnosti kapitala in sredstev, 
dodatno utemeljuje pomen investicij,« izpostavlja direktorica. 
Koroške družbe so na 100 evrov kapitala ustvarile 71,8 evra neto 
dodane vrednosti (v Sloveniji 47,6 evra) in na 100 evrov sredstev 
34,7 evra neto dodane vrednosti (v Sloveniji 22,6 evra).  

»Optimizem se torej nadaljuje in pričakovati je nadaljnje 
investicije, značilne za obdobje rasti,« napoveduje Aleksandra 
Gradišnik.  

Obalno-kraška regija - po rasti* čistega dobička
1 OMV Slovenija, d.o.o.
2 ŠEMPETER IMEX d.o.o.
3 VOLNIK d.o.o.
4 LUKA KOPER, d.d.
5 Titus d.o.o. Dekani
6 INTEREUROPA d.d.
7 GLOVIS EUROPE GmbH, Podružnica Koper
8 NORTEK d.o.o.
9 CPK d.d.

10 T.P.G. LOGISTIKA d.o.o.
Obalno-kraška regija - po rasti* čistih prihodkov od prodaje

1 POČKAJ d.o.o.
2 MODRA LINIJA HOLDING D.D.
3 NEUTRON 900 d.o.o.
4 OCEAN KOPER d.o.o.
5 OMV Slovenija, d.o.o.
6 Hoteli Bernardin d.d.
7 DASU d.o.o.
8 CPK d.d.
9 Hoteli Metropol d.o.o.

10 TRADEWAYS d.o.o., Koper

Primorska gospodarska zbornica: 
Pozitiven trend na področju zaposlovanja 
Primerjava uspešnosti družb v letu 2017 glede na podjetja, 
ki so poslovala v letu 2016 pokaže, da so družbe na območju 
Primorske gospodarske zbornice beležile višje rezultate tako 
pri čistih prihodkih od prodaje kot pri čistih prihodkih od 
prodaje na zaposlenega. Čisti prihodki od prodaje so se namreč 
povečali za 10,2 odstotka (4,345 milijarde evrov v letu 2017 v 
primerjavi s 3,942 milijarde v letu 2016). Čisti prihodki od prodaje 
na zaposlenega so bili v letu 2017 za 4,8 odstotka višji kot leto 
poprej (198.081 evrov v 2017 v primerjavi s 188.946 evrov v 2016). 
Minimalno se je povečala dodana vrednost na zaposlenega, ki je v 
letu 2017 znašala 43.139,90 evra (42.994,00 evra v 2016). 

Negativno spremembo so zabeležili na področju deleža 
prodaje na tujih trgih. V letu 2016 je namreč 47,30 odstotka 
prodaje bilo dosežene na tujih trgih, v letu 2017 pa je ta odstotek 
padel na 46,70, kar predstavlja 1,3-odstotno znižanje.  

Pozitiven je tudi trend na področju zaposlovanja. Povprečno 
število zaposlenih po delovni urah se je zvišalo za 5,2 odstotka. 
Vrednost kazalnika je v letu 2016 znašala 20.863,40 zaposlenega, 
medtem ko se je v letu 2017 zvišala na 21.939,50. 
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Osrednjeslovenska regija - po rasti* čistega dobička
1 PETROL d.d., Ljubljana
2 Interenergo d.o.o.
3 HSE d.o.o.
4 BELEKTRON d.o.o.
5 PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o.
6 Lek d.d.
7 PRESKOK d.o.o.
8 HOFER trgovina d.o.o.
9 DINOS d.d.

10 RENAULT NISSAN SLOVENIJA, d.o.o.
Osrednjeslovenska regija - po rasti* čistih prihodkov od prodaje

1 PETROL d.d., Ljubljana
2 HETA Asset Resolution d.o.o.
3 SŽ - Potniški promet, d.o.o.
4 HELLA SATURNUS SLOVENIJA d.o.o.
5 Lek d.d.
6 Droga Kolinska d.d.
7 MAGISTRAT INTERNATIONAL d.o.o.
8 HELIOS Domžale, d.o.o.
9 METROPOLITANA d.o.o.

10 ELES, d.o.o.

Zbornica osrednjeslovenske regije: 
Napovedujejo se nove investicije 
»Leto 2017 je bilo v vseh pogledih optimistično in po gospodarskih 
kazalnikih najboljše po letu 2007, kar nas navdaja z optimizmom,« 
pravi direktorica zbornice Marta Turk. »Gospodarska aktivnost 
in rast se odražata v vseh sektorjih. V gradbeništvu je stopnja 
povpraševanja zelo visoka, investitorji težko najdejo proste 
kapacitete gradbenih izvajalcev, cene njihovih storitev rastejo,« 
poudarja direktorica.  
       Pomembno vlogo v regijskem gospodarstvu ima 9.342 družb 
izvoznic, ki so zaposlovale tri četrtine vseh zaposlenih oseb v 
družbah. Ustvarile so 87,7 % prihodkov, 88,9 % prihodkov iz 
prodaje, 83,5 % prodaje na domačem trgu, 75,9 % neto čistega 
dobička in 80,6 % dodane vrednosti vseh družb v regiji. »V letu 
2017 napovedana investicija v novo tovarno v Logatcu se je začela 
uresničevati v letu 2018, napovedujejo pa se tudi nove, kljub 
oviram na slovenskem trgu. Kar 38 % podjetij v tuji lasti načrtuje 
širitev in nove zaposlitve,« dodaja Turkova.  
    »Tudi mikro in mala podjetja so v letu 2017 povečala čisti  
dobiček za 2,5-krat, med samostojnimi podjetniki pa ugotavljamo 
zmanjšanje števila tistih, ki predložijo letna poročila, in povečanje 
števila samostojnih podjetnikov, ki niso zavezani za predložitev 
letnega poročila (normiranci).« 
     »Osrednjeslovenska regija je uspešna tudi na področju turizma, 
saj je ustvarila daleč največ nočitev tujih gostov v preteklem letu, 
glavno mesto Ljubljana pa je med tujimi obiskovalci še vedno ena 
od preferiranih destinacij,« zaključuje direktorica.
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Iz regionalnih zbornic GZS

Podravska regija - po rasti* čistega dobička
1 IMPOL d.o.o.
2 TALUM d.d. Kidričevo
3 Continental Adria d.o.o.
4 STARKOM d.o.o.
5 ADK d.o.o.
6 Gorenje Surovina d.o.o.
7 Albaugh TKI d.o.o.
8 PALFINGER d.o.o.
9 ROHRTECH.SI d.o.o.

10 MELTAL IS, d.o.o.
Podravska regija - po rasti* čistih prihodkov od prodajedaje

1 IMPOL d.o.o.
2 I.P.S. d.o.o.
3 H-BIT, d.o.o.
4 PFEIFER & LANGEN, d.o.o.
5 HENKEL MARIBOR d.o.o.
6 PALFINGER d.o.o.
7 TALUM d.d. Kidričevo
8 PERUTNINA PTUJ d.d.
9 ADK d.o.o.

10 TEDi BETRIEBS d.o.o.

Štajerska gospodarska zbornica: 
Magna Stayer signal za druge investitorje 

»Na prvo mesto postavljam vstop Magne Stayer v naše okolje, ki 
daje - in prepričana sem, da bo tako tudi v prihodnje - posredne in 
neposredne učinke, predvsem pa je tudi signal za druge investi-
torje,« o najodmevnejšem dogodku lani ne le na Štajerskem pravi 
direktorica zbornice Aleksandra Podgornik. Uspešni so bili tudi 
pri pridobivanju projektov, med katerimi izpostavljajo projekt 
Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo – Mreže za krožno 
gospodarstvo in pravkar začeti projekt Celovita psihosocialna 
podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile »NAPREJ«, 
katerega podnaslov je preprost in poveden »Zdravo in aktivno v 
prihodnost!« 

Direktorica opozarja na težavo z okorelo in počasno birokra-
cijeo na ministrstvih, pri čemer izpostavlja predvsem ministrstvi 
za okolje in infrastrukturo. »Dostop izjemno pomembnega in 
uspešnega podjetja Impol do avtoceste urejajo že nekaj let, žal 
neuspešno in z nerazumljivimi časovnimi zamiki,« poudarja. 
Pereče je tudi dogajanje, povezano s čezmejnim poslovanjem, saj 
imajo podjetja velike težave z urejanjem administrativnih postop-
kov v Sloveniji, ko njihovi delavci nastopajo na tujih trgih.  

»Sicer pa se konjunktura pozna tudi v poslovanju podjetij v 
naši regiji, ki je izrazito izvozno usmerjena in katerih rezultati 
so dobri. V regiji je veliko zelo dobrih in prodornih podjetij in 
želimo si, da bi tako delala tudi v prihodnje. Tudi zato bomo naše 
delo zavzeto nadaljevali in nudili maksimalno podporo vsem,« 
obljublja Aleksandra Podgornik. 

www.talum.si 

Vrhunske izdelke in storitve ustvarja že več kot 1470 sodelavcev. 

Smo 8. največji slovenski izvoznik. Večina naših kupcev nas po 
točnos�  in zanesljivos�  dobav obravnava kot dobavitelja A.  

Pri proizvodnji aluminija s tehnologijo AP18 smo po tokovnem
izkoristku najučinkovitejši na svetu.

Že tretjino aluminija pridobimo s pretaljevanjem odpadnega aluminija, 
s čimer vračamo srebrno kovino v krog porabe brez izgube kakovos� .   

Podpiramo humanitarne projekte, kulturo, umetnost, šport 
in druge  dejavnos� , v katerih prepoznamo dodano vrednost za okolje, 
ki mu pripadamo. 

Zlato in srebrno priznanje 
za najboljše inovacije 
podravske regije 2018.
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Iz regionalnih zbornic GZS

Pomurska regija - po rasti* čistega dobička
1 MOL SLOVENIJA d.o.o.
2 CARTHAGO d.o.o.
3 ELRAD INTERNATIONAL d.o.o.
4 FARMTECH d.o.o.
5 AGROCORN d.o.o.
6 Panvita MIR d.d
7 ELRAD WS d.o.o.
8 SAUBERMACHER SLOVENIJA d.o.o.
9 GEA VIPOLL d.o.o.

10 VODOVOD SISTEMA B d.o.o.
Pomurska regija - po rasti* čistih prihodkov od prodaje

1 GMT d.o.o.
2 CARTHAGO d.o.o.
3 RADENSKA d.o.o.
4 IMO-REAL d.o.o.
5 POČITEK - UŽITEK d.o.o.
6 MOL SLOVENIJA d.o.o.
7 ATRIUM-NOVI INTERIERI d.o.o.
8 RADGONSKE GORICE D.D.
9 SAUBERMACHER SLOVENIJA d.o.o.

10 TKO d.o.o.

Pomurska gospodarska zbornica: 
Rekordno visoka rast izvoza

V letu 2017 so pomurske gospodarske družbe nadaljevale 
pozitivni trend poslovanja. Gospodarstvo znova beleži rekordno 
visoko rast izvoza, krepijo se nove investicije, upada število 
brezposelnih in raste število novih zaposlitev. »Stabilnost in 
uspešnost regijskega gospodarstva zagotavljajo predvsem 
izvozno usmerjena podjetja. Najpomembnejši izvozni partnerici 
Pomurja še naprej ostajata Nemčija in Avstrija, v kateri gre več 
kot polovica celotnega izvoza,« pravi direktor zbornice Robert 
Grah. »Najbolj stabilne panoge so kovinsko predelovalna, ki tudi 
v zadnjih letih največ zaposluje, elektro,  živilska in gradbeni-
štvo. Prav tako pa se pri prodaji pozna 10-odstotni dvig domače 
porabe, predvsem pri živilcih.«

Pomurske gospodarske družbe so ustvarile 58 milijonov evrov 
neto čistega dobička. Upad neto čistega dobička je predvsem 
odraz povečanja čiste izgube neuspešnih podjetij, medtem ko je 
čisti dobiček uspešnih podjetij ostal na ravni leta 2016. 

»Imamo še vedno 2.796 (18 odstotkov) delovnih mest v 447 
podjetjih, ki ne dosegajo dodane vrednosti na zaposlenega 
20.000 evrov. Vsa ta delovna mesta so ogrožena in ustvarjajo 
v regijski bilanci za 15,9 milijonov evrov čiste izgube. Na drugi 
strani pa imamo pozitiven trend v 276 podjetjih, ki zaposlujejo 
3.394 (21 odstotkov) zaposlenih in ustvarijo povprečno med 
55.000 in 70.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega in gene-
rirajo večino 50,7 milijona evrov regijskega neto čistega dobička. 
Torej vsi trendi nakazujejo na optimizem in stabilno poslovanje 
pomurskega gospodarstva,« zaključuje Grah.  

Navdih 
in inovativnost 
v PackRight Centre

Izvajamo delavnice, 
razvojne in inspirativne 
sestanke, ki rezultirajo 
v najboljšo embalažno 
rešitev.

Več na
dssmith.com/sl/packaging

Embalažni strategi
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Iz regionalnih zbornic GZS

Posavska regija - po rasti* čistega dobička
1 GEN-I, d.o.o.
2 DS SMITH SLOVENIJA d.o.o.
3 KOSTAK d.d.
4 STILLES d.o.o.
5 GEN d.o.o.
6 EUROFOREST d.o.o.
7 ATHOS Elektrosistemi d.o.o.
8 RADEČE PAPIR NOVA, d.o.o.
9 PLASTOFORM BLANCA d.o.o.

10 KOVIS d.o.o.
Posavska regija - po rasti* čistih prihodkov od prodaje

1 GEN-I, d.o.o.
2 GEN d.o.o.
3 PLASTOFORM BLANCA d.o.o.
4 JYSK d.o.o.
5 LASTINSKI PAK d.o.o.
6 KOVIS d.o.o.
7 KOSTAK d.d.
8 RAFAEL d.o.o. Sevnica
9 ATHOS Elektrosistemi d.o.o.

10 SL - INŽENIRING Boršt d.o.o.

Območna zbornica Posavje:  
Za izjemno rast ključni tuji trgi

»Leto 2017 je bilo za posavsko gospodarstvo izjemno leto. Vsi 
ključni kazalci kažejo, da so bila vlaganja v dvig kompetenc zapo-
slenih, razvoj, inovacije in nove trge ključna za izjemno uspešno 
poslovanje. Za rast in dosego izjemnih rezultatov pa so bili ključni 
tuji trgi. Tako sosednja Hrvaška na ravni regije še naprej ostaja 
prva zunanjetrgovinska partnerica, sledita pa ji Nemčija in Italija. 
Projekti posavske energetike: tj. dokončanje verige HE na spodnji 
Savi, izgradnja odlagališča NSRAO, JEK2 in razvojni projekti 
ostalih posavskih podjetij za nadaljnjo rast na domačem in tujih 
trgih ter nadaljnja izgradnja regijske infrastrukture, ki se financira 
z občinskimi in EU sredstvi, pa so garant za nadaljnjo uspešno 
poslovanje posavskega gospodarstva, kateremu so s pozitivnim 
poslovanjem doprinesli tudi samostojni podjetniki in zadruge, ki 
delujejo v regiji Posavje,« o minulem letu pravi direktor zbornice 
Darko Gorišek.

Med ključnimi spremembami tako Gorišek našteva 847 novih 
delovnih mest, povečanje čistih prihodkov od prodaje za 906 mili-
jonov evrov in 736 milijonov evrov več prihodkov na tujih trgih. 
»Posavsko gospodarstvo je med vsemi regijami doseglo največjo 
rast prihodkov na tujih trgih, kar regijo uvršča na šesto mesto,« 
poudarja Gorišek. Za 40 milijonov evrov se je povečala dodana 
vrednost, ki bo po njegovih besedah po projekcijah za leto 2018 
presegla mejo 500 milijonov evrov. Ne nazadnje je regija beležila 
tudi nadaljnjo rast prihodkov na zaposlenega na 363.871 evrov. 
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Iz regionalnih zbornic GZS

Zasavska regija - po rasti* čistega dobička
1 RUDIS d.o.o. Trbovlje
2 ETI, d.o.o.
3 TRGOGRAD, d.o.o., Litija
4 PREDILNICA LITIJA d.o.o.
5 BARTEC VARNOST, d.o.o.
6 AVTOHIŠA MALGAJ, d.o.o.
7 STEKLARNA HRASTNIK d.o.o.
8 DEWESo° d.o.o.
9 STUDIO MODERNA d.o.o.

10 ŠUŠTAR TRANS d.o.o.
Zasavska regija -po rasti* čistih prihodkov od prodaje

1 TRGOGRAD, d.o.o., Litija
2 Lafarge Cement d.o.o.
3 STUDIO MODERNA d.o.o.
4 STEKLARNA HRASTNIK d.o.o.
5 ETI, d.o.o.
6 TKI HRASTNIK, d.d.
7 KOMUNALA TRBOVLJE, d.o.o.
8 BARTEC VARNOST, d.o.o.
9 BONPET SY., d.o.o.

10 SIIPS AD d.o.o.

Območna zbornica Zasavje: 
Rast spodbudila podjetniško aktivnost 
»Poslovanje zasavskega gospodarstva je bilo v letu 2017 zelo 
uspešno, saj beležimo pozitivno rast prihodkov, dodane 
vrednosti, neto dobička, izvoza. V Zasavju se je število zaposlenih  
povečalo, brezposelnost se je zmanjšala. Ugodna gospodarska 
rast je spodbudila tudi podjetniško aktivnost, saj je ustanovljenih 
tudi več novih mikro in malih podjetij, ki delujejo v dobaviteljskih 
verigah velikih podjetij kot spin-o± podjetja, ki se izločijo iz 
matičnih družb, ali kot start up podjetja, ki delujejo na globalnih 
trgih. S pospešeno digitalizacijo poslovanja ima vse več malih 
podjetij direkten vstop na globalni trg. Prepričana sem, da se 
tudi zaradi dobrih gospodarskih rezultatov ponovno vrača 
optimizem pri ljudeh, saj podjetja povprašujejo po kadrih, torej 
imajo motivirani posamezniki možnost zaposlitve,« o poslovanju 
v lanskem letu pove direktorica zbornice Staša Baloh Plahutnik.   

Tako kot v večini regij se tudi pri njih soočajo s kadrovskimi 
težavami. »Podjetja imajo problem pri pridobivanju in zapo-
slovanju kompetentnih kadrov, zato kljub dobrim rezultatom 
v letu 2017 ocenjujejo, da bodo ključni vzvodi razvoja in rasti, 
kadri. Zato večja podjetja posebno pozornost in skrb namenjajo 
zadovoljstvu zaposlenih, medgeneracijskemu sodelovanju,  
usposabljanju in izobraževanju zaposlenih za prihajajoče izzive,« 
pojasnjuje direktorica in dodaja, da podjetja od države priča-
kujejo »večjo povezanost gospodarstva in izobraževanja, ki bo 
pri mladih razvijalo kompetence, ki jih gospodarstvo potrebuje 
sedaj in v bodoče,  če želi realizirati svoje nadaljnje razvojne in 
investicijske namere«.

Primorsko-notranjska regija - po rasti* čistega dobička
1 ODPAD d.o.o. Pivka
2 MI OSKRBA d.o.o.
3 ebm-papst Slovenija d.o.o.
4 PLAMA-PUR d.o.o.
5 RESINEX d.o.o.
6 KORLE d.o.o.
7 POSTOJNSKA JAMA, d.d.
8 TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o., Podgrad
9 ALPOD d.o.o.

10 KOVINOPLASTIKA LOŽ d.o.o.
Primorsko-notranjska regija - po rasti* čistih prihodkov od prodaje

1 TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o., Podgrad
2 POSTOJNSKA JAMA, d.d.
3 ALUMAR d.o.o.
4 DAPZ d.o.o.
5 Lesni center Intechles d.o.o.
6 ebm-papst Slovenija d.o.o.
7 EXTRAFORM d.o.o.
8 ODPAD d.o.o. Pivka
9 ALPOD d.o.o.

10 REMONTING d.o.o.

Območna zbornica Postojna: 
Gospodarstvu gre bolje kot kdajkoli prej

»Nekaj zadnjih let, ko so se kazalci poslovanja regijskega gospo-
darstva postopno izboljševali, smo govorili, da je gospodarstvo 
okrevalo. Tokrat lahko z gotovostjo rečemo, da je gospodarstvo 
zdravo in mu gre bolje kot kdajkoli prej. Najbolj nazadujemo na 
področju raziskav in razvoja, je pa tudi tu mogoče zaznati premik 
v pozitivno smer,« o poslovanju v regiji pravi direktor zbornice 
Boštjan Požar. Dvigujejo se vsi kazalci poslovanja regijskega 
gospodarstva, v letu 2017 je regija ustvarila daleč največ neto 
čistega dobička v zadnjih dvajsetih letih in kar 30 odstotkov več 
kot v letu poprej. Regija je nadpovprečno izvozno usmerjena, 
podjetja pa so zadolžena znatno manj od slovenskega povprečja.

»V regiji smo v okviru Šolskega centra Postojna vzpostavili 
Izobraževalni center sodobnih tehnologij (ICST), katerega namen 
je dvigniti kompetence kadrov, ki se izobražujejo v formalnih 
programih izobraževanj, kakor tudi že zaposlenih v podjetjih,« 
dodaja Požar. Center pomeni dodaten zagon podjetjem, ki delu-
jejo na področju orodjarstva in v sorodnih panogah.

Pomemben dosežek je tudi vzpostavitev regijske garancijske 
sheme v okviru RRA Zeleni kras. Shema jamči za kredite, ki jih 
podjetja najamejo pri sodelujočih bankah. Kot pojasnjujejo na 
zbornici, je to izrednega pomena za dvig investicijske sposob-
nosti gospodarstva v regiji. Pohvalijo se lahko še z eno novostjo. 
»V okviru RRA Zeleni kras smo vzpostavili incoming turistično 
agencijo, ki bo dodatno tržila turistično ponudbo regije in na turi-
stični zemljevid postavila tudi tisto manj uveljavljeno turistično 
ponudbo v regiji.«

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

, d. d.
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Iz regionalnih zbornic GZS

Savinjska regija - po rasti* čistega dobička
1 GORENJE, d.d.
2 DARS d.d.
3 BSH HIŠNI APARATI d.o.o. Nazarje
4 odelo Slovenija d.o.o.
5 KOVINTRADE d.d. Celje
6 ŠTORE STEEL d.o.o.
7 NOVEM CAR INTERIOR DESIGN d.o.o.
8 CINKARNA Celje, d.d.
9 GORENJE GTI, d.o.o.

10 AVTOTEHNIKA Celje d.o.o.
Savinjska regija - po rasti* čistih prihodkov od prodaje

1 DARS d.d.
2 CINKARNA Celje, d.d.
3 KLS d.o.o.
4 ŠTORE STEEL d.o.o.
5 BSH HIŠNI APARATI d.o.o. Nazarje
6 odelo Slovenija d.o.o.
7 ENGROTUŠ d.o.o.
8 INEL d.o.o.
9 UNIOR d.d.

10 PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.

Regionalna gospodarska zbornica Celje: 
Pozitivni trendi na področju likvidnosti

»Celjsko gospodarstvo generalno zaostaja za nacionalnim 
povprečjem, donosnost sredstev in kapitala pa je bila lani boljša 
od slovenskega povprečja. Tudi na področju plačilne discipline 
in likvidnosti so se nadaljevali pozitivni trendi. Pri prihodkih na 
zaposlenega, dodani vrednosti na zaposlenega in plačah pa nam 
ne gre dobro,« pravi direktor zbornice Drago Polak. 

Celjska regija v Sloveniji že nekaj let dosega okrog 8 odstot-
kov ekonomske moči. V letu 2017 je svojo moč ohranila. Družbe 
v regiji so še izboljšale tako kazalnik donosnosti kapitala kot 
donosnosti sredstev. Družbe regije so lani na 100 evrov kapitala 
ustvarile 68 evrov neto dodane vrednosti (v Sloveniji 48 evrov) in 
na 100 evrov sredstev 27 evrov neto dodane vrednosti (v Sloveniji 
23 evrov). Glede na kazalnike produktivnosti je regija zaostajala 
za Slovenijo, saj je vsak zaposleni v povprečju preteklega leta 
ustvaril za četrtino manj prihodkov ter prejemal za 185 evrov 
nižjo plačo od slovenskega povprečja. Prav tako je nižji obseg 
neto dodane vrednosti na zaposlenega od dosežene pri vseh 
družbah v Sloveniji.

Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica:
Gospodarske družbe z bistveno boljšim rezultatom kot v 2016
»Gospodarske družbe v SAŠA regiji so leto 2017 sklenile z 
bistveno boljšim rezultatom kot leto 2016, poslovanje samostoj-
nih podjetnikov pa je bilo podobno predlanskemu, pri čemer 
so tako družbe kot podjetniki povečali prihodke, zlasti na tujih 
trgih, število zaposlenih in dodano vrednost,« poudarja direktor 
zbornice Franci Kotnik. 

»Stopnja brezposelnosti v regiji je lani padla za več kot 
dvanajst odstotkov. Nekoliko se je zmanjšal delež mikro podjetij 
in povečal delež malih podjetij, medtem ko delež velikih podjetij v 
SAŠA regiji, merjeno po številu zaposlenih in prihodkih, ostaja še 
naprej bistveno večji, kot je sicer v Sloveniji. Netipična struktura 
regijskega gospodarstva ostaja podobna kot doslej tudi glede 

* Družba po statistični regiji je poslovala z dobičkom v obeh letih na podlagi nererevidiranih in nekonsolidiranih bilančnih izkazov za leti 2017 in 2016. Pri vsaki 
posamezni regiji smo izračunali absolutno rast  čistega dobička oz. čisega prihodka od prodaje ter jih ustrezno razvrstili.
Vir: GVIN, podatki Ajpes

na dejavnosti, pri čemer se je delež predelovalnih dejavnosti še 
okrepil in se bliža dvema tretjinama. Povečala se je neto dodana 
vrednost na zaposlenega, vendar po tem kriteriju gospodarstvo 
SAŠA še vedno zaostaja za republiškim povprečjem, podobno 
kot pri prihodkih na zaposlenega, donosnosti sredstev in celotni 
gospodarnosti. Mesečna plača na zaposlenega je za malenkost 
presegla slovensko povprečje, nadpovprečna pa je v SAŠA regiji 
donosnost kapitala. Pozitivni trend se je nadaljeval tudi na 
področju plačilne discipline in likvidnosti,« še pravi Kotnik. Regija 
je lani beležila neto celotni dobiček, medtem ko je v letu 2016 
beležila neto celotno izgubo. Poleg tega se je v letu 2017 zmanj-
šalo število plačilno nesposobnih družb za 17 odstotkov. gg




