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1. UVOD  
 
1.1. Splošno o vsebini informacije 
 
V informaciji o rezultatih poslovanja gospodarstva na območju občine Žalec in Spodnje 
Savinjske doline v letu 2019 je predstavljena okvirna sliko poslovnega izida gospodarskih 
družb in samostojnih podjetnikov, ki poslujejo na območju občine Žalec na podlagi finančnih 
podatkov AJPES iz baz FI-PO, statističnih podatkov SURS, podatkov Zavoda RS za 
zaposlovanje in nekaterih napovedi urada UMAR.  
 
Sledeča analiza stanja gospodarstva občine Žalec je letos nastajala konec meseca avgusta, za 
nastanek pa je bil, kot vedno, predpogoj, objava AJPES-ovih baz podatkov FI-PO in ostalih 
AJPES-ovih poročil. Gradivo je bilo dopolnjeno še s podatki iz AJPES-ih letnih poročil 
»Informacija o poslovanju gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug na 
območju občin, ki jih pokriva AJPES izpostava Celje« in »Informacija o poslovanju 
gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug v Savinjski regiji«, UMAR-jeve 
Jesenske napoved gospodarskih gibanj 2019, Poletne napovedi gospodarskih gibanj 2020 ter 
Scenarija COVID -19.  
 
Ključni podatki o doseženih rezultatih v letu poslovanja so prikazani v dveh tabelah na koncu 
poročila, iz katerih so črpani tudi nekateri vhodni podatki za grafične prikaze, ki spremljajo 
tekstualni del te informacije. Kjer je bilo to možno so rezultati na ravni občin primerjani s 
kazalniki na ravni subregije Spodnje Savinjske doline, Savinjske regije in Slovenije. 

 
 
1.2. Gospodarske razmere v Sloveniji, v Savinjski regiji, v Spodnji Savinjski dolini in v 

občini Žalec v letu 2019 
 
 
Rast gospodarstva v Sloveniji je bila lani 2,4 %, kar je nekoliko manj od dolgoletnega 
povprečja (2,7%). Na nižjo rast je vplivala predvsem nižja rast investicij in izvoza, ki je lani 
še nekoliko zmanjšan v primerjavi z uvozom.  
 
Število pravnih oseb z dospelimi neporavnanimi obveznostmi se je zmanjšalo, prav tako tudi 
obseg teh obveznosti. Največ plačilno nesposobnih pravnih oseb in podjetnikov je sodilo v 
področje trgovine, gradbeništva in predelovanih dejavnosti. 
  
Ugodna gospodarska gibanja v letu 2019 so še naprej vplivala tudi na oživljanje trga dela. 
Ugodnejše razmere so se odrazile tudi v občini Žalec.   
 
Gospodarsko moč in vpliv poslovanja na gospodarstvo regije gre med poslovnimi subjekti 
pripisati predvsem gosp. družbam, ki so v letu 2019 ustvarile okoli 90% vseh prihodkov in 
neto dodane vrednosti, ter zaposlovale prav takšen delež zaposlenih.  
 
Podjetja regije predstavljajo približno 10% ekonomske moči države in se po obsegu 
prihodkov, odhodkov in bilančni vsoti uvrščajo na drugo mesto, to je za osrednjeslovensko 
regijo. Zelo podobno je s samostojnimi podjetniki, katerih je lani v regiji poslovalo približno 
desetina in so tudi po številu zaposlenih, obsegu prihodkov, odhodka in izgube v povprečju 
zavzemali desetino mase vseh slovenskih podjetnikov.   
 
Zaposleni pri podjetnikih so lani v povprečju prejemali nižjo plačo od zaposlenih v gosp. 
družbah. 
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Najmočnejši člen v občini in širše v regiji tako ostajajo družbe iz predelovalne dejavnosti, ki 
so izrazito izvozno naravnane in je njihov potencial lahko še večji, so pa obenem najbolj 
občutljive na spremembe na globalnem trgu. Sledila so podjetja iz dejavnosti trgovine ter 
gradbeništva. 
 
Podjetja iz Žalca so lani ohranila drugo mesto v regiji po ustvarjenem čistem dobičku in 
enako po obsegu prihodkov, ustvarjenih na tujem trgu.  
 
Trošenje gospodinjstev se je lani še naprej zmerno povečevalo, pod vplivom še vedno 
naraščajoče zaposlenosti ter višje rasti plač in socialnih transferov. Nadaljevala se je tudi rast 
investicij, predvsem gradbenih, prispevale so tudi državne naložbe, podjetja pa so nekoliko 
povečala tudi investicije v opremo in stroje.  
 
Negotovost v gospodarskem okolju je lani začela naraščati, predvsem v povezavi s 
protekcionističnimi ukrepi in splošno nepredvidljivostjo ukrepov ZDA, negotovostjo glede 
časa in načina izstopa Velike Britanije iz EU ter z upočasnitvijo gospodarske rasti na 
Kitajskem. Vse navedeno (brez kasnejšega izbruha COVID-19) je torej že lani precej 
povečevalo tveganja, da se bo nadaljnja rast tujega povpraševanja upočasnila bolj, kot 
predvideno. 
 
Rast plač se je po nekajletnih skromnih rasteh lani nekoliko bolj zvišala, tako v zasebnem kot 
v javnem sektorju. V zasebnem sektorju so bili prejemniki minimalne plače zaposleni 
predvsem v predelovalnih dejavnostih, trgovini, gradbeništvu, gostinstvu in prometu. 
 
Cene življenjskih potrebščin so bile lani nekoliko višje kot leto prej, k čemur so poleg višje 
rasti cen storitev prispevale višje cene nafte.  
 
Občina Žalec se v letu 2019 zopet lahko pohvali z večjo rastjo zaposlenih v svojih 
podjetjih, kot je bila zabeležena na regijskem in državnem nivoju, prav tako je tudi rast 
skupnega števila podjetij v občini zopet večja od državnega povprečja in popolnoma v 
rangu regije. Podjetja so pri tem zabeležila višjo rast skupnih prihodkov in sredstev kot 
v državnem in regijskem povprečju ter bilančno pridelala tudi boljši poslovni izid. 
 
Kljub navedenim zelo pozitivnim poslovnim trendom in malenkostnem zmanjšanju 
stopnje brezposelnosti je bila v Žalcu lani stopnja brezposelnosti še vedno nad državnim 
povprečjem, čeprav se le-ta  zadnja leta v Žalcu še vedno vztrajno znižuje. 
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2.      OSNOVNE ZNAČILNOSTI GOSPODARSTVA V LETU 2019 Z  
         VIDIKA GIBANJA ŠTEVILA SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN  
         GOSPODARSKIH DRUŽB TER ZAPOSLENOSTI IN  
         BREZPOSELNOSTI   
 

 
 
 
Prebivalstvo v občini Žalec je beležilo pozitiven trend rasti v obdobju 2010-2012. V letu 
pričetka zadnje gospodarske krize se je trend števila prebivalstva močno negativno odražal, 
kar se je nadaljevalo vse do 2014. Kot enega od pomembnih dejavnikov za negativno rast 
prebivalstva  predhodnih let lahko navedemo povečanje odseljevanja oz. migracij v tujino 
zaradi slabe gospodarske situacije in vedno večje brezposelnosti. Tak trend je slediti tudi še v 
letu 2014. V letu 2015 pa število prebivalcev v občini Žalec zopet naraste, vendar se to že v 
naslednjem letu zopet odrazi v negativno smer, čemur pripisujemo vpliv predvsem v 
povečanem odseljevanju v druge občine. V zadnjih treh letih se je prebivalstvo v občini zopet 
začelo povečevati in predvidevati je, da je na to vplivala tudi dobra slika ostalih gospodarskih 
dejavnikov v občini.    
 
Kljub navedenim nihanjem prebivalstva, je razvidno, da se v zadnjih 10 letih prebivalstvo v 
občini skupaj ni bistveno spremenilo. Iz pozitivnega demografskega trenda iz zadnjih nekaj 
let pa lahko nadalje sklepamo, da občina zagotavlja pogoje za dober demografski razvoj, ki je 
vsekakor zelo močno v korelaciji z gospodarstvom v občini in posledično razpoložljivimi 
delovnimi mesti.  
 
Slika o rasti prebivalstva je zagotovo eden od najbolj pomembnih kazalcev korelacije med 
rastjo prebivalstva in gospodarskim razvojem lokalne skupnosti – zlasti z zornega kota 
nadaljnje razvojne perspektive občine in tudi širše demografske slike v državi Sloveniji.  
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Podatke iz letnih poročil za leto 2019 je do meseca maja AJPES-u za področje občine Žalec 
predložilo 644 samostojnih podjetnikov in 684 gospodarskih družb oziroma skupno 1.328 
podjetij, kar je skupaj v povprečju le za malenkost manj podjetij kot leto prej.  
 
 
Število podjetij 
(g.d. in s.p.) v 

Občini Žalec po 
velikosti 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 

2019 

velike 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 

srednje 15 13 12 12 12 16 15 12 14 16 

male 64 63 62 56 61 57 64 62 63 69 

mikro 1260 1302 1333 1351 1301 1253 1247 1257 1253 1241 

SKUPAJ 1340 1379 1408 1420 1376 1327 1328 1333 1332 1328 

 
 
Od vseh podjetij je bilo v Žalcu, po strukturi približno 0,15% velikih, 1,2% srednjih, 5,2% 
malih in kar 93% mikro podjetij. Število srednjih in malih podjetij je v zadnjem letu ponovno 
nekoliko naraslo, medtem je opaziti rahel upad števila mikro podjetij. Iz tega lahko 
zaključimo, da so ugodne gospodarske razmere pozitivno vplivale na rast podjetij in 
njihovega zaposlovanja, kar je imelo vpliv na prehod nekaj podjetij v višji velikostni razred.    
 
Tudi lani med VELIKIMI podjetji v občini Žalec ostajata podjetji NOVEM CAR INTERIOR 
DESIGN d.o.o. in SMARTY d.o.o. Prvo je lani zaposlovalo kar 848 delavcev (predlani 753)  
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in je znano, da deluje v sektorju predelovalne industrije za avtomobilsko dejavnost. Drugo, 
SMARTY d.o.o. (prej zastopano kot IKOS BP d.o.o.), ki je lani zaposlovalo 290 delavcev 
(predlani 306) je podjetje iz zaposlovalnih dejavnosti, ki je bilo v to kategorijo uvrščeno že v 
letu 2014, ko je zaposlovalo kar 304 delavce, še leto  poprej pa le 5 delavcev. Gre za podjetje 
za posredovanje zaposlitev. 
 
V skupino SREDNJIH podjetij sta lani vstopili novo podjetje v Žalcu EHO d.o.o. in relativno 
novo podjetje EASYTRANS d.o.o., ki je v povezavi s podjetjem DRAGANOVIĆ d.o.o. 
 

 
 
 
 
Seznam velikih in srednjih podjetij po številu zaposlenih v občini Žalec v letu 2019:  
 
Velika podjetja (več kot 250 zaposlenih):  
NOVEM CAR INTERIOR DESIGN d.o.o. 
SMARTY d.o.o. (prej IKOS BP d.o.o.) –  zunanja kadrovska služba 
 
Srednja podjetja (med 50 in 250 zaposlenih) :  
HRC d.o.o. 
NIVO EKO d.o.o. 
TEHNOS d.o.o. 
SICO d.o.o. 
JUTEKS d.o.o. 
JKP Žalec d.o.o. 
MLEKARNA CELEIA d.o.o. 
OMCO METALS SLOVENIJA d.o.o. 
SIP d.o.o. 
ANTON BLAJ d.o.o. 
MIROSAN, d.o.o. 
MATJAŽ d.o.o. – novo od 2017 
APLAST d.o.o. – novo od 2018 
DRAGANOVIĆ d.o.o. – novo od 2018 
EASYTRANS d.o.o. – novo od 2019 
EHO d.o.o. – novo od 2019 
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Občina Žalec beleži v desetletnem obdobju 2010-2019 pozitiven trend rasti skupnega števila 
gospodarskih družb, kar je zagotovo prispevalo tudi k podobno pozitivnim trendom na ravni 
celjskega območja in območja celotne Savinjske regije. Število samostojnih podjetnikov v 
Žalcu je v enakem obdobju nekoliko manj stanovitno in sicer je do leta 2011 počasi naraščalo, 
v letu 2012 pa že beležimo upad števila samostojnih podjetij, kar se je nadaljevalo vse do lani. 
V zadnjih desetih letih je število s.p.-jev upadlo za slabih 20 %. Enake trende zmanjšanja 
števila s.p.-jev in povečanja števila gospodarskih družb je v lanskem letu zaznati tudi na ravni 
regije Savinjske in države Slovenije.    
 
Žalska podjetja so lani zaposlovala 3,8 % več ljudi kot leto pred tem. K pozitivnemu trendu so 
prispevale izključno gospodarske družbe, ki so skupaj zaposlile celo dobrih 5% več 
zaposlenih, medtem ko je skupaj z upadom števila samostojnih podjetnikov zaznati v 
povprečju še večji upad pri njih zaposlenih. Podobne trende, vsaj v številu s.p-jev je opaziti 
tudi na regijskem nivoju. Med občinami subregije Spodnje Savinjske doline so zopet največjo 
rast zaposlovanja zabeležili v Preboldu (24,4 %) in sicer tako na strani s.p-jev kot 
gospodarskih družb. Na nivoju SSD, kot tudi Žalca pa so rast števila zaposlenih zabeležile le 
gospodarske družbe.    
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Zmanjševanja števila zaposlenih v podjetjih je bila v preteklih letih predvsem posledica 
tendence zmanjševanja vseh stroškov in tako tudi stroškov dela v kriznem obdobju. Tako je 
bilo v občini Žalec v tem pogledu še posebej izrazito leto 2008, ko se je trend zaposlovanja 
prevesil močno navzdol in se tako nadaljeval do leta 2013. Od tod naprej je zaznana ponovna 
rast zaposlenih v žalskih podjetjih. V 2019 so žalska podjetja skupaj zaposlovala kar 6.021 
delavcev, kar je največ v vsaj zadnjih 20 letih in 3,8 % več kot leto prej. 
 
Žalska podjetja torej v obdobju trenutne gospodarske rasti/konjukture zaposlujejo celo več od 
državnega povprečja in so na nivoju regije. Za tako izrazito rast imajo zasluge predvsem 
gospodarske družbe, ki v tem obdobju zaposlujejo mnogo intenzivneje, saj je njihov trend 
zaposlovanja izrazito pozitiven, medtem ko je na strani samostojnih podjetnikov opaziti  
zmanjšanje zaposlenosti.  
 
Gospodarske družbe se pri zaposlovanju mnogo intenzivneje odzivajo splošnim gospodarskim 
trendom in tako močneje zaposlujejo v obdobju gospodarske konjukture in enako močno 
odpuščajo v obdobju gospodarske recesije, medtem ko samostojni podjetniki splošnim 
gospodarskim trendom le niso toliko podložni in uspejo zaposlenost na njihovi strani nekoliko 
amortizirati tudi v času gospodarskih kriz. Vedeti moramo, da so samostojni podjetniki v 
veliki meri samozaposleni v svojih podjetjih ali morda zaposlujejo še koga in so tako na nek 
način primorani te zaposlitve ohraniti tudi v času »slabih zaslužkov na trgu«, to je v času 
gospodarske krize.  
  
Spričo navedenih dejstev lahko sklepamo, da se je tudi v zadnjem letu 2019 del problematike 
večje izgube delovnih mest na strani s.p.-jev, ki pa so v preteklih kriznih letih nekako reševali 
problematiko upada zaposlitev skozi samozaposlovanje, zopet reševal skozi večje 
zaposlovanje s strani gospodarskih družb, ki beležijo gospodarsko rast, medtem ko je pri s.p.-
jih sklepati, da se jih dober del ne bo uspel obdržati na trgu, kar priča tudi zmanjševanje 
njihovega števila. Prav tako pa lahko zaznamo tudi strukturna preoblikovanja uspešnih s.p.-
jev v d.o.o.-je.  
 
Razveseljuje dejstvo, da so podjetja občine Žalec v letu 2019 zaposlovala kar največ 
delavcev gledano na obdobje zadnjih dvajsetih let.  
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Gospodarsko stanje v veliki meri odražajo tudi podatki o gibanju brezposelnosti, ki pa ni 
direktno vezana na poslovanje podjetij na nekem območju saj se smatra, da je število 
brezposelnih tudi posledica zaposlovanja ali odpuščanja v podjetjih širše v regiji in državi.  
V občini Žalec je bilo sredi leta 2019 (30.6.2019) skupaj 960 registriranih brezposelnih 
iskalcev zaposlitev, kar je najmanj v zadnjih 10-ih letih. Stopnja registrirane brezposelnosti se 
je sredi leta 2019 zmanjšala kar za 0,7 odstotne točke na 9,1 %. Tudi na ravni regije in države 
se je stopnja brezposelnosti zmanjšala, vendar na regijskem in državnem povprečju le 
nekoliko manj kot v Žalcu.     
 
V občini Žalec je v zadnjih letih zabeležen znaten upad stopnje brezposelnosti. V zadnjih 
dveh letih se je slika brezposelnosti v občini še popravila, izhajali pa smo iz stanja, ki je bilo 
(in je še vedno) nekoliko slabše od regijskega in slovenskega povprečja. Po relativno dolgem 
obdobju krize se od leta 2016 izboljšuje materialni standard prebivalstva, temeljni vzrok zanj 
pa je okrevanje splošnega stanja gospodarstva in povečevanje zaposlitev. 
 
Zaključimo lahko, da je bilo vsesplošno dobro gospodarsko situacijo v Sloveniji tudi lani, po 
zmanjšanju stopnje brezposelnosti, še bolj občutiti v občini Žalec kot gledano širše regijsko. 
Hkrati pa so žalska podjetja lani zopet zaposlila relativno več ljudi kot v povprečju v državi in 
skoraj povsem na nivoju regije. Iz zapisanega lahko sklepamo, da so na brezposelnost v 
Žalski občini tudi lani dobro vplivali pozitivni skupni kazalci zaposlovanja podjetij v občini, v 
regiji in v državi.   
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        LETO         

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
STOPNJA 
BREZPOSELNOSTI 
NA DAN 30.06. 
(Občina ŽALEC) 12,10 13,60 12,10 14,90 15,40 14,00 13,20 10,80 9,80 

 
 

9,10 
STOPNJA 
BREZPOSELNOSTI 
NA DAN 30.06. 
(Savinjska regija) 11,60 12,20 12,20 13,60 13,60 13,00 12,20 9,90 7,90 

 
 

7,30 
STOPNJA 
BREZPOSELNOSTI 
NA DAN 30.06. 
(SLOVENIJA) 10,50 11,40 11,50 12,80 12,80 12,00 10,80 9,10 8,80 

 
 

8,10 

 
 
 
Ob nadaljnji krepitvi gospodarske aktivnosti se je zaposlenost povečala v večini dejavnosti 
zasebnega sektorja, zlasti v srednje tehnološko zahtevnih predelovalnih dejavnostih, v 
gradbeništvu, v gostinstvu, prometu in trgovini ter je v zadnjih letih sicer najizrazitejša v 
zaposlovalnih dejavnostih, ki delovno silo posredujejo v druge dejavnosti, predvsem v 
predelovalne dejavnosti.  
 
Ob upadu rasti proizvodne aktivnosti bi se naj rast zaposlenosti nadalje postopoma umirjala.   
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Zanimivo je opaziti, da so še do 2015 nekaj let zapored na območju Urada za delo Žalec med 
brezposelnimi prevladovali moški, drugod pa ženske, tako na ravni države in tudi na območju 
ZZZS Območne službe Celje. V 2017 se je trend uravnovesil z državnim in regijskim 
povprečjem, kjer nekoliko večje deleže med brezposelnimi zasedajo ženske. Enako se je 
nadaljevalo tudi v letu 2018. 
   
Delež brezposelnih žensk v skupnem številu brezposelnih je bil lani na našem območju UD 
Žalec vseeno s 50,7 % v rangu regijskega povprečja in je le nekoliko večji kot v državi. K 
temu je zagotovo dosti prispevalo tudi največje Žalsko podjetje, ki zaposluje velik delež prav 
žensk.  
 
 
 
3. REZULTATI POSLOVANJA PODJETNIKOV V LETU 2019 
 
3.1. Ekonomska moč Savinjske regije in Občine Žalec 
 
Primerjava med ekonomsko močjo gospodarstva občine Žalec (skupaj s.p. in g.d.) v 
primerjavi s Savinjsko regijo nam pokaže, da v letu 2019 gospodarstvo v občini Žalec, v 
kateri živi dobrih 8 % vseh prebivalcev regije, dosega: 

 nadpovprečno zmanjšanje števila brezposelnih 
 nadpovprečno rast sredstev podjetij (g.d.) 
 skoraj identičen trend skupnega števila podjetij 
 nadpovprečni delež po skupnem številu zaposlenih v gospodarskih družbah 
 malenkost boljši poslovni izid na strani s.p.-jev 
 manjšo rasti prihodkov kot na nivoju regije, kljub skoraj identičnem povečevanju  
     zaposlenih. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Število registrirano brezposelnih oseb po spolu, december 2019 
Urad za delo Moški Ženske Skupaj 
UD Celje 1.349 1.381 2.730 
UD Laško 301 270 571 
UD Slovenske Konjice 634 644 1.278 
UD Šentjur 406 457 863 
UD Šmarje pri Jelšah 687 733 1.420 
UD Žalec 818 842 1.660 
OS Celje 4.189 4.258 8.447 
Slovenija 38.389 36.903 75.292 
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Delež ekonomske moči gospodarstva Občine Žalec v Savinjski regiji 
 

 
Število G.D. in 

S.P. 
 

Št. zaposlenih 
v g.d. in s.p. 

Prihodki g.d. in s.p. 
(v EUR) 

Odhodki g.d. in s.p. 
(v EUR) 

POSLOVNI IZID SKUPAJ  
za G.D. ali Podjetnikov 

dohodek / negativni 
poslovni izid za S.P.    

(v EUR) 

Leto 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Občina 
Žalec 

1.332 1.328 5.801 6.021 884.058.102 900.185.245 845.680.683 854.748.044 32.949.588 39.326.396 

Savinjska 
regija 

13.711 13.687 68.299 70.941 10.563.908.464 11.113.286.774 10.135.307.264 10.342.125.110 343.929.109 447.661.038 

Delež (%) 
podjetij 
občine 
Žalec v 
Savinjski 
regiji 

9,71 9,70 8,49 8,49 8,37 8,10 8,34 8,26 9,58 8,78 

 
 

 
 
 
Lani je torej pri gospodarskih subjektih v občini Žalec zaznati zelo dobro poslovno aktivnost, 
ki pa je bila v skupnem ekonomskem povprečju v primerjavi z regijo le za malenkost slabša 
od odličnega leta 2018. Še vedno povečana aktivnost gospodarstva občine se je odražala v 
vseh zajetih kazalcih postavk poslovnega izida, z izjemo skupne rasti vseh podjetij, ki je bila 
negativna le na strani prirasta števila s.p.-jev. 
  
Podjetja so v Žalcu zaposlovala primerjalno še vedno skoraj povsem na nivoju regije.  
So pa podjetja v Žalcu investirala v povprečju več kot v regiji, kar je zaznati skozi občutno 
povečanje sredstev podjetij.  
 
Razveseljivo je, da so ob povečani investicijski aktivnosti podjetja v Žalcu povečala tudi 
prihodkovno stran bilance, vendar nekoliko manj kot regijska podjetja, kar je na kancu leta 
zopet rezultiralo z odličnim poslovnim izidom gosp. družb in tudi s.p.-jev, ki je bil celo nad 
državnim in SSD povprečjem, vendar manjši kot v regiji .  
 
Dober trend je zaznati tudi pri številu registriranih iskalcev zaposlitve, kjer se je število le-teh 
lani še naprej zmanjševalo. Na regijski in državni ravni pa je bil ta trend žal malenkost bolj 
neugoden.  
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Glede na navedeno je torej sklepati, da so žalska podjetja verjetno zaposlovala kar nekaj 
novih delavcev iz drugih občin regije in tudi na ta način pripomogla k boljši skupni državni 
sliki na trgu dela in nenazadnje blaginji prebivalstva. 
 
Z vidika sedeža družb je bila lani tretjina družb savinjske regije registriranih na območju 
občine Celje, desetina družb na območju občine Velenje in enako na območju občine Žalec.  
 
 
 
3.2. Prihodki 
 

 
 
 
Po padcu prihodkov gospodarstva občine Žalec v kriznem letu 2009 je gospodarstvo v letu 
2010 ponovno doseglo rast, ki je nihala do leta 2013, odkar dalje pa skupni prihodki vseskozi 
naraščajo. V lanskem letu v Žalcu z veselje opažamo rast skupnih prihodkov podjetji, vendar 
se je le-ta v primerjavi z regijo in državo nekoliko upočasnila. 
   
Na skupno rast prihodkov je vplivala predvsem rast poslovanja gospodarskih družb, medtem 
ko so po pet letnem obdobju padanja, lani samostojni podjetniki zabeležili celo še nekoliko 
večji prihodkovni upad.  
 
Uspešnost gospodarstva se meri predvsem po ustvarjenih prihodkih na tujih trgih, ki pa v 
povprečju pri žalskih podjetjih od leta 2009 vseskozi naraščajo, še posebej v predzadnjih petih 
letih, medtem ko je bila lani ta rast nekoliko bolj umirjena. V preteklem letu so žalska 
podjetja prihodke na tujem trgu ustvarjala bolj uspešno, kot v povprečju podjetja v regiji.  
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Prihodki podjetij (v EUR) 

  Braslovče Polzela Prebold Tabor Vransko Žalec SSD Sav. Regija 

2015 62.624.803 77.580.649 255.993.330 5.053.723 31.200.256 666.566.598 1.099.019.359 8.764.949.171 

2016 65.560.790 83.496.274 280.491.321 5.631.723 36.257.647 718.308.193 1.189.745.948 9.036.718.623 

2017 69.600.025 105.198.487 308.894.017 8.223.979 40.786.551 801.644.957 1.334.348.016 9.977.954.958 

2018 74.805.125 101.621.021 338.151.776 6.362.265 45.686.148 884.058.102 1.450.684.437 10.563.908.464 

2019 82.577.625 111.909.592 366.779.918 7.080.997 48.903.837 900.185.245 1.517.437.214 11.113.286.774 

 
 

 
 
 

 



 
 

17 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

18 

Primerjava prihodkov podjetij (s.p. in g.d.) po občinah Spodnje Savinjske doline, Savinjski 
regiji in občini Žalec nam kaže na rast skupnih prihodkov v zadnjih petih letih 2015/2019. 
Med posameznimi občinami Spodnje Savinjske doline je v lanskem letu opaziti pozitivno rast 
skupnih prihodkov podjetij v vseh občinah. Pri tem je že znano, da so k skupnim prihodkom 
Spodnje Savinjske doline največ prispevala podjetja občine Žalec (slabih 60 %), čeprav so v 
zadnjem letu prihodke najbolj povečala podjetja v občini Tabor. 
   
Družbe občine Žalec so tako v letu 2019 ustvarile za 2,4% več prihodkov na tujem trgu, kot 
leto prej.  
 
 
 
 
3.3. Odhodki 
 
Odhodki podjetij (v EUR) 

  Braslovče Polzela Prebold Tabor Vransko Žalec SSD Sav. Regija 

2015 59.441.364 77.446.062 239.291.845 4.871.366 30.029.967 631.381.595 1.042.462.199 8.917.454.237 

2016 61.667.649 79.648.087 270.448.550 5.738.571 34.621.217 676.427.484 1.128.551.558 8.623.532.133 

2017 65.205.387 101.633.829 291.375.304 5.414.212 38.788.007 774.895.992 1.277.312.731 9.414.478.852 

2018 69.708.102 95.368.810 321.064.830 6.062.467 43.269.315 845.680.683 1.381.154.207 10.135.307.264 

2019 76.742.776 105.175.959 353.879.622 6.773.383 44.955.979 854.748.044 1.442.275.763 10.342.125.110 

 
 
Največjo težo med odhodki so imeli kot običajno stroški blaga, materiala in storitev, ki so se 
povečali za slabo desetino. Med njimi so bili po obsegu največji stroški blaga, materiala in 
storitev, ki so predstavljali okoli 77 % vseh stroškov; na drugem mestu po obsegu in deležu 
pa so bili stroški dela, ki so zajemali dobrih 16 % vseh stroškov. Ostale stroške so 
predstavljali odpisi vrednosti in poslovni odhodki.  
 
Na območju občine Žalec je lani sredi leta povprečna mesečna obračunana bruto plača znašala 
1.495 EUR, neto pa 983 EUR na zaposlenega, medtem ko je na nivoju države Slovenije bila 
izplačana bruto plača v znesku 1.717 EUR, neto pa 1.107 EUR. V zadnjih petih letih so se 
bruto plače tako v Žalcu, kot na ravni države v povprečju povečale skoraj identično in sicer za 
9 %.   
 
Plače delavcev pa v Žalcu tako žal še vedno zaostajajo za državnim in tudi za regijskim 
povprečjem.  
 
 

 



 
 

19 

         
         

 

 
 
 



 
 

20 

 
 
 

         

 
 

   
 
Odhodki podjetij (s.p. in g.d.) so v letu 2019 v vseh občinah Spodnje Savinjske doline, v 
primerjavi s predhodnim letom, narasli, njihova dinamika pa je zelo primerljiva z 
ustvarjenimi prihodki.  
 
V občini Žalec so tako lani odhodki podjetij narasli manj kot povprečno v šestih občinah 
subregije, savinjske regije in države. Slednje ob hkrati relativno skromnejši rasti prihodkov, 
kot na ravni regije, subregije in države, ni imelo močnejšega vpliva na končni letni skupni 
poslovni izid podjetij v Žalcu, ki so poslovno leto zaključila v povprečju bolje od državnega 
in subregijskega povprečja.    
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Povečanje odhodkov je tako močno povezano z večjo gospodarsko aktivnostjo, investiranjem 
v osnovna sredstva in povečanjem zaposlovanja, kar se v zadnjem letu še vedno dobro 
izkazuje v Žalcu.  
 
 
 
3.4. Poslovni izid 

 
POSLOVNI IZID SKUPAJ  za G.D. ali PODJETNIKOV DOHODEK/NEGATIVNI POSLOVNI IZID za S.P. (v EUR) 

  Braslovče Polzela Prebold Tabor Vransko Žalec SSD Sav. Regija 

2015 3.183.439 134.587 16.701.485 182.357 1.170.289 35.185.003 56.557.160 -198.406.353 

2016 3.893.141 3.848.186 10.042.770 216.709 1.636.429 41.880.708 61.517.943 413.186.489 

2017 3.836.468 4.921.040 16.734.986 230.081 1.781.090 22.596.318 50.099.983 476.936.851 

2018 4.340.357 5.314.605 17.245.752 269.072 2.156.302 32.949.588 62.275.675 343.929.109 

2019 4.980.232 6.251.328 12.292.570 270.681 2.179.068 39.326.396 65.300.275 447.661.038 

 
 

 
 
 
Primerjava poslovnega izida po občinah Spodnje Savinjske doline nam pokaže, da je v letu 
2019 vseh 6 občin Spodnje Savinjske doline zaključilo leto s pozitivnim rezultatom 
poslovanja, kar je na ravni SSD vplivalo na zopet močno pozitiven skupni rezultat podjetij.  
Prav tako so v vseh občinah SSD, z izjemo Prebolda, poslovni subjekti skupaj povprečno 
poslovali bolje kot v predhodnem letu.  
   
Pri poslovnem rezultatu podjetij Spodnje Savinjske doline je tako za primerjavo z močno 
kriznim letom 2013 opazen očiten zasuk stanja po vsem občinah, saj so še v letu 2013 tudi 
podjetja občine Žalec prispevala le na negativno stran bilance, medtem ko stanje zadnjih petih 
let preveša skupno bilanco podjetij močno na pozitivno stran in je tako občina Žalec tu 
ponovno vodeča med občinami SSD in prispeva k skupnemu pozitivnemu poslovnemu izidu 
podjetij SSD 60%, kar je še več kot v predhodnem letu.  



 
 

22 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Gledano na rezultate gospodarskih družb občine Žalec je slika tako že šesto leto zapored  
izrazito ugodna. Po padcu prihodkov v letu 2009 so podjetja občine Žalec zaradi uspešnega 
obvladovanja stroškov v tem kriznem letu še uspele obdržati pozitiven neto finančni rezultat, 
žal pa jim to ni več uspevalo po letu 2010, kar se je nekako podaljševalo do leta 2014 (z 
izjemo leta 2012), ko je postala skupna bilanca poslovanja žalskih podjetij zopet pozitivna. Ta 
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trend večje rasti ustvarjenih prihodkov nad odhodki so žalska podjetja uspela ohraniti in v 
zadnjem letu uspela, glede na preteklo leto, celo še izboljšati rezultate.      
 
Če so torej še v letu 2013 žalska podjetja poslovala z izrazito negativnim neto finančnim 
rezultatom pa je zadnjih šest let situacija popolnoma obrnjena. 
  
Žalska podjetja tako poslujejo dobro in stabilno, zaposlujejo vedno več, vedno več tudi 
vlagajo nazaj v podjetja ter obenem uspevajo dobro obvladovati stroške v obsegu zelo 
ugodnega pozitivnega skupnega poslovnega izida. 
 
 

 
 

 
V Savinjski regiji je še v letu 2015 izguba močno pokrila ustvarjen dobiček gospodarskih 
družb, kar se je odrazilo na močno negativnem poslovnem izidu. Zadnja štiri leta je stanje 
zaključnega poslovanja regijskih podjetij sicer zelo ugodno in lani tudi občutno bolje od 
predhodnega leta.   
   
Gospodarske družbe občine Žalec zadnjih pet let poslujejo izredno pozitivno in so v zadnjem 
letu, glede na leto prej, pridelala zopet nekoliko več čistega dobička. Pri tem je pohvalno 
dejstvo, da so gospodarske družbe v zadnjih petih letih za 26 % povečale ustvarjen čisti 
dobiček in pri tem dodatno zaposlile slabih 25 % ali 1.201 delavca več. Vsekakor zelo ugodno 
razmerje in zavidanja vreden skupni poslovni rezultat.   
 
Iz primerjave uspešnost poslovanja med gospodarskimi družbami in podjetniki zasebniki 
lahko zaključimo, da so v Žalcu lansko poslovno leto gospodarske družbe zopet zaključile 
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relativno mnogo bolj uspešno kot samostojni podjetniki, podobno pa je ugotoviti tudi na ravni 
regije in države.   
 

 
 

Uspešnost poslovanja regijskih gosp. družb glede na Slovenijo, 2019 (vir: AJPES)  
 

 
 
 
Največ čistega dobička regije ustvarijo družbe iz celjske občine (38,5%), sledile so družbe iz 
občine Žalec (9,6%) nato  Ljubnega (7%), Šentjurja (5,5%) in Velenja (5%). 
 
 
 
 
3.5. Poslovanje ključnih panog v občini Žalec 
 
V občini Žalec so v 2019, kot že nekaj preteklih let, po moči zopet daleč prevladovala 
podjetja iz predelovalnih dejavnosti, sledila so podjetja iz dejavnosti trgovine ter podjetja iz 
dejavnosti gradbeništva.  
 
Tako je lani 100 podjetij iz predelovalnih dejavnosti zaposlovalo večino zaposlenih in sicer 
2.626 delavcev. V zadnjem petletnem obdobju je število zaposlitev v teh podjetjih narastlo za 
skoraj 43 %,  medtem ko se je število teh podjetij v enakem obdobju povečalo le za 16 %. O 
uspešnem poslovanju podjetij iz teh dejavnosti in rasti v zadnjih petih letih pričajo tudi vsi 
glavni kazalci poslovanja (dobra rast sredstev, kapitala, skupnih prihodkov in povečanja neto 
čistega dobička v zadnjem letu).  
 
Podjetja iz panoge predelovalnih industrij v Žalcu še naprej predstavljajo gonilno silo 
gospodarstva in močno prevladujejo pred ostalimi gospodarskimi panogami po številu 
zaposlitev, ki je ključni dejavnik razvoja nekega območja in blaginje prebivalstva.   
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V razmislek: podjetja v predelovalnih dejavnosti dosegajo v petletnem obdobju najmanjšo 
rast neto čistega dobička med tremi najmočnejšimi panogami in obenem beležijo največjo rast 
zaposlitev!   
Medtem ko podjetja v dejavnosti gradbeništva v petletnem obdobju dosegajo največjo rast 
neto čistega dobička in obenem beležijo najmanjšo rast števila zaposlitev! Časi so očitno v 
2019 v žalskih gradbenih podjetjih izredno dobri.  
 

 

             
 

 

 
 
 

Po obsegu poslovanja je v letu 2019 sledilo 191 gospodarskih družb iz dejavnosti trgovine, ki 
so lani zaposlovale 678 delavcev in ustvarile dobrih 218 milijonov EUR  prihodkov (podjetja 
iz predelovalnih dejavnosti pa kar za skoraj enkrat več). Poslovanje teh podjetij je v zadnjih 
petih letih malenkost nihalo, kar je bilo opaziti v zmanjševanju sredstev, povečevanju kapitala 
in nihanju skupnih prihodkov. Vsi ti kazalniki pa so v zadnjih treh letih v opaznem porastu.  
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Razveseljivo je ugotoviti, da ta podjetja v zadnjih treh letih zaposlujejo relativno hitreje, kot 
raste njihovo število in nekako skladno s povečevanjem ustvarjenih prihodkov, čeprav pa 
obenem ustvarjajo največjo rast neto čistega dobička med tremi primerjanimi najmočnejšimi 
panogami gospodarstva.  

 
 

 
 
 

 
 
 

Tretjo skupino po moči v Žalcu predstavljajo podjetja (g.d.) iz dejavnosti gradbeništva, ki so 
lani zaposlovala 580 delavcev in še povečala prihodke na dobrih 83 milijonov EUR skupnih 
prihodkov, kar je nekako slabih 60 % manj kot podjetja iz dejavnosti trgovine ter slabih 80 % 
manj od podjetij iz predelovalnih dejavnosti. Gospodarskih družb s področja gradbeništva je 
bilo lani v Žalcu 87.  
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V zadnjem petletnem obdobju lahko ugotovimo, da so ta podjetja ob povečanju sredstev, 
kapitala, neto čistega dobička in skupnih prihodkov uspela le malenkostno povečati število 
zaposlitev čeprav je še v prejšnjih letih temu bilo dosti drugače. Obenem ta panoga 
gospodarstva v zadnjih petih letih beleži konstantno linearno rast neto čistega dobička, ki je 
obenem največja med primerjanimi glavnimi panogami in prav tako kapitala. Čeprav, kot že 
zapisano, število zaposlenih v tej panogi ni bistveno narastlo, prav tako pa se tudi ni bistveno 
povečalo število podjetij, ki delujejo v tej branži.  
 
Če je sklepati iz navedenega, lahko zaključimo, da je v gradbeništvu čas tako imenovanih 
debelih krav in obilja, ki se verjetno odraža predvsem v lastniških strukturah teh podjetij in 
nikakor ne v kapitalski moči ali številu njihovih zaposlenih (bruto plača je v tem sektorju v 
zadnjih 5 letih porasla za 8 %, kar je celo malenkost manj, kot v povprečju v vseh dejavnostih 
skupaj, obenem pa je bila povprečna bruto plača v gradbeništvu za slabih 25 % manjša, kot v 
povprečju v vseh dejavnostih skupaj).  
 
Znano je, da gradbeništvo zaposluje zelo veliko nekvalificiranih delavcev in ravno ti v tej 
branži najbolj vplivajo na nizko povprečje plač, medtem ko so ostala dela v tem sektorju na 
glasu dobro plačanih del.  
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4. ZAKLJUČEK  
 
Lanski rezultati poslovanja družb regije so kazali na nadaljnjo rast obsega poslovanja, ki pa se 
je v primerjavi z letom prej nekoliko umirila. 
 
Podjetja v občini Žalec so lani še vedno pod ugodnim vplivom razmer v domačem in 
mednarodnem okolju zopet zaključila zelo uspešno poslovno leto. V Žalcu je v zadnjem 
desetletnem obdobju opaziti pozitiven trend rasti skupnega števila gospodarskih družb, kar je 
zagotovo prispevalo tudi k pozitivnejšim trendom poslovanja podjetij na ravni celjskega 
območja in območja celotne Savinjske regije.   
 
V primerjavi s povprečjem Slovenije in Savinjske regije so za gospodarstvo v občini Žalec v 
letu 2019 opazna naslednja pozitivna odstopanja: 

- nadpovprečno zmanjšanje števila brezposelnih 
- nadpovprečno rast sredstev podjetij (g.d.) 
- skoraj identičen trend skupnega števila podjetij 
- nadpovprečni delež po skupnem številu zaposlenih v gospodarskih družbah 
- malenkost boljši poslovni izid na strani s.p.-jev 
- manjša rast prihodkov kot na nivoju regije, kljub skoraj identičnem povečevanju  

zaposlenih. 
 
Medsebojna primerjava ključnih ekonomskih kategorij podjetnikov in družb na območju 
Savinjske regije je v 2019 zopet izražalo krepitev ekonomske moči v prid podjetnikom občine 
Žalec. 
  
Občina Žalec je v letu 2019 povečala delež števila gospodarskih družb, delež zaposlenih v 
gospodarskih družbah in delež ustvarjenih prihodkov in sredstev v podjetjih. Zvišanje skupnih 
odhodkov žalskih  podjetij je bilo med drugim posledica vlaganja v osnovna sredstva in v 
korelacije z intenzivnejšega zaposlovanja.   
 
Gospodarsko moč in vpliv na poslovne rezultate celjske regije gre med poslovnimi subjekti 
pripisati predvsem gospodarskim družbam, ki so lani ustvarile okrog 90 % vseh prihodkov, 
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neto dodane vrednosti ter zaposlovale prav takšen delež vseh zaposlenih v regiji. Družbam je 
pripadala velika večina ustvarjenega čistega dobička, prav tako izgube. Podjetniki so lani v 
regiji ustvarili okoli 8 % vseh prihodkov in neto dodane vrednosti ter zaposlovali slabo 
desetino vseh zaposlenih, od katerih jih je dobrih 8 % zaposlujejo podjetja in podjetniki 
občine Žalec.  
 
Vpliv zadrug v regiji je bil neznaten. 
 
Največ novih zaposlitev je tako v regiji, kot v občini Žalec omogočilo področje predelovalnih 
dejavnosti, sledi pa področje trgovine. Celjska regija v Sloveniji že nekaj let dosega okrog 8 
% ekonomske moči in je v letu 2019 svojo moč ohranila.  
 
Ob ugodnih rezultatih gospodarstva za leto 2019 je težko napisati še kaj o prihodnjih 
napovedih, ki sedaj že kažejo v  izrazito poslabšanje.   
 
Spopadanje z epidemijo COVID-19 je močno vplivalo na gospodarsko aktivnost od sredine 
marca 2020 dalje. Gospodarska klima v evrskem območju se je zaradi zajezitvenih ukrepov 
ob epidemiji, maja in junija precej izboljšala, a ostala še precej nižja kot v enakem obdobju 
lani. Ob sproščanju zajezitvenih ukrepov ter postopnem oživljanju proizvodnje v Sloveniji in 
naših glavnih trgovinskih partnericah, se je od maja dalje povečala aktivnost v trgovini, 
predelovalnih dejavnostih in v blagovni menjavi. 
  
Na izboljševanje razmer kažejo tudi dostopni podatki za junij in začetek julija. Tudi razmere 
na trgu dela so se, po občutnem poslabšanju v prvih dveh mesecih epidemije, do konca junija 
začele nekoliko izboljševati. Podobna so tudi gibanja gospodarske aktivnost v evrskem 
območju.  
 
Evropska komisija v julijski napovedi pričakuje, da se bo okrevanje gospodarstva začelo v 
letošnjem tretjem četrtletju. Napovedi so sicer povezane z visokimi in večinoma negativnimi 
tveganji, saj obseg in trajanje pandemije ter morebitnih nadaljnjih zajezitvenih ukrepov 
ostajata neznanka. 
 
Mednarodne institucije evrskemu gospodarstvu za letos napovedujejo občutno recesijo. Junija 
in julija so še poslabšale napovedi, saj je gospodarski učinek zajezitvenih ukrepov večji od 
prvotnih pričakovanj. UMAR v osrednjem scenariju poletne napovedi za letos predvideva 
7,6-odstotni upad državnega BDP in 4,5-odstotno rast za leto 2021. 
 
Gospodarska aktivnost in dinamika okrevanja bosta močno odvisni od epidemioloških razmer 
ter obsega in vsebine ukrepov ekonomskih politik. V večini dejavnosti raven pred izbruhom 
epidemije tudi v letu 2021 še naj ne bi bila dosežena.  
 
Zadolženost družb v savinjski regiji je bila lani nekoliko manjša od slovenskega povprečja, 
kar bi tudi lahko nekoliko pripomoglo pri boljšem okrevanju lokalnega gospodarstva, ki pa je 
močno izvozno naravnano in tako v močni korelaciji s trenutno zelo negotovimi razmerami na 
zunaj trgovinskih trgih.  
 
»Koronakriza« je Sloveniji prinesla tudi nekatere nove priložnosti. Krajšanje globalnih verig 
vrednosti oziroma preusmeritev na geografsko bližje dobavitelje, ki se je sicer začelo že pred 
pandemijo, srednjeročno predstavlja priložnost za višjo gospodarsko rast v Sloveniji, saj bi 
lahko zaradi razvite infrastrukture in kvalitetne delovne sile ter članstva v EU privabili 
naložbe iz zahodne Evrope.  
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UMAR napoveduje, da bo letošnjemu upadu BDP zaradi močno skrčene aktivnosti v času 
trajanja zaščitnih ukrepov, prispeval upad dodane vrednosti v večini dejavnosti.  
 
Dodana vrednost bo letos predvidoma najbolj upadla v gostinskih, rekreacijskih, športnih, 
kulturnih in osebnih storitvah, v storitvah hotelskih nastanitev in prometu, padec pa bo globok 
tudi v predelovalnih dejavnostih. Le v nekaterih dejavnostih pa je naj bi imela koronakriza  
pozitiven vpliv na aktivnost (npr. računalniške in nekatere informacijske storitve, 
farmacevtska industrija). V industriji, trgovini, prometu, nekaterih poslovnih storitvah in 
storitvah, povezanih s preživljanjem prostega časa, so upadanje naročil, prekinjene ali otežene 
nabavno-prodajne poti in odsotnost tujih turistov, vplivale na močan padec aktivnosti v času 
trajanja strogih zaščitnih ukrepov. Po koncu epidemije se pričakuje njihovo postopno 
rahljanje in zmerno okrevanje, ki pa bo neenakomerno oziroma različno hitro po dejavnostih. 
 
Ob prisotnosti virusa in ohranjanju nekaterih omejitvenih ukrepov bo okrevanje potekalo 
postopno in diferencirano po posameznih dejavnostih. Negotovost in tveganja za še večji 
letošnji upad BDP, povezana z morebitnimi ponovitvami večjih izbruhov epidemije, ostajajo 
visoka.  
 
 
 
 
 

5. PRILOGE 
 

- Tabela: POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA (primerjava 2018-2019 po občinah 
SSD, Savinjske regije in RS) 

- Tabela: POSLOVNI KAZALNIKI ZA GOSPODARSKE DRUŽBE V OBČINI 
ŽALEC v obdobju 2010-2019 ter drugi kazalniki po podatkih SURS in ZRSZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Pripravili:                                                                        
RA Savinja, avgust 2020 
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  POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA (primerjava med leti 2018-2019 po občinah SSD, Savinjske regije in RS) 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

POSTAVKE 
POSLOVNE
GA IZIDA

Gospodars
ke 
družbe/Sa
mostojni 
podjetniki

2018 2019 Indeks 2018 2019 Indeks 2018 2019 Indeks 2018 2019 Indeks 2018 2019 Indeks 2018 2019 Indeks 2018 2019 Indeks 
G.D. 96 90 93,8 338 329 97,3 44.412.581 46.649.472 105,0 58.625.862 66.713.834 54.795.753 61.968.496 113,1 3.073.443 3.890.720 126,6
S.P. 165 168 101,8 156 169 108,3 10.076.158 9.451.949 93,8 16.179.263 15.863.791 98,1 14.912.349 14.774.279 99,1 1.266.913 1.089.512 86,0
SKUPAJ 261 258 98,9 494 498 100,8 54.488.739 56.101.421 103,0 74.805.125 82.577.625 110,4 69.708.102 76.742.776 110,1 4.340.357 4.980.232 114,7
G.D. 136 142 104,4 420 483 115,0 81.873.761 90.273.390 110,3 85.958.030 98.562.018 114,7 80.482.300 92.743.181 115,2 4.538.124 5.330.002 117,4
S.P. 150 133 88,7 101 107 105,9 7.548.706 6.695.552 88,7 15.662.991 13.347.574 85,2 14.886.510 12.432.778 83,5 776.481 921.326 118,7
SKUPAJ 286 275 96,2 521 590 113,2 89.422.467 96.968.942 108,4 101.621.021 111.909.592 110,1 95.368.810 105.175.959 110,3 5.314.605 6.251.328 117,6
G.D. 128 133 103,9 1.591 1.995 125,4 273.179.354 291.278.559 106,6 325.820.523 355.136.450 109,0 310.216.685 342.770.998 110,5 16.450.429 11.416.481 69,4
S.P. 139 134 96,4 88 95 108,0 5.918.886 6.132.219 103,6 12.331.253 11.643.468 94,4 10.848.144 11.108.624 102,4 795.323 876.089 110,2
SKUPAJ 267 267 100,0 1.679 2.090 124,5 279.098.240 297.410.778 106,6 338.151.776 366.779.918 108,5 321.064.830 353.879.622 110,2 17.245.752 12.292.570 71,3
G.D. 20 26 130,0 47 54 114,9 3.584.558 3.584.558 100,0 4.968.394 5.373.103 108,1 4.768.634 5.196.450 109,0 169.033 139.720 82,7
S.P. 36 40 111,1 18 14 77,8 765.293 752.642 98,3 1.393.871 1.707.894 122,5 1.293.832 1.576.933 121,9 100.039 130.961 130,9
SKUPAJ 56 66 117,9 65 68 104,6 4.349.851 4.337.200 99,7 6.362.265 7.080.997 111,3 6.062.467 6.773.383 111,7 269.072 270.681 100,6
G.D. 41 40 97,6 333 352 105,7 32.823.597 36.793.979 112,1 40.115.383 43.317.638 108,0 38.095.287 41.204.564 108,2 1.759.564 1.766.667 100,4
S.P. 70 72 102,9 30 28 93,3 2.303.761 2.396.862 104,0 5.570.765 5.586.199 100,3 5.174.028 3.751.415 72,5 396.737 412.401 103,9
SKUPAJ 111 112 100,9 363 380 104,7 35.127.358 39.190.841 111,6 45.686.148 48.903.837 107,0 43.269.315 44.955.979 103,9 2.156.302 2.179.068 101,1
G.D. 673 684 101,6 5.229 5.521 105,6 615.200.121 656.261.557 106,7 815.013.350 835.377.213 102,5 780.882.474 794.330.288 101,7 28.703.045 34.936.120 121,7
S.P. 659 644 97,7 572 500 87,4 41.932.180 36.965.790 88,2 69.044.752 64.808.032 93,9 64.798.210 60.417.756 93,2 4.246.542 4.390.276 103,4
SKUPAJ 1.332 1.328 99,7 5.801 6.021 103,8 657.132.301 693.227.347 105,5 884.058.102 900.185.245 101,8 845.680.683 854.748.044 101,1 32.949.588 39.326.396 119,4
G.D. 1.094 1.115 101,9 7.958 8.734 109,8 1.051.073.972 1.124.841.515 107,0 1.330.501.542 1.404.480.256 105,6 1.269.241.134 1.338.213.977 105,4 54.693.640 57.479.710 105,1
S.P. 1.219 1.191 97,7 965 913 94,6 68.544.984 62.395.014 91,0 120.182.895 112.956.958 94,0 111.913.073 104.061.786 93,0 7.582.035 7.820.565 103,1
SKUPAJ 2.313 2.306 99,7 8.923 9.647 108,1 1.119.618.956 1.187.236.529 106,0 1.450.684.437 1.517.437.214 104,6 1.381.154.207 1.442.275.763 104,4 62.275.675 65.300.275 104,9
G.D. 6.581 6.774 102,9 62.107 64.507 103,9 14.817.500.235 14.775.697.116 99,7 9.782.710.675 10.316.547.475 105,5 9.405.336.280 9.828.366.195 104,5 292.702.304 396.452.212 135,4
S.P. 7.130 6.913 97,0 6.192 6.434 103,9 494.017.404 490.519.330 99,3 781.197.789 796.739.299 102,0 729.970.984 513.758.915 70,4 51.226.805 51.208.826 100,0
SKUPAJ 13.711 13.687 99,8 68.299 70.941 103,9 15.311.517.639 15.266.216.446 99,7 10.563.908.464 11.113.286.774 105,2 10.135.307.264 10.342.125.110 102,04 343.929.109 447.661.038 130,2
G.D. 66.749 67.178 100,6 503.326 519.505 103,2 98.486.027.296 104.614.751.317 106,2 100.853.959.082 103.892.448.825 103,0 95.922.596.454 98.452.119.372 102,6 4.196.724.026 4.624.795.863 110,2
S.P. 54.686 52.713 96,4 42.025 42.025 100,0 3.348.304.702 3.366.111.118 100,5 5.172.103.914 5.283.057.175 102,1 4.775.300.862 4.903.351.342 102,7 396.803.052 379.705.834 95,7
SKUPAJ 121.435 119.891 98,7 545.351 561.530 103,0 101.834.331.998 107.980.862.435 106,0 106.026.062.996 109.175.506.000 103,0 100.697.897.316 103.355.470.714 102,6 4.593.527.078 5.004.501.697 108,9SLOVENIJA

74.613 75.292 100,9

SSD
1.679 1.664 99,1

SAV. REG.
10.569 10.633 100,6

VRANSKO
89 89 100,0

ŽALEC
962 960 99,8

Število G.D. ali S.P.

PREBOLD
191 191 100,0

TABOR 
58 57 98,3

BRASLOVČE
166 154 92,8

POLZELA
213 213 100,0

Št. zaposlenih 
Št. brezposelnih (stanje
dec.)

Sredstva (v EUR) PRIHODKI (v EUR) ODHODKI (v EUR)
POSLOVNI IZID SKUPAJ za G.D. ali
Podjetnikov dohodek / negativni poslovni
izid za S.P.  (v EUR)
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POSLOVNI REZULTATI in GIBANJA GOSPODARSTVA V OBČINI ŽALEC V ZADNJIH DESETIH LETIH 
 
 

LETO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Št. gospodarskih družb 545 575 594 607 623 640 665 678 673 684
Št. S.P. 801 817 815 801 753 687 663 655 659 644
SKUPAJ S.P. in G.D. 1.346 1.392 1.409 1.408 1.376 1.327 1.328 1.333 1.332 1.328
ZAPOSLENI SKUPAJ S.P. in G.D. 4.621 4.559 4.392 4.252 4.666 4.820 5.243 5.560 5.801 6.021
PRIHODEK G.D. (v 1000 EUR) 543.072 572.382 542.621 506.906 558.839 597.568 650.052 733.441 815.013 835.377

PRIH. G.D. NA TUJEM TRGU G.D.(v 1000 EUR) 159.157 173.950 169.150 173.657 212.228 247.468 270.197 316.003 360.889 366.832
ČISTI DOBIČEK G.D.(v 1000 EUR) 7.782 9.107 16.439 5.474 27.300 33.614 38.197 24.762 33.432 42.592

ČISTA IZGUBA G.D.(v 1000 EUR) 11.340 11.784 13.108 12.239 7.762 4.788 4.690 6.482 4.729 7.656
NETO FINANČNI REZULTAT - ČISTI POSLOVNI 
IZID POSLOVNEGA LETA G.D.(v 1000 EUR) -3.558 -2.677 3.331 -6.765 19.538 28.826 33.507 18.280 28.703 34.936

ŠTEVILO PREBIVALCEV NA DAN 31.12. (ŽALEC) 21.494 21.503 21.521 21.399 21.237 21.329 21.269 21.263 21.317 21.425
STOPNJA BREZPOSELNOSTI NA DAN 30.06. 
(ŽALEC) 12,10 13,60 12,10 14,90 15,40 14,00 13,20 10,80 9,80 9,10
ŠTEVILO BREZPOSELNIH NA DAN 30.06. 
(ŽALEC) 1.211 1.357 1.173 1.427 1.477 1.343 1.260 1.057 962 960
STOPNJA BREZPOSELNOSTI NA DAN 30.06. 
(SLOVENIJA) 10,50 11,40 11,50 12,80 12,80 12,00 10,80 9,10 7,90 7,30

KAZALNIK
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