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Izvleček
Ekonomska preobrazba Celja
V zadnjih desetletjih prihaja v slovenskih mestih do pomembne prostorske preobrazbe. Te
spremembe vključujejo nazadovanje starejših industrijskih dejavnosti in vzpon sodobnih
storitvenih dejavnosti, ki spreminjajo družbenoekonomski ustroj mest. Tudi mesto Celje se
sooča z novimi tržnimi in ekonomskimi razmerami, obenem pa doživlja značilne procese in
prostorske posledice ekonomske preobrazbe. Hkrati z gospodarskimi spremembami so
namreč potekale spremembe v morfologiji mesta, socialnoekonomski zgradbi ter notranji
funkcionalni zgradbi mestnega prostora. Rezultati so pokazali, da lahko opredelimo današnje
Celje kot storitveno mesto, kjer se pojavlja na eni strani dekoncentracija dejavnosti in obenem
tudi koncentracija, kar smo prikazali na primeru obrtno-poslovnih con, Tehnopolisa in
trgovskih središč. V zadnjih nekaj letih je mogoče opaziti pojav zmanjševanja podjetij v
mestnem središču, kjer pa kljub temu ne prihaja do upada števila zaposlenih. Iz kart smo
razbrali, da se novonastala podjetja vse pogosteje locirajo na mestno obrobje, poleg tega pa je
zelo opazna koncentracija industrije na vzhodnem delu mesta Celje. Metode dela so temeljile
tako na deskriptivnem pristopu kot tudi na analitičnem, v raziskavi pa smo uporabili zgolj
podatke za podjetja, ki imajo nad deset zaposlenih oseb.
Ključne besede: geografija naselij, mesta, prostorska preobrazba, Celje, koncentracija
ekonomskih dejavnosti, dekoncentracija ekonomskih dejavnosti

Abstract
Economic transformation of Celje
Over the last few decades, an important transformation of Slovene cities has been occurring.
These changes include the regression of older industries and the rise of contemporary
industries, which are changing the socioeconomic structure of the cities. Celje also faces the
new market and economic conditions, while at the same time it is going through typical
processes and spatial changes, which are a consequence of the economic transformation.
Besides the economic changes, there were also the changes in the urban morphology,
socioeconomic structure and the inner functional structure of the city area, which were
occurring at the same time. The results have shown that Celje clearly is a service oriented city
where de-concentration of activities on one hand and concentration inside craft-business
zones occurs simultaneously. Companies are concentrating not only in craft-business zones
but also in Tehnopolis and the nearby shopping centres. In the last few years there has been a
decrease in the reduction of companies in the city centre which at the same time did not have
a decrease of work places as a consequence. Using our maps we were able to show that the
new-established companies concentrate mostly on the city outskirts especially to the east of
Celje. That is even more the case of new industrial companies. The methods used were based
on a descriptive, as well as analytic approach. In our research we only used data for
companies with 10 or more employees.
Key words: geografy of settlements, cities, spatial transformation, Celje, concentration of
economic activities, de-concentration of economic activities
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1. UVOD
V slovenskih mestih prihaja do pomembne prostorske preobrazbe v zadnjih desetletjih. Te
spremembe vključujejo nazadovanje starejših industrijskih dejavnosti in vzpon sodobnih
storitvenih dejavnosti. Sočasno se je spremenil tudi temeljni (družbeno)ekonomski ustroj
mesta. Teoretski okvir predstavlja postfordistična paradigma, ki je povezana z ekonomsko
preobrazbo iz masovnega (fordističnega) načina proizvodnje v bolj fleksibilno obliko
proizvodnje (Bole, 2008, str. 14).
Celjsko gospodarstvo je šlo po osamosvojitvi države skozi proces tranzicije in gospodarskega
prestrukturiranja. Propadla so velika proizvodna podjetja, zmanjšal se je pomen proizvodnega
sektorja in delovno intenzivnih predelovalnih panog, zlasti kovinske, elektro in tekstilne
industrije. Spremenilo se je število zaposlenih, število gospodarskih družb in njihova velikost,
ob tem pa so se usmerile tudi v nove dejavnosti. Razvijajo se terciarne in kvartarne
dejavnosti, ki vedno bolj pridobivajo na pomenu in so nosilke gospodarskega razvoja.
Proizvodni sektor se še vedno prestrukturira, vendar pa se počasi razvijajo sodobne
proizvodne dejavnosti z višjo dodano vrednostjo, sodobno tehnologijo in podjetja, ki so
izrazito izvozno naravnana. Danes se tako razvijajo novi ekonomski in tržni procesi,
tranzicija, deindustrializacija, vzpostavile so se nove tržne in ekonomske razmere (Ocvirk,
2009, str. 25).

Slika 1: Pogled na Celje z gradu

Avtor: Aljoša Batič, 2009
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Zaključna seminarska naloga je razdeljena na štiri večje vsebinske sklope in sicer bomo
najprej opredelili obravnavano območje, si pogledali splošne lastnosti občine Celje, njene
naravnogeografske značilnosti in na kratko osvežili zgodovinska dogajanja. Nato se bomo
spoznali z značilnimi procesi in posledicami ekonomske preobrazbe, kot so postmodernizem,
deindustrializacija, terciarizacija, suburbanizacija, dekoncentracija in koncentracija nekaterih
ekonomskih aktivnosti. V nadaljevanju se bomo osredotočili na konkreten primer Celja.
Ogledali si bomo družbenoekonomski značaj in funkcijsko usmerjenost Celja, analizirali
bomo delovna mesta ter primerjali razporeditev gospodarskih družb, ki zaposlujejo več kot 10
oseb med leti 1995, 2000, 2005 in 2010 po mestnih četrtih in krajevnih skupnostih. V tem
poglavju bomo predstavili tudi nekaj konkretnih primerov prostorskih posledic ekonomske
preobrazbe v občini Celje. Za konec pa si bomo ogledali kakšne so razvojne možnosti Celja,
kakšni so okoljski in prostorski cilji mestne občine v naslednjih letih ter v katerih podjetniških
oblikah se v prihodnosti skriva največ poslovnega potenciala.
S podobnimi dosednjimi raziskavami se je ukvarjal že David Bole v delu Ekonomska
preobrazba slovenskih mest. V raziskavi omenja vzroke in posledice ekonomske preobrazbe
mest, opisuje njene procese in prostorske posledice, dotakne se tudi slovenskih mest,
poglobljeno pa razčleni ekonomsko preobrazbo na primeru Ljubljane. Pri opredeljevanju
pojmov ekonomke preobrazbe nam je bilo v veliko pomoč delo Urbana geografija: geografske
značilnosti mest in urbanizacije v svetu, avtorja Dejana Rebernika. Ogromno informacij o
obravnavanem območju pa smo pridobili na mestni občini Celje, kjer sta nam Darja
Zabukovec in Janko Trobiš postregla z informacijami o ekonomskem razvoju mesta v
prihodnosti in nam obenem pomagala razumeti današnje odvijajoče se procese. S podobno
tematiko sta se precej ukvarjala tudi avtorja Vladimir Drozg in Igor Vrišer.

1.1.

NAMEN IN CILJI

Namen zaključne seminarske naloge je prikazati prostorsko preobrazbo Celja kot posledico
ekonomskega, socialnega in političnega prestrukturiranja, ki so nastali ob prehodu v
postmodernizem.
Naši raziskovalni cilji so bili predstaviti procese in prostorske posledice ekonomske
preobrazbe ter jih na kratko opisati. Nato pa se osredotočiti na konkretene primere Celja. S
pomočjo podatkov smo želeli prikazati kakšna je danes struktura delovnih mest in katere so
tiste vodilne dejavnosti ter funkcije na katerih sloni celjsko gospodarstvo. Celje ni več
odvisno od industrializiranih »velikih paradnih konjev« kot nekoč, danes se spodbuja
fleksibilno podjetništvo in terciarizacijo gospodarstva. S kartami smo prikazali, da prihaja do
pomembne prostorske preobrazbe podjetij (z več kot 10 zaposlenimi) in prav tako tudi do
sprememb v številu zaposlenih po mestnih četrtih in krajevnih skupnostih. Tako kot je
značilno za postmodernistična mesta, se tudi v Celju pojavlja trend združevanja podobnih
dejavnosti, kar smo prikazali na primeru obrtno-poslovnih con, Tehnopolisa in trgovskih
centrov.
Po vseh zastavljenih ciljih smo zasnovali naslednje delovne hipoteze, ki jih bomo skozi
zaključno seminarsko nalogo poskušali potrdili ali ovržti.
Hipoteza 1: Celje se deindustrializira in se usmerja v storitvene dejavnosti.
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Hipoteza 2: V mestnem središču se zmanjšuje število podjetij.
Hipoteza 3: Industrija se koncentrira na vzhodnem delu mestnega obrobja.
Hipoteza 4: V Celju se pojavlja vse več manjših podjetij.
Kot mestno središče smo obravnavali mestno četrt Center.

1.2.

METODOLOGIJA

Zaključna seminarska naloga temelji na kabinetnem delu, in sicer na študiju različnih virov,
literature ter ekonomskih kazalcev. Prav tako pa je bilo uporabljeno terensko delo za
natančnejši pregled manjšega dela mestne četrti Gaberje.
V teoretičnem delu smo opredelili obravnavano območje, predstavili smo naravnogeografske
značilnosti in na kratko kronološko opisali razvoj celjske zgodovine. Iz različnih virov in
literature smo strnili nekaj glavnih značilnih procesov in prostorskih posledic ekonomske
preobrazbe, kot so postmodernizem, deindustrializacija, terciarizacija, suburbanizacija ter
dekoncentracija in koncentracija nekaterih ekonomskih aktivnosti.
V empiričnem delu smo prikazali družbenoekonomsko usmerjenost in funkcijsko usmerjenost
Celja s pomočjo statističnih podatkov. Pridobljene statistične podatke smo uporabili tudi za
analizo delovnih mest v občini Celje, ter za prikaz lokacijske porazdelitve podjetij med
različnimi leti. Uporabljeni so večinoma novejši podatki, to je od časa osamosvojitve, saj nas
je zanimal predvsem čas tranzicije in prestrukturiranja celjskega gospodarstva.
Večino statističnih podatkov smo pridobili od državnih inštitucij, ki beležijo in vodijo
posamezne evidence podatkov. Največ podatkov je bilo pridobljenih na Statističnem uradu
RS (v nadaljevanju SURS), Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju
AJPES), Državnem portalu RS, Zavodu RS za zaposlovanje in nekaj malega na mestni občini
Celje.
AJPES je med letoma 1991 in 2006 spremenil metodologijo v evidenci in vodenju podatkov
za gospodarske družbe. Podatki za leto 1991 so vodeni po enotni klasifikaciji dejavnosti,
podatki po letu 2006 pa po standardni klasifikaciji dejavnosti. Z uvedbo standardne
klasifikacije dejavnosti v Sloveniji smo se uskladili z evropsko klasifikacijo ekonomskih
dejavnosti, ki nam omogoča primerljivost znotraj skupnega evropskega trga.
V analizo razporeditve podjetij po mestnih četrtih in krajevnih skupnostih smo vključili le
tiste gospodarske družbe, ki so zaposlovale več kot 10 oseb, kar pomeni, da smo v raziskavo
vključili le srednje velika in velika podjetja. Pri tem je treba opozoriti tudi na možna
odstopanja v lokaciji sedežev podjetij in dejansko lokacijo podjetij, ki se lahko razlikujeta.
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2. OPREDELITEV OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
Celje, ki si je v zadnjih letih prislužilo ugled ene izmed najhitreje rastočih mestnih občin v
Sloveniji, je po velikosti in pomenu tretje slovensko mesto, ki leži v jugovzhodnem delu
Celjske kotline, na povprečni nadmorski višini okoli 240 m (Germadnik, 2007, str. 10).

Slika 2: Celje

Avtor. Hermit, 2011
Je razvojno, poslovno, ekonomsko, trgovsko, kulturno, izobraževalno, administrativno,
zdravstveno, športno in sejemsko središče Savinjske regije, ki želi postati sodobni center
visokih tehnologij in mednarodno univerzitetno središče (Mestna občina Celje, 2011).
Občina Celje ima geografske koordinate 46° 14´ 24˝ severne geografske širine in 15° 16´ 12˝
vzhodne geografske dolžine. Po hierarhični ureditvi centralnih naselj je Celje središče pete
stopnje, torej mezoregionalno središče, ki se opira na srednje šole, bolnišnico, specializirane
trgovine in zastopanost različnih javnih služb. Celje je tudi funkcionalno središče
nacionalnega pomena, čigar poglavitna funkcija je v usposobljenosti javnih funkcij, da služijo
oskrbi prebivalstva z družbeno in gospodarsko infrastrukturo ter ostalimi javnimi funkcijami
na celotnem gravitacijskem območju. Javne institucije omogočajo vsestransko zadovoljevanje
potreb prebivalstva s specializiranimi dejavnostmi najvišjega pomena (Ocvirk, 2009, str. 11).
»Današnja mestna občina Celje je nastala na osnovi državnega Zakona o ustanovitvi občin in
določitvi njihovih območij iz leta 1994, občinski status iz leta 1995 s kasnejšimi dopolnitvami
pa je občini dal ustrezno pravno podlago. Celje je zaradi številnih mestnih funkcij, ki izražajo
svoj vpliv v široko območje Savinjske regije z 31 občinami, pridobil status mestne občine,
ene od dvanajstih v Sloveniji. Z obstoječim statusom funkcijskega središča ima mesto vse
naravne pogoje, da ob oblikovanju pokrajin tudi formalno postane eno od slovenskih regijskih
središč. Celje, ki tvori jedro občine, je razdeljeno v 10 mestnih četrti. Ožji mestni prostor
obdajajo še primestna naselja, organizirana v 9 krajevnih skupnosti« (Germadnik, 2007, str.
10).
Mestne četrti so: Center, Savinja, Kajuh, Slavko Šlander, Dolgo polje, Lava, Dečkovo naselje,
Nova vas, Gaberje in Hudinja.
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Krajevne skupnosti so: Šmartno v Rožni dolini, Medlog, Ostrožno, Škofja vas, Trnovlje,
Ljubečna, Teharje, Aljažev hrib in Pod gradom.
Občinsko ozemlje obsega 95 km2 in je leta 2008 štelo 48.991 prebivalcev (SURS, 2011).
Tabela 1: Celje v številkah
Kazalniki za občino Celje za leto 2008
Gostota prebivalstva (preb/km2)
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)
Povprečna starost prebivalcev
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)
Bruto investicije v nova osnovna sredstva (EUR na
prebivalca)
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
Stopnja delovne aktivnosti (%)
Prejemki denarnih socialnih pomoči (na 1.000 prebivalcev)
Število stanovanj, stanovanjski sklad (na 1.000 prebivalcev)
Komunalni odpadki (kg/preb)
Vir: SURS, 2011

Občina
516
1,8
42,0
60
9
98
99
4.082

Slovenija
100
1,7
41,3
55
8
100
100
3.165

8,5
61,6
71,2
405
719

6,7
61,9
36
408
419

Celje leži na stiku avtocestnega in železniškega dela pomembnih evropskih koridorjev, kar
določa ugodno prometno lego. Skozi Celje potekajo prometne povezave med zahodno in
vzhodno Evropo, med gospodarskimi središči v Padski nižini, zahodnimi sredozemskimi
državami in središči v Panonski kotlini ter na Balkanu. Celje ima obenem pomembno
tranzitno vlogo, ki povezuje severni in severovzhodni del Slovenije z osrednjo Slovenijo.
Glavne ceste in železniške povezave, ki potekajo skozi Savinjsko regijo v smeri zahod-vzhod,
so del V. evropskega prometnega koridorja, ki je ena od prioritet smeri za srednjo in vzhodno
Evropo. Celje ima tudi ugodno lego na medregionalni osi v smeri sever-jug, ki povezuje
Koroško in Šaleško dolino s Krško dolino, Dolenjsko in Zasavjem. Pomembna je za
regionalno sodelovanje, najbolj za mednarodni tranzitni tok, saj se lahko priključi na
mednarodno smer Ljubljana – Zagreb in Celovec – Maribor. Prometni tok se nadaljuje proti
jugu (Reki in Krlovacu). Celje postaja vse pomembnejše gospodarsko in logistično središče v
Srednji Evropi. (Ocvirk, 2009, str. 14).
Celje bo svojo prometno lego še okrepilo z vzpostavitvijo tretje razvojne poti, ki je
opredeljena kot ena izmed prioritet v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije, za Koroško,
Savinjsko, Zasavje, Spodnje Posavje in Jugovzhodno Slovenijo je izredno pomembna
medregijska povezava in navezava na avstrijsko in hrvaško AC omrežje. Namen projekta je
povečati konkurenčnost območja ob razvojni osi, povečati dostopnost in krepitev
institucionalnih in gospodarskih povezav in večja integracija prostora izven obstoječih panevropskih prometnih koridorjev (Šolar, str. 2).
Ali mesto Celje potrebuje neposredno povezavo s tretjo razvojno osjo? Seveda, saj je s
prometno tehnološko tehničnega vidika logična povezava večjih mest s kvalitetnimi
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prometnimi potmi ustreznega ranga, ki zadostujejo zakonitostim tranzitnega prometa in
potrebnim povezavam s posameznimi točkami dogajanj v mestih (Krajnc, 2006, str. 6).
Celje bo tako postalo pomembno prometno vozlišče, s tem pa se bodo še bolj razvile
dejavnosti povezane s prometom, prometno infrastrukturo in skladiščenjem. Promet je namreč
vedno večji pospeševalec gospodarskega razvoja, prinaša nova delovna mesta in zaposlovanje
novih kadrov. Izgradnja prometnice na tretji razvojni osi ima velik lokalni in medregionalni
potencial, ki bo pospešila gospodarski razvoj, prometne, turistične in trgovinske dejavnosti
(Ocvirk, 2009, str. 15).

2.1.

NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI

Glavna determinanta pri razvoju Celja je bila vsekakor lega in naravne danosti, ki so bile
dovolj ugodne za nastanek večjega mesta. Celjska kotlina leži na vzhodnem robu slovenskega
alpskega sveta (Perko, Orožen Adamič, 2001, str. 166). Mestno naselje, ki se je razvijalo v
teku stoletij, leži na tanki plasti kompaktnih aluvialnih naplavin in sega na južni strani do
Savinje, čeprav v širšem smislu mesto sega še preko reke na desni breg. Plast aluvialnih
naplavin je na mestu, kjer stoji celjska naselbina, zelo tanka. Najtanjša je ob Savinji, kjer je
debelina proda le okoli 3-5 metrov, njena debelina pa se veča v smeri proti severu. Tudi
izrazite rečne terase, ki bi jih lahko pričakovali in so vidne ob celotnem toku Savinje skozi
Spodnjo Savinjsko dolino, na ožjem celjskem območju domala »izginejo« (Goropevšek,
Cvelfar, Gajšek, 2004, str. 7). Na jugu je kotlina obdana s Posavskim hribovjem, na severu s
Hudinjskim in Ložniškim gričevjem, na vzhodu prehaja v Voglajnsko gričevje, proti zahodu
pa je odprta v ravninsko Savinjsko dolino (Perko, Orožen Adamič, 2001, str. 166).
Karta 1: Meja občine Celje (merilo 1:250.000)

Vir: ARSO, Atlas okolja, 2011
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Nizko severno in vzhodno gričevnato obrobje dopuščata, da se celinski podnebni in
gospodarsko-kulturni vplivi z vzhoda prepletajo in dopolnjujejo s predalpskim z zahoda. V
podnebnih značilnostih se kaže izrazit prehod med alpskimi, celinskimi in sredozemskimi
vremenskimi vplivi. Povprečna letna temperatura je med 8,5 in 9,1 °C, januarja in decembra
povprečna mesečna temperatura je pod lediščem (-1,9 °C), povprečna julijska temperatura pa
znaša 19,1 °C. Pozimi pogosto prodrejo hladne zračne gmote iz Kamniško-Savinjskih Alp in s
predalpskih kraških planot v osrčje Celjske kotline. Takrat jo zalije megleno morje in nastopi
temperaturni obrat. Povprečna letna količina padavin je med 1100 in 1250 mm, ki pojenja od
zahoda proti vzhodu. Najbolj deževni so poletni meseci; drugi padavinski višek je novembra.
Najbolj sušna meseca sta februar in januar. Število padavinskih dni je v povprečju od 140 do
150 na leto, od teh je 20 do 38 dni s sneženjem. Med vetrovi prevladujejo severni in
severozahodni vetrovi. Na večjo stopnjo onesnaženosti kotline vplivajo reliefna zaprtost,
toplotni obrat, veliko meglenih dni, prevlada brezvetrja, industrija (žveplov dioksid, fluoridi)
in promet (Perko, Orožen Adamič, 2001, str. 168).
Slika 3: Pogled na širše območje Celja

Avtor: Hermit, 2011
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2.2.

ZGODOVINA CELJA

»Če hočemo postaviti nove temelje mestnemu življenju, moramo predvsem razumeti
zgodovinsko podobo mesta in razločevati med njegovimi izvirnimi nalogami, ki so se
razvijale iz njega sproti, in tistimi, ki bi mu jih še radi nadalje namenili.«
Lewis Mumford
Ugodne naravne razmere so že v predrimski, posebej pa v rimski dobi nudile prebivalcem
dobre možnosti za življenje. Zato ne čudi, da se je na vzhodnem delu Spodnje Savinjske
doline, ob njeni najnižji točki, že v halstattski in kasneje v keltski dobi razvila prva mestna
naselbina, imenovana Keleia (Mestna občina Celje, 2011). Mestna naselbina se je najprej
razvila na današnjem Glavnem trgu, kjer je tekla prometna pot, ki je povezovala Maribor z
Zidanim Mostom. Poznavalec urbane zgodovine štajerskih mest Jože Curk meni, da na
prvotni, tj. srednjeveški razvoj mesta, stari grad ni imel prvenstvenega vpliva, saj je bila
njegova lega na skalni pečini na levem bregu Voglajne precej odmaknjena. Močnejši vpliv je
imela utrdba, ki je nastala ob potoku Sušnica na zahodnem delu mesta (Goropevšek, Cvelfar,
Gajšek, 2004, str. 7).
V rimski dobi, za časa cesarja Klavdija je naselbina dobila mestne pravice in doživela tudi
svoj prvi vrhunec. V času velikih selitev (5. in 6. stol.) je bilo mesto porušeno pod navalom
barbarskih nomadskih plemen, vendar so ga že v zgodnjem srednjem veku obnovili (Mestna
občina Celje, 2011). Šele Slovani, ki so prišli v celjsko kotlino konec 6. stol., so se tu trajno
naselili. Vendar pa so se neposredni gospodarji ozemlja še vedno pogosto menjavali (Stopar
in sod., 1978, str. 5).
Pozni srednji vek in njegov zaton je Celju v kratki dobi vladanja vtisnila neizbrisen pečat
uspešna in ambiciozna rodbina Žovneških gospodov, kasnejših Celjskih grofov in knezov, ki
je s spretno politiko posegla celo v vrhove tedanje evropske politike. Dne 11. aprila 1451 je
celjski grof Friderik II. podelil Celju status mesta z vsemi mestnimi pravicami, v naslednjih
desetletjih pa še, za tiste čase obvezno, mestno obzidje in obrambni jarek (Mestna občina
Celje, 2011). Ko so mesto obzidali, je mestni areal, obvarovan s sotočjem Savinje, Koprivnice
in Voglajne dobil obliko skoraj pravilnega četverokotnika, ki se je v celoti ohranil vse do
sredine 19. Stoletja, ko se je mesto začelo širiti preko »srednjeveškega zidanega oklepa«
(Goropevšek, Cvelfar, Gajšek, 2004, str. 7).
Po smrti zadnjega Celjana grofa Ulrika II. (1456) je posest Celjskih prišla v roke
Habsburžanov. Celje je bilo v tem času eno najpomembnejših renesančnih centrov na
Slovenskem, zato se je v mestu, ki je postalo središče "celjske četrti" začelo razvijati pravo
mestno življenje z razvito trgovino in raznovrstno obrtjo. Tudi sodobna duhovna gibanja
(protestantizem), turška nevarnost in naravne katastrofe, ki so v tem času razburjala moralno,
gospodarsko in politično razsuto Evropo, niso obšla mesta ob Savinji. Kljub vsem tegobam pa
je mesto živelo svoje življenje dalje (Mestna občina Celje, 2011).
Konec 18. stoletja je Celje doživljalo novo renesanso. Mestno obzidje se je moralo umakniti
urbanizaciji in začetni moderni industriji. Ko je leta 1846 pripeljal v Celje prvi vlak je mesto
še živelo v relativnem miru in bidermajerskem vzdušju (Mestna občina Celje, 2011).
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19. stoletje je Celju začrtlo neizbrisne poteze in skoraj v celoti izoblikovalo njegovo današnjo
podobo. Ob starem jedru je zrasla vrsta novih ulic in uličic, zpolnjene pa so bile tudi skoraj
vse praznine, ki so znotraj jedra še obstajale. Stare stavbe so dobile nove preobleke, zraslo pa
je tudi mnogo novih, v velikomestnih ambicijah zasnovanih stavb. To je bil čas, ko se je v
mestu prebudila narodna zavest, konec stoletja pa so se zaostrili nacionalni odnosi, kar je
privedlo do razpada večstoletne Habsburške monarhije in prve svetovne vojne. (Stopar in
sod., 1978, str. 12).
Vendar pa je konec prve svetovne vojne 1918 prinesel v mesto ob Savinji nove trenutke. Nov
državno-politični okvir, spremenjeni politični nazori in nova duhovna soočenja so vplivala na
mentaliteto ljudi in v mnogočem tudi spremenila življenja takratnih Celjanov. Tudi druga
svetovna vojna in okupacija je Celju in v Celjanih pustila globoke in še danes nezaceljene
rane. Pa vendar je Celje kot že nekajkrat pred tem ponovno vstalo iz pepela in zacvetelo v
vsem svojem žaru ( Mestna občina Celje, 2011).
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3. ZNAČILNI PROCESI IN PROSTORSKE POSLEDICE
EKONOMSKE PREOBRAZBE
Ekonomska probrazba je tisti dejavnik, ki pomembno vpliva na geografsko zgradbo mesta. Z
deindustrializacijo na mestnih območjih se soočamo tudi v Sloveniji. A »zlom« tradicionalne
industrije hkrati omogoča rast nečesa novega, v primeru mest zlasti storitvenega sektorja, ki
temelji na ustvarjalnosti in prilagodljivosti (Bole, 2008, str. 13).
Slovenski urbani sistem je na prehodu v postindustrijsko fazo. Nekatera večja mesta so se že
preoblikovala, druga, zlasti manjša in periferna ostajajo v fordistični (ali neofordistični) fazi.
Neofordistična faza je v bistvu nadaljevanje fordistične, potem ko so se določena večja
proizvodna podjetja uspešno preobrazila in nadaljujejo s poslovanjem (Bole, 2008, str. 101).
V nadaljevanju si bomo na ravni mesta kot sistema ogledali najpomembnejše prostorske
pojavne oblike, ki spremljajo preobrazbo v postindustrijsko mesto.

3.1.

POSTMODERNIZEM

Problemi fordističnega režima v sedemdesetih letih 20. stoletja so bili posledica zasičenosti
zahodnih trgov. Ko je postala množična proizvodnja manj dobičkonosna, je fleksibilna
akumulacija vodila kapitalizem k izkoriščanju manjših trgov z bolj specializiranimi okusi, kar
je spodbujalo kulturno raznolikost. Premik iz fordizma v postfordizem torej pomeni preobrat
od masovne produkcije in potrošnje standardiziranega blaga k fleksibilni, raznoliki produkciji
za specializirane trge (Baker, 2001, str. 100).
Pojem postmoderno mesto se je uveljavil v urbani geografiji za opis tipa mesta, ki se je
oblikoval ob koncu 20. stoletja kot posledica procesov ekonomskega, socialnega in
političnega prestrukturiranja (Rebernik, 2008, str. 121). Nekateri avtorji govore o
postmodernem mestu kot naslednji fazi v razvoju mest in urbanih območij. Soja, Dear in
drugi so opredelili poglavitne značilnosti postmodernega mesta in urbanizacije (Pacione,
2001; cv: Rebernik, 2008, str. 123):
· Prestrukturiranje ekonomske osnove urbanizacije. Prehod od fordistične v
postfordistično urbanizacijo se kaže v prehodu od masovne proizvodnje in potrošnje
okrog velikih industrijskih polov k bolj fleksibilnim in dezintegriranim proizvodnim
sistemom.
· Oblikovanje globalnega sistema svetovnih mest. Vplivno območje svetovnih mest
postane celotni svet, v globalna mesta prihajajo kapital in ljudje z vseh svetovnih
kulturnih območij.
· Radialno prestrukturiranje urbanih oblik. Uveljavi se disperzna in mrežna struktura z
zunanjimi in robnimi mesti, tehnopoli in postmodernimi suburbanimi območji.
· Spremenjena socialna struktura mesta. Postmoderno urbanizacijo označujejo novi
vzorci socialne fragmentacije, segregacije in polarizacije, ki so najbolj razvidni v
pojavu novih socialnih skupin in življenjskih slogov ter povečanju razlik med revnimi
in bogatimi.
· Razvoj »zaprtih in varovanih« mestnih območij. Problemi z upravljanjem in vodenjem
mest ter porast kriminala so povzročili pojav zaprtih in varovanih stanovanjskih,
trgovskih in poslovnih območij z omejenim dostopom in skupnim varovanjem.
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· Korenite spremembe v predstavi mesta. Nanašajo se na naše predstave o mestu, ki
vplivajo na naše vedenje in življenjski slog v post-modernem mestu. Pod vplivom
medijev in informacijske tehnologije se širijo nove vrednote in vzorci obnašanja.
Spremembe v urbanem razvoju lahko predstavimo na različne načine; hkrati z gospodarskimi
spremembami so namreč potekale spremembe v morfologiji mesta, socialnoekonomski
zgradbi ter notranji funkcionalni zgradbi mestnega prostora, na primer s preobrazbo
osrednjega poslovnega središča ali starejših industrijskih con. Vse te spremembe so torej
povezane in so del širšega procesa (Bole, 2008, str. 103).

3.2.

DEINDUSTRIALIZACIJA

Pojem se je pojavil v osemdesetih letih 20. stoletja, proces pa naj bi se začel v Združenih
državah Amerike že dve desetletji prej. Z njim se je skušalo prikazati dve značilnosti sodobne
industrije. V ožjem pomenu besede je pomenil selitev industrijskih obratov iz starih
industrijskih območij in industrijskih mest v predele, ki niso imeli industrije, kjer je
primanjkovalo delovnih mest ali je bilo veliko cenene delovne sile. Ta območja so bila bodisi
širša obmestja industrijskih aglomeracij, manj razvite regije v domači državi ali pa oddaljene
nerazvite države tretjega sveta. Vendar so prispevale čedalje večje prostorske, prometne in
ekološke težave industrije v industrijskih aglomeracijah, ki so onemogočale uvedbo sodobnih
proizvodnih postopkov ter novih organizacijskih ureditev (Vrišer, 2001, str. 50; Kušar, 2005,
str. 5).
»V širšem pomenu pa se je z deindustrializacijo označevalo socialnoekonomske spremembe,
pri katerih se je v smislu napovedi Fourastieja in Clarka začel doslej prevladujoči delež
sekundarnih dejavnosti v gospodarski strukturi zmanjševati v korist terciarnih in kvartarnih
dejavnosti. Konec 20. stoletja naj bi bila presežena kulminacija zaposlenosti v sekundarnih
dejavnosti, saj bi masovna uporaba avtomatizacije, računalnikov in numerično krmiljenih
strojev ter nova proizvodna paradigma povzročili v industrijski proizvodnji zmanjšanje števila
zaposlenih in spremembo njihove kvalifikacijske in strokovne strukture« (Vrišer, 2001, str.
50).
Proces deindustrializacije je posledica tehnološkega napredka in gospodarskega razvoja
najbolj razvitih držav sveta. Pogosto se jo je poskušalo prikazati, kot izrazito negativen
proces, ki ga spremljajo širši, prav tako negativni družbenoekonomski procesi, na primer
brezposelnost, gospodarska kriza, poglabljanje dohodkovne neenakosti in podobno. Zato je
treba poudariti, da je deindustrializacija eden od korakov v družbenogospodarskem razvoju,
da gre za preobrazbo industrijskega sektorja ekonomije, ki se je v sodobnih razmerah
globalizacije, tehnološkega napredka in internacionalizacije trgovine prisiljen spremeniti.
Torej se ne sme vrednotiti le z negativnim prizvokom, saj gre za poglaviten proces, ki
označuje prehod v postindustrijsko družbo (Kušar, 2005, str 6; Bole, 2008, str. 105).
Večina vzrokov za deindustrializacijo je potrebno iskati znotraj gospodarstva samega. Eden
od najpomembnejših vzgibov je sorazmerno večja rast produktivnosti v industriji kot v
storitvenih dejavnostih. Produktivnost v industriji se povečuje s tehničnimi in tehnološkimi
spremembami, ki omogočajo racionalizacijo in z njo povečanje produktivnosti delavcev. To
se zgodi z modernizacijo in informatizacijo proizvodnje, naložbami v raziskave in razvoj ter s
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stalnimi izobraževanjem delavcev. Zmanjševanje stroškov dela je povod, ki največ pripomore
k deindustrializaciji, saj pomeni odpuščanje proizvodnih delavcev, zlasti delavcev za tekočim
trakom, ki so bili potrebni v fordističnem načinu proizvodnje. V razvitih državah se je tako
zmanjšala zaposlenost manj kvalificirane delovne sile, ki je bolj množična, na drugi strani pa
je prišlo do povečanega zaposlovanja bolj kvalificirane delovne sile, ki je manj množična
(Kušar, 2005, str 6; Bole, 2008, str. 105).
Rowthorn in Ramaswamy pa dodajata še zunanje dejavnike, zlasti mednarodno trgovino,
mednarodno specializacijo in delitev dela ter povečano konkurenco novoindustrializiranih
držav in tamkajšnjih nižjih stroškov dela (1999, str. 22).
Glede na družbenoekonomske posledice lahko deindustrializacijo delimo na pozitivno in
negativno (Slavec, 1995; Hočevar, 2000; cv: Kušar, 2005, str 6):
Slika 4: Tipi deindustrializacije

Vir: Slavec, 1995; Hočevar, 2000; cv: Kušar, 2005
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Razlikujemo tudi relativno deindustrializacijo in absolutno deindustrializacijo. Relativna
pomeni, da industrija raste počasneje od drugih dejavnosti (na primer storitev), zato se delež
industrije v strukturi zaposlenih in BDP zmanjšuje. Pri relativni deindustrializaciji hitro upada
zlasti število zaposlenih, ob čemer pa obseg in vrednost industrijske proizvodnje naraščata, to
je predvsem posledica racionalizacije in tehnološke modernizacije industrijske proizvodnje.
Absolutna deindustrializacija pa pomeni zjmanjševanje števila in deleža zaposlenih v
industriji ob hkratnem upadanju obsega in vrednosti industrijske proizvodnje. Absolutna
industrializacija tako označuje zapiranje in selitev industrijskih obratov. Povezuje se jo na
primer s selitvijo določenih industrijskih panog iz gospodarsko razvitih držav v države v
razvoju, kjer so stroški proizvodnje nižji. Najbolj je zančilna za delovno intenzivne panoge,
kot sta na primer tekstilna in obutvena industrija. Vodilne in upravljalske funkcije so locirane
v globalnih mestih gospodarsko razvitih držav, medtem ko je industrijska proizvodnja vedno
bolj razpršena na raznih lokacijah v državah v razvoju (Pacione, 2001; cv: Rebernik, 2008,
str. 191). Deindustrializacija je zato najbolj očitna v gospodarsko razvitih državah, kjer je
močno spremenila gospodarsko strukturo mest in celotnih regij (Rebernik, 2008, str. 191).
Slovenska in druga nekdanja socialistična gospodarstva so imela izrazito neugodno strukturo
proizvodnega sektorja, kar je povzročilo naglo nazadovanje zaposlenosti v industriji. Tovarne
so bile tehnološko povsem zastarele, produktivnost je bila nizka, poleg tega so industrijski
obrati v socializmu zaposlovali delavce zaradi socialnega miru in ne potreb po delu (prikrita
nezaposlenost). Ni bilo podjetniške miselnosti, primerno izobraženega vodstvenega kadra,
velik problem je predstavljala tudi panožna sestava slovenske industrije, ki je temeljila na
delovno intenzivnih kovinski, strojni, tekstilni in obutveni industriji, te pa so se znašle v
splošni, svetovni recesiji. Deindustrializacija je bila tako v Sloveniji sprva izrazito negativna
in le redko pozitivna. Kljub temu je deindustrializacija nujna sestavina gospodarske
preobrazbe ob vključevanju v kapitalistični sistem. Njen pozitiven učinek je zagotovo v rasti
produktivnosti v industriji, ki se je začela povečevati po letu 1992. Deindustrializacija ni
prinesla le spremenjene sektorske usmeritve zaposlovanja, ampak tudi spremembe
znotrajindustrijske dejavnosti in poslovnih subjektov, saj je istočasno potekala privatizacija
državnih podjetij. Podjetja, ki so preživela preobrazbo, so se uspešneje prilagodila, saj so tuji
investitorji pripravljeni več vlagati v revitalizacijo industrije in posodobitev tehnološke
proizvodnje (Bole, 2008, str. 107).
Proces deindustrializacije je v Celju dobil največji razmah v času ukinitve in propada
nekaterih večjih proizvodnih obratov (Lik Savinja ipd.), spremenili so se nekateri večji
objekti, kot je kompleks bivšega EMO, Libele, Tovarne volnenih odej v Škofji vasi, Ingrad na
Lavi, sicer pa tega trenda danes ne zaznavajo precej pogosto. Nekatere stare industrijskostanovanjske četrti ostajajo po funkciji nespremenjene (Gaberje), v druge pa počasi prehajajo
nove dejavnosti in le-te so največkrat tudi najbolj degradirana v smislu kvalitete bivanja (Gaje
ipd.) (Zabukovec, Trobiš, 2011).
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3.3.

TERCIARIZACIJA

Sočasno z deindustrializacijo poteka terciarizacija. Gre za proces naraščanja gospodarskega
pomena terciarnih dejavnosti (Fridmann, 1995; Sassen, 1995; cv: Rebernik, 2008, str. 192).
Ko se je razviti svet, katerega vodilo je bilo svobodno trgovanje, soočil s konkurenco cenejših
proizvodov, so nekateri stari industrijski centri doživeli krizo, ki se je najprej pokazala v
stagnaciji delovno intenzivnih panog, nato pa v očitnem nazadovanju. Odgovor razvitega
sveta je bil v razvoju novih proizvodov, materialov in tehnologij. Prvič se je intenzivno
združilo znanje in proizvodnja. Nova industrijska proizvodnja je na osnovi znanstvenih
dosežkov zahtevala vedno nove usluge s področja informatike in financ. Spremenila je
obstoječi stereotip o industriji. Terciarizacija se je v najrazvitejših državah začela že konec
petdesetih let prejšnjega stoletja. Proces industrializacije in terciarizacije je pomenil prehod
zaposlenih iz sekundarnega v terciarne in kvartarne dejavnosti in je osnovna značilnost
postindustrijskega obdobja (Lorber, 1999, str. 159). Obenem se je povečal tudi delež bruto
domačega proizvoda, ki ga ustvarijo terciarne dejavnosti. Proces terciarizacije je sestavni del
preobrazbe svetovnega gospodarstva, ki se kaže v globalizaciji, novi mednarodni delitvi dela
in prehodu v postfordistični način proizvodnje. Nekateri avtorji govorijo o »novi urbani
ekonomiji«, ki temelji na »poslovnih storitvah« (storitve namenjene podjetjem – na primer
bančne, zavarovalniške in finančne storitve) in kulturni industriji (marketing, zabavna
industrija, založništvo …). Kljub razvoju informacijske in telekomunikacijske industrije je
ostal velik del proizvodnjih storitev skoncentriran v centralnih poslovnih središčih mest. V
zadnjih destletjih pa prihaja do postopne decentralizacije storitvenih dejavnosti v širših
urbanih regijah in nastanka suburbanih poslovnih središč (»office parks«) ter robnih mest
(»edge cities«). Proces terciarizacije je neposredno povezan s prehodom na postfordistični
način proizvodnje. Poleg znanstveno-raziskovalnih imajo čedalje bolj pomembno vlogo tudi
poslovno-finančne dejavnosti, ki skušajo proizvod čim bolje prodati (oglaševalske agencije,
mediji). Mnogi avtorji zato vidijo razloge za terciarizacijo predvsem v rasti specializiranih
storitev, ki nudijo številne usluge postfordistično osnovani industriji (Fridmann, 1995; Sassen,
1995; cv: Rebernik, 2008, str. 192).

Slika 5: Terciarizacija kot posledica

Vir: Bole, 2008
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»V državah z daljšo tradicijo tržnega gospodarstva je za terciarizacijo »kriva« zlasti
sprememba v produktivnosti med industrijskim in storitvenim sektorjem, ki spremljajo
postfordistične spremembe v načinu proizvodnje. To deloma velja tudi za Slovenijo, vendar je
njena hitra terciarizacija po osamosvojitvi bržkone predvsem posledica podhranjenosti
storitev v socialističnem družbenem redu« (Bole, 2008, str. 116).
Intenzivnejša terciarizacija se je pri nas pričela po letu 1993, ko je v državo začel pritekati tuj
kapital in ko se je začelo prestrukturiranje obstoječih podjetij. Največji razmah je doživela
trgovina, ne le z živili, temveč z blagom za široko potrošnjo. Poleg trgovine se je močno
povečalo število finančnih ustanov, nepremičninskih agencij, samostojnih poklicev in
gostinskih lokalov. Rast kupne moči prebivalstva in bruto domačega proizvoda je zahteval
vse več storitev, saj se večja kupna moč izkazuje tudi z večjo porabo in zato večjimi
potrebami po storitvah. Zanimivo je, da so območja, kjer je terciarnih dejavnosti največ med
razvitejšimi deli Slovenije. Razmestitev podjetij, ki se ukvarjajo s storitvenimi dejavnostmi
pokaže, da so te skoncentrirane skoraj izključno v večjih mestih. Največja podjetja po
ustvarjenem dobičku so v Ljubljani (37 podjetij), Kopru (5), Celju (5), Novi Gorici (3),
Mariboru (2) in Kranju (1) (Bertoncelj Popit, 2007; cv: Drozg, 2007, str. 79).
Podobno je z razmestitvijo skupin podjetij – poslovnih sistemov. Največ poslovnih sistemov
ima sedež družbe v Ljubljani, poleg tega še v Celju, Kopru, Mariboru, Novem Mestu, Velenju
in Kranju. To je pomembno, ker se v sedanjem davčnem sistemu davki stekajo v kraj, kjer je
sedež poslovnega sistema (Drozg, 2007, str. 79; Bole, 2008, str. 116).
Pokazatelj terciarizacije slovenske družbe pa je tudi razmestitev visokošolskih izobraževalnih
ustanov. Do leta 1991 sta bili v Sloveniji dve univerzi, v Ljubljani in v Mariboru. Leta 1995 je
bila ustanovljena tretja univerza v Novi Gorici, leta 2003 pa v Kopru. Po letu 2005
spremljamo decentralizacijo visokega šolstva in ustanavljanje novih šol ali novih oddelkov
obstoječih Univerz. Nekdanjim štirim univerzitetnim središčem so se do leta 2007 pridružila
še tri srednje velika mesta – regionalna središča (Celje, Novo Mesto in Krško) (Drozg, 2007,
str. 82).

3.4.

SUBURBANIZACIJA

Za pojav razseljevanja prebivalstva iz mesta oziroma strnjeno pozidanega urbanega območja
na mestno obrobje se je v literaturi postopno uveljavil izraz suburbanizacija. Je proces
populacijske dekoncentracije, kjer so demografska gibanja usmerjena z območij večje proti
območjem manjše koncentracije. Drugi vidik oziroma rzumevanje suburbanizacije je
preobrazba oziroma »urbanizacija« mestnega obrobja pod vplivom mesta. Gre za socialno,
ekonomsko in fiziognomsko preobrazbo neposredne okolice mesta in posledično širjenje
mestnega načina življenja na podeželje. Suburbanizacijo tako spremljajo različni procesi
preobrazbe podeželja na vplivnem območju mesta (Berry, 1980; Carter; Vresk, 2002; cv:
Rebernik, 2008, str. 52).
Suburbanizacija se je s prostorsko širitvijo mest, razvojem prometne tehnologije in
prometnega omrežja začela v deželah z najstarejšo tradicijo industrializacije in urbanizacije že
v devetnajstem stoletju. Je predvsem rezultat selitev višjega in srednjega sloja prebivalstva iz
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mest na mestno obrobje v iskanju višje kakovosti bivanja. Suburbanizacija se je sprva širila
zlasti ob linijah javnega prometa, s pojavom osebnega avtomobila pa se je razmahnila v ZDA
že v dvajsetih letih prejšnjega stoletja, v šestdesetih letih pa je bila rast prebivalstva na
mestnem obrobju že hitrejša kot v mestih. V večini evropskih držav je bila suburbanizacija
najbolj intenzivna v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja (Rebernik, 2008, str 52).

Slika 6: Prednosti in slabosti suburbanizacije

Vir: Bole, 2007
Liberalističen koncept decentralizirane koncentracije naselbinskega sistema vodi v pospešeno
preobrazbo naselij zunaj kompaktnih mest. Paradoksalno pa se zdi, da je k suburbanizaciji
prebivalstva in ekonomskih aktivnosti prispevalo prav modernistično zasnovano prostorsko
načrtovanje (Ravbar, 2002, str. 17).
Kljub očaranosti urbanistov s podobami kompaktnega in historičnega mesta, neukrepanje ob
dekoncentraciji vodi v njegovo nadaljnje nazadovanje. Dejstvo je, da sodobne ekonomske
aktivnosti zahtevajo spremenjene lokacijske pogoje, ki jih v strnjenem delu mesta ni. Zlasti
industrija in del storitev so od strnjenega dela mesta povsem neodvisne in ga za svoj obstoj ne
potrebujejo več. Zaradi novih bivanjskih zahtev (zelena, mirna okolica, velik življenjski
prostor, nizka gostota poselitve …) je določene ekonomske dejavnosti nesmiselno siliti nazaj
v mesto, saj bi s svojo prisotnostjo zmanjšale privlačnost strnjenega dela mesta tako za
bivanje kot ekonomsko delovanje (Bole, 2008, str. 138).
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3.5.

DEKONCENTRACIJA EKONOMSKIH AKTIVNOSTI

Terciarizacija in deindustralizacija mest, ki v večini razvitih mest potekata od približno
sredine sedemdesetih let 20. stoletja, spreminjata prostorsko razmestitev delovnih mest,
povečujeta mobilnost prebivalstva in socialno diferenciacijo. Postindustrijska faza
urbanizacije je zato drugačna od industrijske faze urbanizacije, ker ekonomskim aktivnostim
sledijo tudi spremembe v razmestitvi prebivalstva in delovnih mest. Praviloma gre za
dekoncentracijo prebivalstva iz tradicionalnih mestnih središč na obrobje, bodisi v obmestja
bodisi v manjša in bolj oddaljena naselja. Ta proces se najpogosteje označuje z izrazom
suburbanizacija (Ravbar, 1992).
Soja pa je ta proces poimenoval kar reteritorializacija prostora, saj se izoblikujejo novi
prostorski odnosi, ki so v mnogočem diametralno nasprotni od industrijsko zasnovanega,
modernističnega urbanega razvoja (2002, str. 151; cv: Bole, 2008, str. 129). V povezavi s
suburbanizacijo je novejša, tehnološko intenzivnejša industrija in z njo povezane storitve
iskala lokacije, ki so bile praviloma zunaj tradicionalnih, fordistično zasnovanih industrijskih
con. V ospredju so mehki lokacijski dejavniki, med katerimi prednjačijo ugodne razmere za
delo, prijetno okolje, dobra dostopnost do izobražene delovne sile, možnosti interakcije in
povezovanja s podobnimi podjetji ter izobraževalnimi ustanovami (Bole, 2008, str. 132).
Suburbanizacija trgovine je v ZDA in Zahodni Evropi dosegla višek v šestdesetih in
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Postopoma so se v trgovsko-poslovna središča selile
tudi številne storitve. V naslednji fazi so se decentralizirale še poslovne storitve, ki so bile do
konca sedemdesetih let locirane skoraj izključno v mestnih središčih. Že konec sedemdesetih
let so se v poslovna središča v obmestjih selile določene poslovne storitve, za katere lokacija
v mestnem središču ni nujno potrebna. Gre za tako imenovane »back offices«, to je tisti del
poslovnih storitev, ki je bolj standardiziran in ne potrebuje osebnih stikov (bančništvo,
računovodstvo, računalniške storitve, nepremičninske in druge poslovne storitve, kjer so zlasti
pomembni infrastrukturna opremljenost, veliko pisarniškega prostora in dobra prometna
dostopnost) (Boiteaux-Orain, 2002, str. 75; cv: Rebernik, 2008, str. 53). Z njihovo
decentralizacijo se močno znižajo stroški poslovanja. Sedeži podjetij, vodilne strukture in bolj
»sofisticirane« poslovne storitve, tako imenovane »front offices«, pa ostajajo v osrednjih
poslovnih središčih (Rebernik, 2008, str. 53).
Proces decentralizacije se zaključi z oblikovanjem velikih poslovnih središč, s celim spektrom
specializiranih poslovnih, trgovskih, izobraževalnih, raziskovalnih, kulturnih in drugih
dejavnosti. Gre za prava »mesta«, ki so funkcionalno vse bolj in bolj neodvisna od osrednjega
poslovnega središča. V bistvu pomeni nastanek povsem novega mesta ali tehnopolisa na
obrobju večjega mesta. Za njih se uveljavi poimenovanje robna mesta – »edge cities«
(Garreau, 1991; cv: Rebernik, 2008, str. 53; Bole, 2008, str. 132).
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Slika 7: »Push« in »pull« dejavniki decentralizacije industrije

Vir: Rebernik, 2008
Med dekoncentracijo storitvenega in industrijskega sektorja je precejšnja razlika. Industrija se
je praviloma povsem izselila iz strnjeno pozidanih delov mesta, zlasti na račun nove rasti v
obmestjih in konkurence manj razvitih držav, kamor so se preselile delovno intenzivne
panoge. Za storitve pa je značilno, da kljub težnji dekoncentracije njihov pomen narašča tako
v strnjenem delu mesta kot v obmestjih. Zaradi terciarizacije število delovnih mest narašča v
vseh delih mestne regije, od strnjenega dela mesta do suburbanizirane okolice. Vseeno
nekateri ugotavljajo, da je terciarizacija intenzivnejša v suburbanizirani okolici (Hoppe, 2004,
str. 30; cv: Bole, 2008, str. 134).
Slovenska suburbanizacija prebivalstva ni nov pojav, saj je potekala že v osemdesetih letih
20. stoletja, zlasti v okolici Ljubljane, Maribora, Celja, Novega Mesta, obalnih mest in na
Goriškem. Policentričen razvoj in industrializacija poprej podeželskih naselij sta povzročila
za evropski prostor nenavaden pojav – dekoncentracijo prebivalstva tudi v okolici malih mest,
kot so Kočevje, Sežana, Postojna, Ilirska Bistrica (Ravbar, 1992).
»Raziskav o dekoncentraciji ekonomskih aktivnosti v Sloveniji praktično ni, najverjetneje
zato, ker gre za še vedno živ proces« (Bole, 2008, str. 134).
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3.6.

KONCENTRACIJA NEKATERIH EKONOMSKIH AKTIVNOSTI

»Največkrat omenjeni proces, povezan z ekonomsko preobrazbo, je dekoncentracija
ekonomskih aktivnosti. Ustvarja celo vtis, da je decentralizacija splošno potekajoč proces, ki
iz mestnih središč na mestno obrobje prestavlja celoten spekter ekonomskih aktivnosti.
Vendar je to precej poenostavljena in do določene mere zgrešena predstava, saj v realnosti
poleg dekoncentracije ekonomskih aktivnosti obstaja tudi njihova koncentracija. To velja
zlasti za nekatere terciarne dejavnosti, tako tržne kot netržne« (Bole, 2008, str. 138).
Industrializacija je povzročila koncentracijo delovnih mest v urbanih naseljih, kar je imelo za
posledico njihovo prostorsko in prebivalstveno rast. Mesta so se sprva napajala s priseljenci iz
podeželja, pozneje pa z dinamičnim notranjim razvojem zaradi številnih delovnih mest, ki so
nastala znotraj mesta. Industrija se je praviloma umeščala v industrijske cone, ki so sledile
klasičnim lokacijskim dejavnikom. Nastajale so znotraj ali na robu strnjenega dela mesta, ob
prometnicah (sprva železnici), ki so delovni sili zagotavljale dobro dostopnost (Bole, 2008,
str. 131).
Od sredine osemdesetih let dalje je decentralizacija zajela tudi sedeže podjetij, raziskovalne
centre, finančne in druge zahtevnejše poslovne storitve. Pri tem ne gre za razpršitev teh
dejavnosti na obrobju urbanih regij, ampak za njihovo koncentracijo v posameznih perifernih
poslovnih središčih, za katera se uveljavi poimenovanje »office parks« (Coffrey, Schermur,
2002; cv: Rebernik, 2008, str. 53). Takšna poslovna središča se odlikujejo z dobro
dostopnostjo, nižjimi stroški zaradi ekonomije velikosti in prostorsko koncentracijo
dejavnosti. Na podoben način se oblikujejo tudi suburbana univerzitetna in znanstvenoraziskovalna središča, na primer univerzitetni »campusi« (Rebernik, 2008, str. 53).
Prav tako se koncentrirajo specializirane storitve, ki se pogosto združujejo v manjše grozde na
ravni posameznih delov mesta, sosek ali celo ulic. V njihovem primeru ne zadostuje le
opremljenost z informacijsko in telekomunikacijsko infrastrukturo, dobro dostopnostjo ter
cenenimi zemljišči, kajti ta podjetja potrebujejo zlasti stik in »človeško komponento«, ki je v
suburbaniziranem okolju nezadostna (Bole, 2008, str. 138). Graham in Marvin ugotavljata, da
povečana komunikacija in več prostega časa vodita v večje potrebe po osebni komunikaciji,
ob tem pa povečata tudi polje aktivnosti in mobilnosti. Dokaz vidita v širitvi zabaviščnih
središč, mestnega turizma in podobnem (2000, cv: Bole, 2008, str. 138).
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4. EKONOMSKA PREOBRAZBA NA PRIMERU OBČINE CELJE
Značilnost današnjega razvoja mest je, da hkrati dokaj enakovredno sodelujejo vsi
urbanizacijski procesi, ki večinoma vodijo k dekoncentraciji prebivalstva, h koncentraciji
delovnih mest ob njihovi hkratni suburbanizaciji ter h koncentraciji dohodka (Pak, Rus, 2005,
str. 161). Kar pa je značilno tudi za občino Celje.
S pomočjo socioekonomskih kazalcev si bomo ogledali kako se je v občini Celje spreminjala
struktura delovnih mest, družbenoekonomski značaj in funkcijska usmerjenost. Zanimali so
nas podatki o delovno aktivnem prebivalstvu, deležu brezposelnih in stopnji izobrazbe, ki smo
jih pridobili iz spletnih strani Državnega portala RS in statističnih letopisov Statističnega
urada RS. Podatke smo obdelali in jih prikazali v obliki tabel in grafov. Na enak način smo
zbrali in prikazali podatke tudi v podpoglavju 4.2.1. Družbenoekonomski značaj, del podatkov
pa so nam posredovali neposredno iz AJPES-a. V podpoglavju 4.2.2. Mestne funkcije smo
prikazali klasifikacijo funkcijske usmerjenosti Celja po Vrišerju in Reberniku ter po Boletu,
kjer smo podatke povzeli neposredno iz njihovih del.

4.1.

STRUKTURA DELOVNIH MEST

Slovenska mesta so gospodarska središča. V mestih je skoncentriranih 80 % delovnih mest,
tod se ustvari približno 75 % BDP. Tako visoke vrednosti so presenetljive, če jih primerjamo
z deležem prebivalstva, ki živi v mestih. Stopnji urbanizacije, merjeni s številom mestnega
prebivalstva in z gospodarskim pomenom mest, sta v precejšnjem razkoraku.
Predpostavljamo, da je to posledica ne tako davne agrarne strukture in množice podeželskih
naselij (ter s tem povezane velike disperzije prebivalstva) (Drozg, 2007, str. 80).
Ena izmed osnovnih značilnosti mest je, da so zaposlitvena središča ne le za mestno, ampak
tudi za okoliško prebivalstvo. Za Slovenijo je dnevna migracija zaposlenih, to se pravi
vsakodnevna vožnja na delo v urbana zaposlitvena središča, še posebno značilna. Iz teh
razlogov lahko pričakujemo, da je za mesta značilen določen presežek delovnih mest nad
številom aktivnega prebivalstva, ki biva v mestih. Med večjimi slovenskimi mesti sta imela
leta 1993 največji presežek delovnih mest nad bivajočim aktivnim prebivalstvom Celje in
Kranj, absolutno največji presežek zaposlenih pa je bil v Ljubljani in Mariboru (Vrišer,
Rebernik, 1993, str. 11).
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4.1.1. Lokacijska divergenca
Lokacijska divergenca je preprost pokazatelj razlik med delovno aktivnim prebivalstvom in
številom delovnih mest v določenem naselju. Kljub temu, da upošteva le število delovnih
mest, ne pa tudi njihove strukture, je koristen pripomoček za določanje temeljnih prvin
urbanega sistema. Definirana je kot:
LD = Z / DM ∙ 100,
kjer Z pomeni število delovnih aktivnih prebivalcev v naselju, DM pa število delovnih mest v
naselju. Če je lokacijska divergenca 100, je v določenem naselju število zaposlenih in
delovnih mest uravnoteženo, če je večja od 100, je presežek zaposlenih, če pa je manjša od
100, je presežek delovnih mest. Nižja lokacijska divergenca posledično pomeni prevlado
delovnih mest nad številom zaposlenih in zato dnevne tokove vozačev (dnevnih migrantov) v
naselje. Lokacijska divergenca za mesta po pričakovanju pokaže, da je število delovnih mest
v povprečju večje od števila v mestih živečega delovno aktivnega prebivalstva (LD = 76,3).
Takšnih mest je 51, med njimi tudi Celje, ki imajo lokacijsko divergenco manjšo od 100, torej
imajo več delovnih mest kot v njih živečega delovno aktivnega prebivalstva. Kot rečeno je
lokacijska divergenca enostaven podatek, ki omogoča osnovni vpogled v
družbenogospodarsko sestavo urbanega omrežja. Pokaže nam, da obstajajo gravitacijska
območja dnevne mobilnosti prebivlastva okrog večjih mest in da so v urbanem sistemu tudi
mesta, ki ne zadovoljujejo potreb prebivalstva po delovnih mestih (Bole, 2008, str. 55).
Lokacijska divergenca za občino Celje je v letu 2005 znašala:
LD = 33.320 / 57.055 ∙ 100
LD = 58,4
V Celju se je od leta 1993 do 2005 zamanjšal presežek delovnih mest, še vedno pa ostaja eno
izmed slovenskih mest, ki imajo presežek delovnih mest nad v njih živečega delovno
aktivnega prebivlastva. Uvršča se na šestnajsto mesto.

4.1.2. Aktivno prebivalstvo
Aktivno prebivalstvo sestavljajo delovno aktivno prebivalstvo in brezposelne osebe. Stopnja
aktivnosti pa pove, kolikšen je odstotni delež aktivnega prebivalstva v delovno sposobnem
prebivalstvu, kamor sodijo osebe stare 15 ali več let. Brezposelne osebe so registrirane kot
osebe brez zaposlitve, ki so prijavljene na zavodu za zaposlovanje. Stopnja brezposelnosti pa
je odstotni delež brezposelnih oseb v aktivnem prebivalstvu (Surs, 2011).
Na spodnjem grafu vidimo, da se je število delovno aktivnega prebivalstva zmanjšalo od leta
1991 do 1997. Zaradi slabega gospodarskega stanja in propada številnih industrijskih podjetij,
je število delovnih mest upadlo. Po sanaciji in prestrukturiranju gospodarstva ter večji
gospodarski rasti pa je število delovnih mest začelo ponovno naraščati. Po letu 1998 je
ponovno začelo rasti število delovno aktivnega prebivalstva, z vmesnim manjšim padcem leta
2002 in 2003 ter kasneje še 2006, sicer pa gre vseskozi zaznati rahlo povečevanje delovno
aktivnega prebivalstva. Pri številu samozaposlenih oseb ne gre zaznati kakšnih večjih
sprememb, od leta 1998 se jih je povečalo samo za 18.
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Graf 1: Delovno aktivno prebivalstvo občine Celje v letih 1988-2008

Vir podatkov: Državni portal RS, Letna poročila, 2011
Za socialistično gospodarstvo je bila značilna polna zaposlenost, zelo malo je bilo število
brezposelnih (okoli 1 %). Brezposelnost je v Sloveniji in s tem v občini Celje začela hitro
naraščati po letu 1990 z gospodarsko krizo, propadanjem planskega gospodarstva in s
politično nestabilnostjo. Gospodarska kriza je dosegla vrhunec med letoma 1991 in 1994, ko
je največ podjetij in velikih proizvodnih obratov propadlo in šlo v stečaj. Veliko zaposlenih je
tako rekoč čez noč ostalo brez zaposlitve, velik problem je bil, da je propadlo veliko največjih
proizvodnih gigantov, ki so zaposlovali od 500 do 2000 ali celo 4000 ljudi. Število
brezposelnih je hitro naraščalo, terciarne, obrtne dejavnosti in drobno gospodarstvo pa niso
mogli naenkrat zaposliti tolikšnega števila brezposelnih oseb. Velik problem so bili tudi
delavci, ki so v devetdesetih izgubili delo v proizvodnem sektorju. Zanje je značilna nizka
izobrazbena raven, zaradi česar so toliko težje našli novo zaposlitev. Stopnja brezposelnosti je
začela hitreje upadati po letu 1998, zaradi javnih del in višje stopnje zaposlovanja v trgovini,
finančnih dejavnostih, drugih storitvah in v zadnjem času v gradbeništvu. Gospodarska rast,
vspodbujena z investicijami in razvoj terciarnih dejavnosti so ustvarili pogoje za hitrejše
odpiranje novih produktivnih delovnih mest (Ocvirk, 2009, str. 90).

26

Graf 2: Delež brezposelnosti v občini Celje v letih 1991-2010

Vir podatkov: Državni portal RS, Letna poročila, 2011
Danes je v strukturi brezposelnosti v občini Celje najočitnejša sprememba v zmanjšanju
deleža žensk in povečanju deleža tistih, ki so izgubili zaposlitev zaradi stečaja podjetja.
Zaskrbljujoč je delež mladih, ki imajo velike težave pri vstopu na trg dela. Delovnih mest je
premalo, mladi pa pogosto tudi nimajo tistih znanj, ki se na trgu dela iščejo. Veliko
brezposelnih ima le osnovno izobrazbo, in ko se k temu pridruži še višja starost ali
zdravstvene težave, so njihove možnosti za zaposlitev bistveno zmanjšane. Pomemben
dejavnik zaposlovanja je tudi čas brezposelnosti. Daljši kot je, več je negativnih posledic, ki
se kažejo kot upad motiviranosti, delovne kondicije in usposobljenosti, apatija in nenazadnje
tudi kot odklanjanje primernega dela (Letopis 2010, 2011).
V letu 2009 je novo zaposlovanje izrazito upadlo, kar se je pokazalo v 38 % zmanjšanju
števila potreb po delavcih v celjski regiji in 35 % v Sloveniji. Največ potreb pa ostaja na
področju predelovalnih dejavnosti, sledi trgovina, poslovne dejavnosti, gostinstvo, promet,
izobraževanje in zdravstvo (Letopis 2010, 2011).
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4.1.3. Zaposleni po dejavnosti
Terciarizacija mest v Sloveniji je lepo razvidna v zmanjšanju števila zaposlenih v sekundarnih
dejavnostih ter povečanju števila zaposlenih v storitvenih dejavnostih. Leta 2006 je bilo v
sekundarnem sektorju zaposlenih 38 % delovno aktivnih, v terciarnem in kvartarnem pa 53
%; leta 1985 pa je bilo v sekundarnem sektorju 53 %, v tercarnem in kvartarnem sektorju pa
43 % (Drozg, 2007, str. 82).
Razmerje med zaposlenimi po sektorjih dejavnosti pokaže, da je bilo v Sloveniji leta 2002
največ mest (27 od 67) zmerno usmerjenih v terciarne dejavnosti, kar pomeni, da je bilo v
terciarnem sektorju zaposlenih 50 do 60 % aktivnih. 18 mest, med njimi tudi Celje, je bilo
izrazito usmerjenih v terciarne dejavnosti. Storitvene dejavnosti so najbolj razvite v velikih
mestih, pa tudi v tistih srednje velikih mestih, ki imajo v urbanem sistemu položaj regionalnih
središč. Izrazito industrijskih mest pa je bila le dobra desetina, večinoma so to nekdanja
rudarska mesta (Drozg, 2007, str. 81).
Tabela 2: Delež zaposlenih po dejavnosti v občini Celje in v Sloveniji v obdobju 1961 - 1981
1961
1971
1981
Občina
SLO (%) Občina
SLO (%)
Občina
SLO (%)
Celje
Celje
Celje
(%)
(%)
(%)
Kmetijstvo
6,2
7,8
4,3
3,7
0,8
2,4
Industrija
44
42
46,5
47,7
37,8
45
Gradbeništvo
9,4
8,5
7,8
10
11,2
9,6
Promet, zveze
6,8
5,2
8,1
6,6
6,9
5,8
Trgovina
8,1
8,5
11,1
8,8
12
9,9
Gostinstvo
0,9
1
2
2,7
2,7
3
Obrt, osebne storitve 4,2
10,7
6
3,2
6
3,5
Stanovanjsko2,2
1,5
/
1,5
2
1,5
komunalna
Finančno poslovanje 1,1
1,2
2,4
2,3
4,3
4
Izobraževanje
4,8
5
3,8
5,8
3,6
5,9
Zdravstvo
5,5
5
5
4,3
7,8
5,9
Državne
5,4
5,6
2,7
3
3,4
3,6
organizacije
Skupaj
100
100
100
100
100
100
Vir podatkov: SURS, Statistični register delovno aktivnega prebivalstva, Statistični letopis
RS, 2011
Največji delež prebivalstva v občini Celje že od leta 1961 zaposluje industrija, ki se
procentualno giblje okoli slovenskega povprečja, najmanjši delež pa od 1971 stanovanjskokomunalne dejavnosti, ki pa so še vedno nad slovenskim povprečjem. V preteklosti je bilo
največ oseb zaposlenih predvsem v proizvodnih dejavnostih, ki so dosegla najvišjo stopnjo
razvoja ravno v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja. Vendar pa so v osemdesetih
letih zašle v gospodarsko krizo zaradi počasnega prestrukturiranja, zastarele tehnologije,
nekonkurenčnosti proizvodov in gospodarske stagnacije. V šestdesetih letih je bilo v Celju
število zaposlenih v terciarnih in kvartarnih dejavnostih, razen v zdravstvu, manjše od
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slovenskega povprečja. Vendar pa se je že v osemdesetih letih struktura zaposlovanja po
dejavnosti začela intenzivno spreminjati.
Tabela 3: Delež zaposlenih po dejavnosti v občini Celje in v Sloveniji v letih 1991 in 2006
19911
20062
Občina
SLO (%)
Občina
SLO (%)
Celje (%)
Celje (%)
Kmetijstvo
5,5
2,3
0,3
1,4
Predelovalne dejavnosti
33,1
45,4
19,7
28,1
Gradbeništvo
5,7
6,1
15
8,5
Komunala in oskrba z vodo
/
/
1,4
1,3
Trgovina
11,6
9,5
18,6
13
Gostinstvo
2,7
3
2,2
3,9
Promet
6,4
6
6,7
6,2
Finančne dejavnosti
7
5,1
12
11
Javna uprava
4
3,5
8,5
6,1
Izobraževanje
4,3
7
6,1
7,1
Zdravstveno varstvo
8,2
7,7
8,8
6
Druge storitve
9,1
4,1
3,4
1,9
Skupaj
100
100
100
100
Vir podatkov: SURS, Statistični register delovno aktivnega prebivalstva, Statistični letopis
RS, 2011
1
Podatki za leto 1991 so po enotni klasifikaciji dejavnosti
2
Podatki za leto 2006 so po standardni klasifikaciji dejavnosti
Leta 2006 so še vedno največ delovne sile zaposlovale predelovalne dejavnosti, skupaj z
gradbeništvom so zaposlovale kar dobro tretjino vseh zaposlenih. Istega leta je bilo zaznati
velik delež, ki je nad slovenskim povprečjem, zaposlenih v javni upravi in zdravstvu. Tako v
letu 1991 kot 2006 je bilo število zaposlenih v trgovini nad slovenskim povprečjem, prav tako
v prometu in v finančnih dejavnostih. V obeh letih so pod slovenskim povprečjem
zaposlovale izobraževalne dejavnosti, gostinstvo in kmetijstvo, kjer se je od leta 1991
zaposlenost zmanjšala za največji delež (za 5,2 %).

4.1.4. Stopnja izobrazbe
Tabela 4: Stopnja izobrazbe v občini Celje
Brez šole
OŠ ali
Srednja
Višja šola
manj
šola
1961
8
66,4
22,7
0,7
1971
5,8
58,3
31
1,8
1981
0,9
44,8
43,4
4,7
1991
0,5
41,4
46
5,3
2002
0,5
26,4
57,4
6,4
Vir podatkov: Statistični letopis 1961, 1971, 1981, 1991, 2002
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Visoka
šola
1,7
2,6
4,8
4,5
9,3

Neznano
0,5
0,5
1,4
2,3
/

V letu 1961 je imelo v občini Celje kar več kot polovica prebivalstva (66,4 %) zgolj končano
oziroma nedokončano osnovno šolo. Najmanjši procent, 0,7 %, pripada osebam s končano
višjo šolo, 0,5 % pa se jih je kategoriziralo pod neznano. V letu 1971 se je delež oseb brez
izobrazbe in tistih, ki imajo končano oziroma nedokončano osnovno šolo znižal za dobra 2 %
oz. za dobrih 8 %. Povečal pa se je delež oseb s končano srednjo, višjo in visoko šolo. Delež
oseb z neznano izobrazbo ostaja na 0,5 %. V letu 1981 so prav tako beležili trend upadanja
oseb brez izobrazbe (na 0,9 %) in s končano oziroma nedokončano osnovno šolo. Povečal pa
se je procent oseb s končano srednjo, višjo in visoko šolo, prav tako pa tudi tistih z neznano
izobrazbo (na 1,4 %). V letu 1991 gre za podobne trende, brez večjih odstopanj. Zanimivo je,
da v letu 2002 še vedno obstaja 0,5 % oseb brez izobrazbe, procent oseb s končano oziroma
nedokončano osnovno šolo pa se spusti na 26,4 %. Srednje šolsko izobrazbo ima največji
delež oseb, in sicer kar 57,4 %, višjo in visoko šolo pa 6,4 % oziroma 9,3 %. V letu 2002 ni
bilo nikogar kategoriziranega pod neznano izobrazbo.
V letu 2010 so v Celju opažali, da narašča delež brezposelnih z visoko stopnjo izobrazbe, kar
je v največji meri posledica neusklajene strukturne ponudbe in povpraševanja (primanjkljaj
tehničnih usmeritev, presežek družboslovnih). Obenem pa je tudi premalo kadrov s poklicno
ravnjo izobrazbe (Letopis 2010, 2011).
Struktura potreb po dejavnostih kaže, kakšne kadre iščejo delodajalci. Glavnina
povpraševanja v občini Celje je še vedno na poklicni ravni. Delodajalci največ iščejo delavce
s področja kovinarstva, gradbeništva, natakarje, kuharje, trgovce… Kljub krizi je
povpraševanje na tej stopnji izobrazbe veliko večje od števila prijavljenih brezposelnih, saj
med mladimi ni zanimanja za te poklice. Iskalcem zaposlitve s srednjo splošno izobrazbo je
bilo namenjenih precej manj potreb, kot znaša njihov delež med brezposelnimi. Na srednji
stopnji nastajajo izraziti suficiti, zato veliko mladih prehaja v vrste dolgotrajno brezposelnih.
Nesorazmerja nastajajo tudi pri visoko strokovnih kadrih, saj se iščejo zlasti kadri tehnične
stroke, ki jih je na trgu dela premalo (Letopis 2010, 2011).

4.2.

DRUŽBENOEKONOMSKI ZNAČAJ IN FUNKCIJSKA USMERJENOST
OBČINE CELJE

4.2.1. Družbenoekonomski značaj
Število gospodarskih družb in podjetij z uvedbo tržnega gospodarstva vseskozi narašča. V
spodnji tabeli si lahko ogledamo primerjavo števila podjetij v letih 1991 in 2005 v občini
Celje.
Od leta 1991 število gospodarskih družb vseskozi narašča, tako je bilo leta 1991 v občini
Celje registriranih 806 gospodarskih družb, leta 2005 pa že 1243. Med omenjenima letoma se
je torej število podjetij povečalo za 437 oziroma za 35 %. V primerjavi z letom 1991 se je
najbolj povečal delež družb, usmerjenih v trgovino (za 11,1 %), sledilo je gradbeništvo (za 3,9
%), v prometu pa se je število podjetij kar podvojilo (za 2,1 %). Do leta 2005 je najbolj
upadel delež družb usmerjenih v poslovne in finančne storitve (12,5 %). Delež je prav tako
upadel v izobraževanju in kulturi (2,2 %) in v kmetijski dejavnosti (0,6 %). Presenetljivo pa
se je delež povečal v predelovalni dejavnosti, čeprav je ta panoga izgubila največ delovnih
mest (0,4 %).
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Tabela 5: Število podjetij po dejavnosti v občini Celje v letih 1991 in 2005
19911
20052
Občina
(%)
Občina
(%)
Celje
Celje
Kmetijstvo, gozdarstvo
7
0,9
4
0,3
Predelovalne dejavnosti
106
13,1
168
13,5
Gradbeništvo
45
5,9
121
9,8
Promet, zveze
17
2,1
53
4,2
Trgovina
187
23,2
427
34,3
Gostinstvo, turizem
25
3,1
44
3,6
Osebne storitve, obrt
47
5,9
19
1,5
Finančne in druge poslovne dejavnosti
324
40,1
343
27,6
Stanovanjska in komunalna dejavnost
11
1,3
/
/
Izobraževanje in kultura
28
3,5
17
1,3
Dejavnost javne uprave
4
0,4
15
1,2
Zdravstvo in socialno varstvo
2
0,2
11
0,9
SKUPAJ
806
100
1243
100
Vir podatkov: SURS, Statistični letopis RS, 2011; AJPES, 2011
1
Podatki za leto 1991 so po enotni klasifikaciji dejavnosti
2
Podatki za leto 2005 so po standardni klasifikaciji dejavnosti

Gospodarske dejavnosti se najpogosteje delijo na primarne, sekundarne, terciarne in
kvartarne. Razmerja med njimi odražajo družbene značilnosti v določenem prostoru. Tako naj
bi imela kmetijska družba prevladujoče deleže zaposlenih v primarnem sektorju, industrijska
v sekundarnem in postindustrijska v terciarnem ter kvartarnem sektorju. Opredelitve
posameznih sektorjev glede na pripadajoče gospodarske dejavnosti so se pogosto spreminjale
in zato nikakor niso »fiksne«. Razen tega nekateri avtorji (na primer Klemenčič) zaradi
različnih razlogov kvartarne dejavnosti pojmujejo kot del terciarnih. Terciarni in kvartarni
sektor se sicer pogosto imenujeta skupaj kot storitveni sektor, ki pa se nadalje lahko deli na
tržni in netržni del. Ponekod se omenja tudi peti sektor, ki vključuje najvišje vodstvene
delavce v gospodarstvu in družbi, praviloma s področij javne uprave, znanosti, zdravstva,
kulture in medijev (Bole, 2008, str. 59).
Tabela spodaj prikazuje razdelitev podjetij za leto 2000 v občini Celje, ki imajo več kot 10
zaposlenih oseb in sicer po tradicionalnih in po novejših sektorjih. Z grafičnim prikazom pa
smo želeli opozoriti do kakšnih razlik lahko pride pri interpretaciji podatkov, ko primerjamo
rezultate razdelitve dejavnosti po obeh sektorjih.
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Tabela 6: Razdelitev podjetij v občini Celje z nad 10 zaposlenimi po dejavnosti v letu 2000
TRADICIONALNI
NOVEJŠI
DEJAVNOST
ŠT.
SEKTORJI
SEKTORJI
PODJETIJ
A - Kmetijstvo, lov, gozdarstvo
3
Drugo
Drugo
B - Ribištvo
0
C - Rudarstvo
0
Sekundarni
Sekundarni
D - Predelovalne dejavnosti
48
E - Oskrba z elektriko, plinom in vodo
5
F - Gradbeništvo
18
G - Trgovina
46
Terciarni
H - Gostinstvo
7
Tržni
I - Promet in zveze
7
storitveni
J - Finančno posredništvo
1
K - Nepremičninske storitve
21
Kvartarni
L - Dejavnosti javne uprave in obrambe
1
Javni
M - Izobraževanje
0
storitveni
N - Zdravstvo in socialno varstvo
7
Terciarni
Tržni
O - Druge javne, skupne in osebne
6
storitveni
dejavnosti
SKUPAJ
170
Vir podatkov: AJPES, 2011
Graf 3: Razdelitev dejavnosti po tradicionalnih in novejših sektorjih

Vir podatkov: AJPES, 2011
Po tradicionalni klasifikaciji (graf levo) vidimo, da nudi v občini Celje največ delovnih mest
sekundarni sektor, kar 42 %. Tesno mu sledi terciarni sektor z 39 % in nato s 17 % še
kvartarni sektor. Po sodobnejši klasifikaciji pa tržni storitveni sektor nudi kar 52 % delovnih
mest, kar ga uvršča na absolutno vodilno mesto. Z 42 % mu sledi sekundarni sektor, medtem
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ko javni storitveni sektor zaostaja s komaj 4 %. Pogosto lahko zasledimo, da se tržni
storitveni sektor omenja kot terciarni sektor, javni pa kot kvartarni.
Bole omenja, da spada Celje med enajst slovenskih mest, ki imajo zmerno usmerjenost v tržne
storitve, zaradi pomembne trgovske vloge. Meni tudi, da je tržni storitveni sektor povezan z
velikostjo mest in prav tako z javnim storitvenim sektorjem, kar je razumljivo, saj so določene
storitve pogosto medsebojno povezane (na primer računovodski servisi z javnimi davčnimi
ustanovami). Javni sektor pa očitno ni izrazito vezan na velikost mest, saj povezava ni
statistično pomembna. Celju lahko tako pripišemo zmerno tržni in javni storitveni tip
družbenogeografske usmeritve (2008, str. 61).
Pogosto uporabljen kazalec o družbenoekonomski usmerjenosti mest je razmerje med
sekundarnimi in storitvenimi dejavnostmi. Razmerje med sekundarnimi (proizvodnimi) in
storitvenimi dejavnostmi sta Vrišer in Rebernik izračunala na podlagi števila zaposlenih za
leto 1991 (aktivno prebivalstvo po naselju dela). Celje se je uvrstilo med mesta z močno
usmeritvijo v storitvene dejavnosti, s tem pa sta nakazla na postopno terciarizacijo. Primerjala
sta tudi razmerje med sekundarnimi, terciarnimi in kvartarnimi dejavnostmi. Tudi tu sta se
oprla na podatke o aktivnem prebivalstvu po naselju dela za leto 1991 po posameznih
dejavnostih. Celje se je uvrstilo v skupino zmerne terciarne in zmerne kvartarne usmeritve
(1991, str. 13).
V letu 2008 se je zamenjala standardna klasifikacija dejavnosti, zato so podatki težje
primerljivi s podatki prejšnjih let. Spodnjo tabelo in graf bomo tako uporabili zgolj za
primerjavo razmerij med sektorjem kmetijstva, sektorjem industrije in gradbeništva ter
sektorjem storitev v letu 2010, vendar le za tista podjetja, ki so imela več kot 10 zaposlenih
oseb.
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Tabela 7: razdelitev podjetij v občini Celje z nad 10 zaposlenimi po dejavnosti v letu 2010
SEKTOR
DEJAVNOST
ŠT.
PODJETI
J
Sektor kmetijstva
A – Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo
0
B – Rudarstvo
1
Sektor industrije in
C – Predelovalne dejavnosti
63
gradbeništva
D – Oskrba z električno energijo, plinom in paro
2
E – Oskrba z vodo; ravnanje z odpadki; saniranje okolja
2
F – Gradbeništvo
44
G – Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil
41
H – Promet in skladiščenje
10
I – Gostinstvo
6
J – Informacijske in komunikacijske dej.
6
K – Finančne in zavarovalniške dej.
2
Sektor storitev
L – Poslovanje z nepremičninami
5
M – Strokovne, znanstvene in tehnične dej.
14
N – Druge raznovrstne poslovne dej.
10
O – Dej. javne uprave in obrambe; dej. obvezne socialne
0
varnosti
P – Izobraževanje
1
Q – Zdravstvo in socialno varstvo
2
R – Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dej.
1
S – Druge storitvene dej.
2
SKUPAJ
212
Vir podatkov: AJPES, 2011
Graf 4: Razdelitev dejavnosti podjetij z več kot 10 zaposlenimi po treh osnovnih sektorjih

Vir podatkov: AJPES, 2011
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Opazimo lahko, da je tudi v letu 2010 sektor industrije in gradbeništva v občini Celje močno
prisoten. Obenem pa je vredno omeniti, da so za sektor industrije in gradbeništva značilna
večja podjetja, z večjim številom zaposlenih oseb. Če bi v raziskavo vključili vsa podjetja v
občini Celje, brez omejitev števila zaposlenih, bi se graf bolj ali manj razlikoval od
prikazanega. Vidimo lahko tudi to, da v sektorju kmetijstva leta 2010 ni bilo podjetij, ki bi
zaposlovalo nad 10 oseb.
V času osamostvojitve so imela družbena podjetja slabše poslovne rezultate, kasneje so se
začela prestrukturirati in so imela pri tem večje težave. Glavni problem je bil, da so bila manj
prilagojena na hitre ekonomske in tržne spremembe. Zato so med letoma 1991 in 1997 v
največji meri propadla prav velika družbena podjetja. V Celju je precej nekdanjih velikih
podjetij propadlo na manjša (Emo, Libela, Železarna Štore, Ingrad), precej pa jih je tudi
popolnoma propadlo, predvsem v tekstilni in kovinski proizvodnji (Mihelič, 2005).
V razvoj podjetništva se je tako po osamosvojitvi poleg države začela vključevati tudi občina
Celje. Zagotavljati je začela nove obrtne lokacije, olajšave pri gradnji, vzpostavila je
materialno in strokovno pomoč. Za razvoj drobnega gospodarstva so se vključili tudi državni
organi, območne obrtne in gospodarske zbornice in tudi območni zavodi za zaposlovanje
(Ocvirk, 2009, str. 37).
Iz spodnje tabele lahko razberemo, da so v letu 1991 tako v Sloveniji kot v občini Celje
prevladovala mala podjetja (88,1 %), očitno so zaostajala srednja podjetja, najmanj pa je bilo
velikih podjetij. Občina Celje je imela pod povprečen delež srednjih podjetij, 1,4 % manj kot
ostala Slovenija, je pa imela zato za enak procent več velikih podjetij. Največj oseb so v tem
obdobju zaposlovala velika podjetja, sledila so srednja, najmanj pa jih je bilo zaposlenih v
malih podjetjih. To velja tako za občino Celje kot za Slovenijo. Je pa tu občina Celje
odstopala od slovenskega povprečja z večjim deležem zaposlenih v malih (za 1,2 %) in
srednjih podjetjih (4,6 %), v velikih podjetjih pa je bilo zaposlenih 6,1 % manj oseb kot v
slovenskem povprečju.
Tabela 8: Primerjva deleža gospodarskih družb in deleža zaposlenih med leti 1991 in 2006 v
občini Celje in Sloveniji
1991
2006
Gospodarske
Zaposleni (%)
Gospodarske
Zaposleni (%)
družbe (%)
družbe (%)
Občina SLO
Občina SLO
Občina SLO
Občina SLO
Celje
Celje
Celje
Celje
Mala
88,1
88,1
12,5
11,3
90,5
94,7
20,6
32,7
Srednja
6,9
8,3
34
29,4
7,1
3,7
26,1
22
Velika
5
3,6
53,2
59,3
2,4
1,6
53,3
45,3
SKUPAJ 100
100
100
100
100
100
100
100
Vir: AJPES, Računovodski izkazi gospodarskih družb za leto 1991, Letna poročila
gospodarskih družb za leto 2006
Leta 2006 je bilo v občini Celje več srednjih (3,4 %) in velikih (0,8 %) podjetjih od
slovenskega povprečja, malih pa je bilo za 4,2 % manj. Kljub temu, da se je delež zaposlenih
od leta 1991 v malih podjetjih povečal za 8,1 %, pa je bil leta 2006 še vedno pod slovenskim
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povprečjem. Največ oseb so tako zaposlovala srednja in velika podjetja, ki so bila
procentualno tudi nad slovenskim povprečjem.

4.2.2. Mestne funkcije
Podrobnejša analiza mestnih dejavnosti služi za določitev funkcijske usmerjenosti oziroma
funkcijske klasifikacije mest. Izpeljemo jo lahko na dva načina. Pri prvem postopku določimo
tiste dejavnosti, ki imajo med vsemi mestnimi dejavnostmi največjo težo. Za nadpovprečno
pomembne dejavnosti štejemo tiste, ki imajo glede na povprečje vseh mest nadpovprečen
pomen. Na ta način opredelimo »ožji« ali »urbani« pomen mestnih funkcij. Te funkcije dajejo
mestu poseben značaj. Pri drugem postopku pa delež posamezne mestne dejavnosti
primerjamo z deležem, ki ga je določena dejavnost izkazovala za vsa mesta na določenem
območju (država, regija). Na ta način razberemo »širši« ali »regionalni« pomen posamezne
mestne dejavnosti. Eno najpomembnejših študij opredeljevanja mestnih funkcij pa je izdelal
H. J. Nelson, ki je s pomočjo srednje vrednosti in standardnega odklona funkcijsko opredelil
897 ameriških mest. Pomembnost posamezne dejavnosti je meril s tem, ali je za enega, dva ali
tri standardne odklone presegala srednjo vrednost za vsa mesta. Funkcijsko klasifikacijo je
izdelal za devet dejavnosti. (Vrišer, 1984, str. 44).
Za slovenska mesta je bilo izdelanih več klasifikacij funkcijske usmerjenosti mest, največ so
prispevali: V. Kokole, I. Vrišer, D. Rebernik in D. Bole (Rebernik, 2008, str. 181).
Vrišer in Rebernik sta izračunala »ožji« ali »urbani« pomen mestnih funkcij v slovenskih
mestih. Oprla sta se na podatke o zaposlenih po naselju dela za leto 1991. Za nadpovprečno
pomembne sta štela tiste dejavnosti, ki so presegle izračunano srednjo vrednost za določeno
dejavnost. Dejavnosti, ki so presegle srednjo vrednost za več kot 1 standardno deviacijo sta
uvrstila med izrazito usmerjene, tiste, ki pa so se uvrstile med srednjo vrednostjo in srednjo
vrednostjo povečano za 1 standardno deviacijo, pa med zmerno usmerjene. Za Celje imajo
zmeren nadpovprečen pomen in izrazito nadpovprečen pomen naslednje mestne funkcije:
Zmeren nadpovprečen pomen:

-

Gradbeništvo
Obrt in osebne storitve
Komunalne in stanovanjske storitve
Finančne in poslovno-tehnične storitve
Izobraževanje, kultura in znanost
Zdravstvo in socialno varstvo
Državna uprava

Izrazito nadpovprečen pomen:

-

Promet in zveze
Trgovina

Sklepamo lahko, da je imelo Celje že leta 1991 dobro razvite številne storitvene dejavnosti
(1993, str. 20).
Poleg »ožjega« ali »urbanega« pomena mestnih funkcij sta določila tudi njihov »širši« ali
»regionalni pomen«. Kot osnovni kazalec sta uporabila delež zaposlenih v določenem mestu
od vseh zaposlenih v mestih Slovenije. To vrednost sta primerjala z deležem zaposlenih v
določeni dejavnosti v posameznem mestu od zaposlenih v vseh mestih Slovenije v tej
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dejavnosti. Izračunala sta deleže zaposlenih za 11 dejavnosti. Razmerje med obema
indikatorjema je pokazalo, katere dejavnosti imajo nadpovprečen oziroma podpovprečen
pomen glede na povprečje za vsa obravnavana mesta. To razmerje sta poimenovala funkcijski
lokacijski koeficient (FLK). Vrednost FLK ena pove, da je delež zaposlenih v določenem
mestu od vseh zaposlenih v mestih Slovenije enak deležu zaposlenih v tem mestu od vseh
zaposlenih v mestih Slovenije v določeni dejavnosti, to pomeni, da je pomen te dejavnosti
povečan. Vrednost, večja od ena pa pove, da je delež določenega mesta v posamezni
dejavnosti nadpovprečen in ima obravnavana dejavnost širši regionalni pomen. V raziskavi
sta kot nadpovprečno pomembne izločila tiste dejavnosti, pri katerih je znašal FLK med
vrednostjo 1,24 do 0,75 in kot podpovprečno razvite tiste, katerih FLK je bil manjši od 0,74.

Komunalne in
stanovanjske storitve

Finančne in poslovnotehnične storitve

Izobraževanje, kultura
in znanost

Zdravstveno in
socialno varstvo

Državna uprava

Primarne dejavnosti

0,85 1,23 1,26 1,45 1,26
Vir: Vrišer, Rebernik, 1993, str. 20

Gostinstvo in turizem

Trgovina

Promet in zveze

Obrt in osebne
storitve

Gradbeništvo

Industrija

Tabela 9: Funkcijski lokacijski koeficient za Celje

0,93

1,48

0,77

0,74

1,28

0,93

0,45

Razberemo lahko, da so v Celju nadpovprečno razviti obrt in osebne storitve, promet in
zveze, trgovina ter zdravstveno in socialno varstvo.
Bole je prikazal funkcijo mest glede na odstopanja od povprečja na preprost način.
Usmerjenost mest je opredelil z metodo standardnega odklona, kvocient pa pove, katera
dejavnost je v določenem mestu nadpovprečno zastopana glede na povprečje vseh slovenskih
mest. V običajnih razmerah bi moralo imeti mesto približno enak delež delovnih mest v
določeni dejavnosti kot je povprečje celtnega urbanega sistema. Če je delež v določeni
dejavnosti nadpovprečen, lahko sklepamo, da je ta dejavnost namenjena tudi tržišču zunaj
mestnega prostora. Obratno podpovprečen delež dejavnosti pomeni primanjkljaj določene
funkcije in posledično »uvoz« od zunaj. ++ pomeni presežek nad 25 %, + presežek pod 25 %
in – pomeni primanjkljaj (Bole, 2008, str. 68).

-

++

+

-

+

-

Vir: Bole, 2008, str. 68
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-

+

++

-

Uprava

Izobraževanje

Zdravstvo

Finance

Komunala

Osebne
storitve

Promet

Gostinstvo

Trgovina

Gradbeništvo

Industrija

Tabela 10: Pregled funkcij Celja glede na odstopanja od povprečja

++

Splošna ugotovitev je, da imajo večja mesta in nekatera regijska središča, kot je na primer
Celje, dokaj raznoliko dejavnostno usmeritev delovnih mest. Celje je obenem eno izmed
najbolj funkcijsko raznovrstnih mest. V letu 2005 je torej v Celju od slovenskega povprečja
najbolj izstopalo (za več kot 25 %) gradbeništvo, zdravstvo in uprava, za manj kot 25 % je
izstopala trgovina, promet in finance, vse ostale dejavnosti pa so imele primanjkljaj.
Celje se razvija kot pomembno zaposlitveno, proizvodno, storitveno središče in kot
pomembno regionalno prometno vozlišče. Uravnoteženo in povezano razvija omrežje urbanih
naselij in razmešča družbene in storitvene dejavnosti ter druge funkcije javnega značaja.
Prav tako pa se razvija kot pomembno nacionalno središče, saj vpliva na območja središč
tako regionalnega kot nacionalnega pomena. Celje je pomembno središče družbene
infrastrukture, oskrbnih, storitvenih, upravnih in drugih dejavnosti, kamor se usmerjajo javne
funkcije. Zaradi nacionalizacije prometnih tokov, smotrnega razmeščanja delovnih mest,
stanovanj, storitvenih in proizvodnih dejavnosti na širšem mestnem območju, ki obsega
območja več lokalnih skupnosti, se prostorske potrebe razvoja mest in drugih naselij načrtuje
in ureja na osnovi medobčinskega sodelovanja. Zaradi velikosti, poselitvenih pritiskov,
vsestranske problematike in/ali pričakovanega razvoja se posebno pozornost namenja
usklajenemu razvoju širših mestnih območij središč nacionalnega pomena, predvsem pa
Ljubljane, Maribora, Kopra, Celja in Nove Gorice. Z vidika usklajenega razvoja prostora ima
Celje posebno vlogo v policentrični strukturi urbanega sistema. Zanj so značilne močne
vsakodnevne delovne in druge migracije, ki povzročajo gost promet – predvsem z osebnimi
avtomobili, kar obremenjuje celotno območje in osrednje mesto. Širše mestno območje je
tesno povezano z osrednjim mestom, v katerem so številna delovna mesta, raznolike in
raznovrstne proizvodne in storitvene dejavnosti. Na širšem mestnem območju se razvija večje
število medsebojno sodelujočih in učinkovito povezanih središč, širše obmestno območje pa
se spaja z mestnim območjem Velenja. (Strategija prostorskega razvoja Slovenije, 2004).
Karta 2: Zasnova policentričnega urbanega sistema in razvoj širših mestnih območij

Vir: Strategiji prostorskega razvoja Slovenije, 2004
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4.3.

PROSTORSKA RAZPOREDITEV POSLOVNIH SUBJEKTOV V OBČINI
CELJE

V tem poglavju si bomo ogledali kakšna je bila v občini Celje prostorska razporeditev
gospodarskih družb, ki so zaposlovale nad 10 oseb v letih 1995, 2000, 2005 in 2010. Občino
Celje smo razdelili na mestne četrti in krajevne skupnosti. S kartami pa želimo potrditi
oziroma ovržti našo delovno hipotezo, da se podjetja selijo iz središča mesta Celje na njegovo
obrobje.
Slika 8: Mestne četrti in krajevne skupnosti občine Celje

Vir: Mestna občina Celje, 2011
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Karta 3: Razporeditev števila podjetij z nad 10 zaposlenimi v občini Celje leta 1995

Vir podatkov: Mestna občina Celje, 2011; AJPES, 2011
V letu 1995 je bilo nad 25 podjetij, ki zaposlujejo nad 10 oseb le v mestni četrti Center in
Gaberje. Sledila je krajevna skupnost Medlog z 19 do 24 podjetij in za njo še mestna četrt
Dolgo polje in krajevna skupnost Aljažev hrib. Vsa ostala območja so imela manj kot 6
podjetij. Lava, Teharje in Pod gradom pa v letu 1955 sploh niso imeli podjetij, ki bi
zaposlovala več kot 10 oseb. Povzamemo lahko, da so bila to leto podjetja bolj ali manj
skoncentrirana zgolj v samem središču občine.
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Če si ogledamo deset največjih delodajalcev v letu 1995, lahko opazimo, da jih je bila
polovica lociranih v Gaberjah. Največ zaposlenih je štela Cinkarna Celje in sicer kar 1.471, ki
ima sedež v krajevni skupnosti Aljažev hrib. Vseh deset največjih delodajalcev pa ima nad
400 zaposlenih. V nadaljevanju si bomo tudi ogledali kateri so bili največji delodajalci v letu
2010.
Tabela 11: 10 največjih delodajalcev v letu 1995
Podjetje
1.
Cinkarna Celje
2.
Kovinotehna
3.
Elektro Celje
4.
Izletnik Celje
5.
Aero
6.
Gradis
7.
Cetis
8.
Klasje
9.
Javno podjetje komunala Celje
10.
Emo-etarna Celje
Vir podatkov: AJPES, 2011
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Območje
Aljažev hrib
Gaberje
Gaberje
Center
Dolgo polje
Center
Dolgo polje
Gaberje
Gaberje
Gaberje

Št. zaposlenih
1.471
1.097
804
661
509
494
488
483
470
455

Karta 4: Razporeditev števila podjetij z nad 10 zaposlenimi v občini Celje leta 2000

Vir podatkov: Mestna občina Celje, 2011; AJPES, 2011
Pet let kasneje je že moč zaznati spremembe lociranja gospodarskih družb. Sicer še vedno
ostajata vodilni območji Center in Gaberje, sledi jima Medlog in po novem tudi Dolgo polje.
Podjetja z več kot 10 zaposlenimi pa se sedaj pojavijo tudi v Teharjih, Lavi in Pod gradom.
Obenem se je tudi povečalo število podjetij v Ostrožnem, Hudinji, Škofji vasi, Novi vasi,
Dečkovem naselju (na kategorijo 4 – 6 podjetij) in v Trnovlju (7 – 12 podjetij). Torej kljub
temu, da je še vedno največ podjetij lociranih v centru mesta, pa se veča število podjetij tudi
izven njega.
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Karta 5: Razporeditev števila podjetij z nad 10 zaposlenimi v občini Celje leta 2005

Vir podatkov: Mestna občina Celje, 2011; AJPES, 2011
Gaberje, Center, Medlog in Dolgo polje imajo tudi v letu 2005 največje število podjetij z več
kot 19 podjetji. V zadnjih petih letih pa se je povečalo število gospodarskih družb v Ljubečni
(na 4 – 6 podjetij), v Teharjih (7 – 12 podjetij) in v Trnovlju (13 – 18 podjetij). Zmanjšalo se
je število podjetij v Novi vasi, Šmartno v Rožni dolini pa je v letu 2005 ostal brez
gospodarskih družb, ki bi zaposlovale nad 10 oseb.
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Karta 6: Razporeditev števila podjetij z nad 10 zaposlenimi v občini Celje leta 2010

Vir podatkov: Mestna občina Celje, 2011; AJPES, 2011
Kljub temu, da v letu 2010 Šmartno v Rožni dolini in po novem tudi Pod gradom ter mestna
četrt Slavko Šlander niso imeli nobenega podjetja, ki bi zaposlovalo več kot 10 oseb, so
vseeno opazne lokacijske spremembe, ki nakazujejo na povečevanje gospodarskih družb na
širše območje občine Celje. Mestna četrt Center je doživela zmanjšanje podjetij in se sedaj
uvršča v kategorijo z 19 – 24 podjetij skupaj še z Medlogom in Dolgim poljem. Sledita
Trnovlje in Aljažev hrib s 13 – 18 podjetji ter Teharje in sedaj tudi Škofja vas s 7 – 12
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podjetji. Povečalo se je število gospodarskih družb v Lavi in Dolgi vasi (na 4 – 6). V Hudinji,
Savinji in Kajuhu pa ostaja stanje od leta 2005 nespremenjeno.
Torej na podlagi zgornjih kart lahko opazimo selitve večjih podjetij iz mestnega središča le v
roku zadnjih nekaj let. Dodamo lahko tudi, da se na obrobju mestnega središča vse pogosteje
locirajo novonastala podjetja. Na občini Celje so nam pojasnili, da se iz središča mesta v
manjši meri odseljuje trgovina in tudi upravne inštitucije (Geodetska uprava, Zavod za
varstvo narave, posamezni inšpektorati), večji industrijski kompleksi pa ostajajo na istem
mestu. V mestnem središču so tako danes najbolj zastopane upravne, kulturne in
izobraževalne dejavosti. Na žalost pa tudi prvenstveno zelo slaba trgovina z nizkocenovno
ponudbo (Zabukovec, Trobiš, 2011).
Tabela 12: 10 največjih delodajalcev v letu 2010
Podjetje
Panoga
1.
Engrotuš
G
2.
DARS
H
3.
Cinkarna Celje
C
4.
Elektro Celje
D
5.
Metro
G
6.
CM Celje
F
7.
Nivo
F
8.
Izletnik Celje
H
9.
Cetis
C
10.
Celjske mesnine
C
Vir podatkov: AJPES, 2011

Območje
Gaberje
Center
Aljažev hrib
Gaberje
Medlog
Medlog
Medlog
Gaberje
Dolgo polje
Gaberje

Št. zaposlenih
3.216
1.212
1.074
698
409
399
339
333
310
244

Če primerjamo deset največjih delodajalcev v letih 1955 in 2010 lahko opazimo, da se je
razpon zaposlenih v letu 2010 povečal. Največji delodajalec je tokrat Engrotuš, ki zaposljuje
kar 3.216 oseb, deseti na lestvici – Celjske mesnine pa le še 244. Cinkarna ima to leto skoraj
400 manj zaposlenih, kot jih je imela v letu 1995, prav tako je tudi podjetje Izletnik zmanjšalo
število zaposlenih kar za polovico, Cetis za skoraj 200 in Elektro Celje za dobrih 100
zaposlenih. V letu 2010 je presenetilo podjetje DARS, ki ima sedež v Centru s 1.212
zaposlenimi, leta 1995 pa je bil v Centru največji delodajalec podjetje Gradis s komaj 494
zaposlenimi. Še vedno je največ velikih podjetij po številu zaposlenih v Gaberjah in po
novem tudi v Medlogu. Največ velikih podjetij je usmerjenih v predelovalne dejavnosti,
sledita pa gradbeništvo in trgovina.
Zgornje štiri karte pa nam žal nič ne povedo, koliko oseb zaposljujejo mestne četrti in
krajevne skupnosti Celja in ali obstaja med različnimi leti v njih trend naraščanja oziroma
upadanja delovnih mest. V nadaljevanju si bomo zato ogledali primerjavo med številom
zaposlenih po omenjenih območjih za leta 1995, 2000, 2005 in 2010 (graf 5).
V raziskavo smo vzeli le število zaposlenih v večjih podjetjih, se pravi v podjetjih, ki
zaposljujejo več kot 10 oseb. Opazimo lahko, da je že od leta 1995 največ oseb zaposlenih v
Gaberjeh, kjer so številke nihale med 4411 do 7039 zaposlenih. Šele z okoli 2000 zaposlenimi
sledi Dolgo polje, tesno za petami pa so mu Medlog, Center ter Aljažev hrib. Ostale mestne
četrti in krajevne skupnosti predstavljajo manj pomembna zaposlitvena območja, število
zaposlenih v njih se giblje od 0 in do 500. Še posebej malo zaposlenih štejejo v Hudinji,
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Savinji, Šmartnem v Rožni dolini, Pod gradom in v mestni četrti Slavko Šlander. V letu 2010
je glede na ostala leta zaznati rast v Gaberjah, Centru, Lavi, Dečkoven naselju in na širšem
območju mesta v krajevnih skupnostih Medlog, Škofja vas in Ljubečna.
V mestni četrti Center je prišlo v letu 2010 do zmanjšanja števila podjetij, ki zaposljujejo več
kot 10 oseb, vendar pa se to ne pozna na skupnem številu zaposlenih v teh podjetjih. Od leta
2000 naprej namreč merijo celo porast. Poleg tega lahko opazimo v letu 2000 precej
množičen upad zaposlenih na številnih območjih (najbolj v Gaberjah, Centru, Dolgem polju
in Ljubečni). Od leta 1995 do leta 2000 je bil zadnji čas, da se velika podjetja prestrukturirajo,
modernizirajo in postanejo produktivnejša in konkurenčnejša, če se želijo obdržati na novem
trgu. Mnoga so težave reševala z odpuščanji, za nekatera pa je to pomenilo konec obstoja.
Kljub temu leta 2000 v občini Celje ni bilo zaznati upada zaposlenih v velikih podjetjih.
V letih preizkušanja se je obdržala in zrasla vrsta manjših, perspektivnih gospodarskih družb,
ki so že v preteklosti maksimalno izkoristile svoje povezave s poslovno razvitim svetom,
posodabljale programe in se prilagajale zahtevam razvitih zahodnih trgov. Razmahnilo se je
zlasti malo gospodarstvo. Že leta 1997 je gospodarska statistika pokazala, da je bilo med 1021
aktivnimi gospodarskimi družbami kar 877 zasebnih, toda kljub podjetniškemu razmahu je
bilo v celoti vse prej kot rožnato. Več kot 300 gospodarskih družb s svojo dodatno vrednostjo
ni moglo pokriti niti stroške za plače in amortizacijo. Na drugi strani pa so že nastajali obrisi
podjetništva, ki ni začelo pisati le zgodbe o preživetju, ampak tudi o uspehu. Pri tem so bile
uspešnejše majhne gospodarske družbe z nekaj zaposlenimi. Nekatera podjetja pa so postala
simbol novega gospodarskega vzpona Celja, npr. trgovsko podjetje Engrotuš, Cetis,
zunanjetrgovinska družba Kovintrade, cestno in gradbeno podjetje Ceste mostovi Celje,
podjetje za gradnje in ekologijo Nivo, Pocinkovalnica, Zlatarna, Emo Orodjarna, Libela Elsi
in drugi (Germadnik, 2007, str. 72).
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Vir podatkov: AJPES, 2011

Graf 5: Število zaposlenih v letih 1995, 2000, 2005 in 2010

Če primerjamo karte razporeditev podjetij s številom zaposlenih po mestnih četrtih in
krajevnih skupnostih med leti 1995, 2000, 2005 in 2010 lahko opazimo, da v večini od njih
število zaposlenih vzporedno narašča oziroma pada s povečevanjem oziroma z
zmanjševanjem števila podjetij. Izjemo predstavlja Center, kjer ob zmanjševanju večjih
podjetij število zaposlenih narašča. Pomemben vpliv na naraščanje števila zaposlenih v
Centru ima predvsem podjetje DARS, ki je imelo leta 1995 komaj 31 zaposlenih, do leta 2010
pa je število delavcev povečalo na kar 1.212. Vendar je tu potrebno omeniti, da je DARS
družba, ki je centralno vodena. Njihovi delavci so tako zavedeni kot da je njihovo delovno
mesto v Celju, čeprav so realno zaposleni na različnih enotah DARS-a izven Celja, po vsej
Sloveniji. Šele realno število zaposlenih na enoti v Celju, bi nam prikazalo dejansko stanje
zaposlenosti v mestni četrti Center. Obratno pa se dogaja v mestni četrti Dolgo polje,
Ostrožnem, Trnovljah in Teharjih, kjer se število podjetij z več kot 10 zaposlenimi povečuje,
število zaposlenih pa opazno niha in se zmanjšuje.
V spodnjem grafu si bomo ogledali kakšna je struktura dejavnosti po mestnih četrtih in
krajevnih skupnostih za leto 2010. Opazimo lahko, da so na večini območij zastopane
oziroma celo prevladujejo predelovalne dejavnosti in pa trgovina. Prva prevladuje v
Trnovljah, Aljaževem hribu, Škofji vasi, Gaberjah in Dolgem polju. Trgovina pa v Teharjih in
Ljubečni, zelo močno pa je zastopana tudi v Gaberjah. Pogosto se pojavlja gradbeništvo
(Gaberje, Medlog…) ter strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (Center, Aljažev
hrib…). Pod gradom, v Šmartnem v Rožni dolini in v mestni četrti Slavko Šlander pa v letu
2010 niso beležili podjetja, ki bi zaposlovalo več kot 10 oseb.

Vir podatkov: AJPES, 2011

Graf 6: Struktura dejavnosti po mestnih četrtih in krajevnih skupnostih

LEGENDA:
A – kmetijstvo, lov gozdarstvo, ribištvo
B – rudarstvo
C – predelovalne dejavnosti
D - oskrba z električno energijo, plinom in paro
E – oskrba z vodo, ravnanje z odpadki, saniranje okolja
F – gradbeništvo
G – trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil
H – promet in skladiščenje
I – gostinstvo
J – informacijske in komunikacijske dejavnosti

K – finančne in zavarovalniške dejavnosti
L – poslovanje z nepremičninami
M – strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
N – druge raznovrstne poslovne dejavnosti
O – dej. javne uprave in obrambe, dej. obvezne soc. varnosti
P - izobraževanje
Q – zdravstvo in socialno varstvo
R – kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti
S – druge storitvene dejavnosti

Gaberje so edino območje, ki ima že od leta 1995 največji delež podjetij z več kot 10
zaposlenimi. To je zato, ker se industrija od leta 1968, ko je bil sprejet urbanističen načrt
Celja, koncentrira skoraj v celoti na vzhodnem delu mesta, s posameznimi manjšimi conami
tudi znotraj ožjega mestnega območja, kar pa je obstoječe stanje, ki ga na občini Celje želijo
spremeniti in večino industrije zgostiti na vzhodnem območju. Industrijska cona Celje vzhod
(ICCV), ki zajema Gaberje, Trnovlje in Teharje, je s strokovnimi podlagami načrtovana ob
vzhodnem AC priključku; območje želijo na občini Celje z novim občinskim prostorskim
načrtom nameniti razvoju industrijskih dejavnosti, proizvodnji, logističnim centrom,
terminalom, ki bi v povezavi z obstoječimi proizvodnimi ter drugimi poslovnimi dejavnostmi
predstavljali nove zaposlitvene in razvojne možnosti regije. Razvojne omejitve predstavljajo
trenutno cone tik ob mestnem jedru (remiza Izletnika, bivše območje Toper, IGM v
Medlogu), ki so s strokovnimi podlagami za nov prostorski načrt predvidene kot območja za
širitev stanovanjskih in rekreativnih površin (Zabukovec, Trobiš, 2011).
Graf 7: Gospodarske dejavnosti v mestni četrti Gaberje leta 2010

Vir podatkov: AJPES, 2011

Na zgornjem grafu si lahko ogledamo kakšna je sestava dejavnosti v mestni četrti Gaberje.
Vidimo lahko, da v mestni četrti Gaberje s 34 % prevladujejo predelovalne dejavnosti. Z 22
% pa sledi trgovina in z 18 % gradbeništvo. Z nižjo procentualno zastopanostjo sledijo vse
ostale dejavnosti. Torej če povežemo; v Gaberjah je skoncentrirano največje število podjetij,
ki zaposlujejo nad 10 oseb, po sestavi dejavnosti pa v omenjenem območju prevladujejo
predelovalne dejavnosti.
Karta 7: Dejavnosti v severnem delu mestne četrti Gaberje

Avtorica: Špela Žohar
Na zgornji karti smo želeli prikazati severni del mestne četrti Gaberje, kjer se pokaže prevlada
trgovinskih dejavnosti, močna zastopanost predelovalnih dejavnosti in posledično tudi
prisotnost skladiščnih objektov. Dodali smo še kategorijo stanovanjski objekti, v podrobnejše
klasifikacije pa se nismo spuščali, saj je iz nekaterih težko razbrati specifično dejavnost, poleg
tega pa so zastopane v zelo skromnem številu. Pod ostale storitve smo šteli razna skladišča
(vse večje zelene površine), gostinske lokale, servisne delavnice in hotel. Stanovanjskih
objektov pa je le nekaj malega ob Mariborski cesti, kjer gre predvsem za starejše objekte. Na
karti večje trgovske objekte predstavljajo Citycenter, Planet Tuš, avtosaloni, Tripex, salon
keramike Martin, predelovalne dejavnosti pa zastopajo Libela, Klasje in Celjske mesnine.
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Slika 9: Gaberje

Avtorica: Špela Žohar, 2011

4.4.

NEKAJ PRIMEROV PROSTORSKIH POSLEDIC EKONOMSKE
PREOBRAZBE

4.4.1. Obrtno-poslovne cone
Med obrtno-poslovnimi conami ni v občini Celje zaznati nobenega posebnega trenda
lociranja. Manjša podjetja se sicer pojavljajo na bivših večjih industrijskih kompleksih,
vendar pa tu ne gre za prave obrtno-poslovne cone. Lastništvo je praviloma zasebno, mestna
občina Celje pa ima v lasti le posamezna nezazidana zemljišča. Cene zemljišč so različne
glede na lokacijo, namen in komunalno opremljenost, po velikosti pa se raztezajo od nekaj
večjih con in vse do manjših parcel za obrtne dejavnosti. Občina Celje ima v planu
vzpostavitev novih obrtno-poslovnih con znotraj območja ICCV (industrijska cona Celje –
vzhod), na podlagi sprejetja novega sektorskega načrta, kar pa je večleten postopek. Cona ima
690 ha poslovno industrijskega območja, kjer se nahaja preko 650 podjetij. Ima tudi 8
podcon, ki se programirajo za programsko obdobje 2005-2013 (Zabukovec, Trobiš, 2011).
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Slika 10: Poslovna industrijska cona Celje Vzhod

Vir: Ropol, 2011
Poslovno industrijska cona Celje Vzhod se nahaja v industrijski središču samega mesta Celje.
Še več, mesto Celje se nahaja na ugodni lokaciji ob 5. panevropskem prometnem koridorju
(Barcelona - Kijev). Poleg tega Regionalna razvojna strategija in dolgoročna zasnova
prostorskega razvoja Savinjske regije opredeljuje in načrtuje izgradnjo »tretje razvojne osi«
od Avstrije preko Celja do hrvaške obale v smislu avtocestne povezave medregionalnega in
medržavnega značaja. S tem bo Poslovno industrijska cona Celje Vzhod pridobila dodatno
težo in pomen, saj se bo nahajala na stičišču dveh mednarodnih cestnih transverzal iz Vzhoda
proti Zahodu in iz Severa proti Jugu. Poslovna industrijska cona Celje Vzhod ima tri vpadnice
iz avtoceste: Celje Vzhod, Celje Zahod in Celje Center.
V Celju so izdelali novo urbanistično zasnovo mesta, po kateri bodo vzpostavili boljše
povezave vseh osmih obrtno-podjetniških con, prometno-logističnega terminala in sistema
prometnic. Poleg starih con pa nastajajo nove. Vzhodne Trnovlje I, 90-hektarsko zemljišče pri
načrtovanem vzhodnem priključku na avtocesto, so namenjene gradnji proizvodnih objektov
za različne gospodarske dejavnosti, na 80-hektarskem zemljišču Vzhodne Trnovlje II pa je
predvidena gradnja objektov lažje, ekološko neoporečne industrije. Na manjšem,
šesthektarskem zemljišču na južni strani Trnovelj v bližini plinarne pa bodo zgradili manjše
obrtno proizvodne objekte. Ob sotočju Ložnice in Hudinje so sedemdeset hektarjev veliko,
53

komunalno opremljeno zemljišče razdelili na sedem karejev, kjer naj bi bili poslovnoproizvodni objekti in tudi parkirišča s spremljajočimi dejavnostmi za tovorna vozila. Nastaja
pa tudi nova podjetniška cona v trikotniku med železniško progo, reko Voglajno in
kompleksom Inexa in Julona, poslovni center SCT ter obrtni coni na levem bregu reke
Voglajne in na Lavi, kjer je predvidena gradnja obrtno-stanovanjskega objekta v velikosti
1.250 kvadratnih metrov. Gre za krepak zalogaj za mesto, ki pa bo s tem pridobilo precej
novih delovnih mest, se hitreje gospodarsko razvijalo in tudi prometno razbremenilo osrednji
del tega tretjega največjega slovenskega mesta (Perko, 2010).

Slika 11: Obrno poslovna cona v Trnovljah

Avtorica: Špela Žohar, 2011

4.4.2. Tehnopolis
Tehnopolis Celje je celovit mrežni sistem tehnološke in inovacijske infrastrukture za razvojno
in tehnološko prestrukturiranje Savinjske regije, ki vzpostavlja tehnološko razvojno strukturo
in strukturo za razvoj človeškega kapitala regije. Zametki Tehnopolisa Celje segajo v leto
2003, ko se je oblikoval idejno programski koncept (idejni vodja Regionalna razvojna
agencija Celje), ki je bila tudi iniciator nadaljnjih dogodkov. Tehnopolis Celje je integralni
projekt, ki je lociran v coni Celje - Vzhod, ki meri 690 ha in je po zadnji oceni imela preko
800 podjetij. Območje Tehnopolisa Celje se nahaja na površini 17 ha (del Gaberje-Jug), do
zaključka projekta pa se ocenjuje, da bo na tem območju poslovalo preko 300 domačih in
tujih podjetij, ki bo zaposlovalo 3000 ljudi. Skladno s programi pa se načrtuje tudi prostorskourbanistična struktura, ki ima tako poslovni, proizvodni kot tudi stanovanjski del (Tehnopolis
Celje, 2011).
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Slika 12: Tehnološki park Celje

Vir: Tehnopolis Celje, 2011
Tehnopolis Celje je tehnološko mesto, ki vzpostavlja tehnološko inovativno infrastrukturo ter
mrežo subjektov podpornega okolja, institucij znanja in ostalih akterjev za podporo podjetji v
regiji in širše. Njegov glavni cilj je koncentracija tehnoloških inovativnih podjetij in
visokokvalificiranega kadra za dolgoročni razvoj konkurenčnega gospodarstva. Tehnopolis je
lociran na območju Stare Cinkarne, ki pa zaradi različnih okoliščin (onesnaženost zemljine)
še ni v polnem razmahu (Zabukovec, Trobiš, 2011).
Sodobno tržno gospodarstvo zaposluje vedno bolj izobraženo, kvalificirano in visoko
usposobljeno delovno silo. Veliko je povpraševanja po visoko, fakultetno izobraženih
strokovnjakih in kadrih. Za potrebe gospodarstva in izboljšanje ravni izobraženosti zaposlenih
in prebivalstva so se v Celju odločili za razvoj visokošolskih programov in fakultet. Nastal je
program za odprtje določenih fakultet, tudi mednarodne univerze, s čimer bi se Celje razvilo v
širše regijsko in tudi mednarodno izobraževalno središče (Ocvirk, 2009, str. 102).
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Slika 13: Tehnopolis

Avtorica: Špela Žohar, 2011

4.4.3. Trgovski centri
Eden od znakov gospodarskega prestrukturiranja je nastanek nakupovalnih središč. Zanimivo
je, kako se je gradnja nakupovalnih središč postopoma širila iz velikih mest v manjša. Prva
nakupovalna središča so okoli leta 1992 nastala v Ljubljani, Celju in Mariboru, 15 let kasneje
pa že v mestih z okoli 7.000 prebivalci. Ta proces je znak terciarizacije slovenske družbe ter
izenačevanje bivalnih razmer na podeželju, po drugi strani pa disperzije gospodarstva po
celotnem teritoriju države (Drozg, 2007, str. 82).
Najpogostejše lokacije nakupovalnih središč so na robu mesta, na koncu mestnega središča.
Dobra lokacija je skupni imenovalec vseh lokacij. Vsa so v bližini avtocestnih vozlišč, ob
magistralnih cestah ali ob mestnih vpadnicah. Kljub izkušnjam iz razvitejših držav, po katerih
zaradi nakupovalnih središč na robu mesta ali obmestju hitreje pride do praznjenja mestnega
središča, nakupovalna središča še naprej nastajajo na robu mesta. Vzrok tega je enostavnejše
pridobivanje dokumentacije in hitrejši začetek gradnje, nižja cena zemljišča in cenejša
gradnja. Veliko nakupovalnih središč je nastalo v zgradbah propadlih industrijskih podjetij na
območjih industrijskih in skladiščnih con, novogradenj pa je malo (Drozg, 2001, str. 15).
Z osamosvojitvijo Slovenije in izgubo jugoslovanskega trga so v Celju propadle številne
velike trgovske družbe (Merx, Konus). Ena redkih preživelih trgovskih družb je bila
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Kovinotehna, ki se je ukvarjala predvsem s prodajo orodja, strojev, kovinskih materialov in
mehanizacije. Za trgovska podjetja je bila izguba trga in gospodarsko prestrukturiranje hud
udarec, ki je dostikrat vodila v propad. Ustvarilo se je prehodno obdobje, v katerem so na
pomenu pridobile majhne in specializirane trgovine. Konec 90. let pa so začela nastajati prva
velika trgovska podjetja, ki so poslovala tudi s tujino, ukvarjala so se s špeditersko
dejavnostjo, avtoprevozništvom in so imela skladiščno-pretvorne centre. Nastajati so začele
tudi obsežne trgovinsko-distribucijske cone, ki so locirane na obrobju mesta ali na območju
nekdanjih starih industrijskih con (Ocvirk, 2009, str. 53).
V občini Celje je zaznati trend lociranja večjih trgovskih centrov (Citycenter, Planet Tuš,
Supernova, Merkur, Ek center, Mercator center) in številnih avtosalonov ob Mariborski cesti,
ki predstavlja pomembno mestno vpadnico, poleg tega pa se omenjeno območje nahaja v
bližini avtoceste. V zadnjih nekaj letih pa se večja trgovska podjetja locirajo tudi ob Kidričevi
ulici (Baumax, Lidl, Tuš cash&carry, Harwey Norman), ki je prav tako pomembna mestna
magistralna cesta, obenem pa je območje locirano blizu samega centra mesta.

Slika 14: Citycenter ob Mariborski Cesti

Avtorica: Špela Žohar, 2011
Na mestni občini Celje trdijo, da koncentracija trgovine na obrobju zelo močno vpliva na
koncentracijo in zastopanost trgovine v mestnem središču, kjer žal ostaja le še prvenstveno
zelo slaba trgovina z nizkocenovno ponudbo. Vsi večji trgovski centri v občini Celje, razen
Mercator centra, so nastali na območju bivših proizvodnih in servisnih dejavnosti. Mercator
center pa leži znotraj območja rekreacijskega centra (Zabukovec, Trobiš, 2011).
Celje postaja s trgovinskimi centri pravo slovensko nakupovalno središče. Na spodnji karti
vidimo, da so ob glavnih prometnicah, ob Mariborski in Kidričevi cesti, zgradili številne
trgovske cone. Nakupovalnim središčem so namenili stare industrijske cone in hale, saj
zavzamejo velike površine. Nastal je sistem poslovnih objektov, ki vključuje trgovske lokale
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in podzemne etaže parkirišč. Poleg teh so še številne trgovine z obutvijo in oblačili, drogerije,
trafike in tudi gostinski lokali (Stemanjič, 2006).

Slika 15: Baumax ob Teharski cesti

Avtorica: Špela Žohar, 2011
Trgovska podjetja so ena najhitreje rastočih podjetij in so ekonomsko zelo uspešna.
Trgovinske družbe imajo velike prihodke, od terciarnih dejavnosti je trgovina gospodarsko
najuspešnejša in hitro rastoča dejavnost (Ocvirk, 2009, str. 56).
Karta 8: Večji nakupovalni centri v Celju

Vir: Geopedia, 2011
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Ob večjih trgovskih centrih in ob pomembnih prometnicah so v Celju zgradili in odprli
številne avtomobilske salone ter avtocentre. Prodaja in odkup avtomobilov sta se povečala,
odprl se je tuji trg, prišlo je do pretoka poceni vozil, odpravile so se carine na evropskem trgu.
Avtomobilski saloni se tako širijo, spremljajo pa jih številne dejavnosti, kot so avtokleparstvo,
servisne dejavnosti, prodaja rezervnih delov in avtomobilskih dodatkov (Ocvirk, 2009, str.
57).
Posledično je izgradnja velikih nakupovalnih centrov vplivala na razvoj manjših trgovin in
gostinskih lokalov v središču mesta. Mestno jedro je začelo životariti, zlasti v popoldanskem
in večernem času, zmanjšalo se je število trgovin, nekateri poslovni prostori in stavbe pa
ostajajo celo prazni. Občina Celje je naredila načrte za oživitev ter razvoj mestnega jedra.
Spreminjati se je začela sestava terciarnih dejavnosti, znižale pa so se tudi najemnine
poslovnih prostorov (Ocvirk, 2009, str. 57).

Slika 16: Avtocenter Selmar (desno) in avtocenter A2S (levo)

Avtorica: Špela Žohar, 2011
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5. EKONOMSKI RAZVOJ CELJA V PRIHODNOSTI
Mesto Celje kot nosilec regionalnega in državnega razvoja želi preko novih prostorskih
dokumentov pridobiti ustrezen koncept prostorske zasnove mesta, ki bo podprl razvoj
tehnološko in okoljsko prijaznejših dejavnosti in posledično tudi razvoj družbene nadgradnje.
Splošen namen prostorske zasnove je sledeč: zagotavljanje urejenosti prostora za dolgoročne
razvojne cilje, možnost izvajanja na podlagi načel in zahtev urejanja prostora, identifikacija
prihodnjega vzorca poselitve, vključujoč glavna razvojna območja, opredelitev območij
posebnega varstva, določitev poteka infrastrukture, zagotavljanje okvira za detajlno lokalno
planiranje in reguliranje prostora, zagotavljanje povezave med obveznimi izhodišči in
usmeritvami državnega prostorskega plana, ohranitev naravnih virov, grajeni razvoj v
harmoniji z naravnim okoljem, kvaliteto okolja, socialno enakostjo in politično participacijo
(Zabukovec, Trobiš, 2011).
Upoštevajoč zakonodajo bo občina usmerjala poselitev znotraj poselitvenih območij na način, da
bo prvenstveno izkoristila proste in nezadostno izkoriščene površine v naseljih z aktiviranjem ter
s prenovo in sanacijo degradiranih območij in zaokroževanjem naselij. Na podlagi izdelanih
strokovnih podlag pa želi občina za nadaljnji dolgoročni razvoj s prostorsko strategijo opredeliti
nova poselitvena območja, in sicer:
· za stanovanjsko dejavnost v okviru naselij Babno, Celje, Dolgo polje, Šmarjeta, Košnica,
Zagrad, Teharje, Ljubečna, Zadobrova, Šmiklavž, Šmartno in drugih ter širitve obstoječih
naselij na zemljišča, ki so iz vidika trajnostne rabe naravnih dobrin ter ohranjanja narave
in kmetijstva manj pomembna ter možnosti za gradnje objektov, ki neposredno služijo
kmetijski dejavnosti;
· za poslovne in gospodarske dejavnosti, ki se načrtujejo vzhodno od Hudinje in južno od
avtoceste kot Gospodarska cona Celje vzhod, ki se bo navezovala na že izgrajeno
komunalno in prometno infrastrukturo. V okviru gradenj nove in posodabljanja obstoječe
infrastrukture se bo nadaljevala in spodbujala izgradnja tistih energetskih objektov, s
katerimi se omogoča kvalitetno, ekološko in zanesljivo oskrbo z energijo;
· za razvoj izobraževanja načrtuje izgradnjo univerzitetnega središča;
· za športne dejavnosti s turizmom se razvijajo predvsem na območju Celjske koče,
Šmartinskega jezera, mestnem gozdu, ob Savinji, letališču Levec;
· cestno, železniško in letalsko omrežje se načrtuje v funkciji povezanosti s slovenskim in
evropskim prostorom in zagotavlja povezanost posameznih regij. Z načrtovanjem
daljinskega prometnega omrežja se Celje navezuje na TEN evropsko infrastrukturno
omrežje, V. in X. panevropski prometni koridor ter na III. razvojno os, ki se iz smeri
avstrijske Koroške preko Slovenj Gradca in Velenja navezuje na avtocesto pri Celju in
naprej proti Novemu mestu in Karlovcu, oziroma navezuje na avtocesto Zagreb – Reka.
Omrežje kolesarskih in pešpoti se razvija v povezavi z ekološko naravnano turistično
ponudbo;
· za razvoj okoljskih tehnologij, izkoriščanja obnovljivih virov energije in energetsko
preskrbo (Zabukovec, Trobiš, 2011).
Na vprašanje, v katerih podjetniških oblikah se v prihodnosti v Celju skriva največ
poslovnega poteniala, so mi na mestni občini odgovorili, da so to manjša fleksibilna podjetja z
manjšimi potrebami po površinah za proizvodnjo, saj so nova zemljišča zaradi dolgotrajnih
postopkov in varovanj (Natura 2000, koridorji ipd.) relativno težko dosegljiva.
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Razvojne možnosti Celja, kot jih zarisujejo poslovni rezultati na začetku 3. tisočletja, pa so v
kemični industriji, orodjarstvu, gradbeništvu, v proizvodnji biometričnih tiskovin, turizmu,
ekologiji in v usmeritvi k specializiranim programom visokih tehnologij. Po drugi strani tudi
številčna razmerja v podjetniški strukturi, ki se v veliki meri nagibajo k malim, pretežno
družinskim podjetjem, kažejo v kakšnih oblikah se v prihodnosti skriva največ celjskega
poslovnega potenciala (Germadnik, 2007, str. 75).

Slika 17: Panorama Celja

Avtor: Aljoša Batič, 2009
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6. SKLEPI
Današnja gospodarska podoba Celja na eni strani izhaja iz izročila bogate celjske obrtniške in
gospodarske (zlasti industrijske) tradicije, po drugi strani pa je rezultat procesov, ki so celotno
slovensko gospodarstvo zajeli v zadnjem desetletju 20. stoletja. To je bilo obdobje razpada
Jugoslavije, izgube jugoslovanskega trga in prehoda na tržno gospodarstvo, ki je tudi v Celju
sprožilo močno gospodarsko in razvojno krizo. Odločilnega pomena za preživetje številnih
gospodarskih družb sta bili pravočasna internacionalizacija poslovanja in prednostna izvozna
usmeritev na trg EU. Mesto je v slabih dveh desetletjih izrazito spremenilo strukturo
gospodarstva. Današnje Celje v primerjavi s preteklostjo nima več velikih ranljivih »paradnih
konjev«. Poleg nekaterih srednje velikih gospodarskih družb se tudi manjša, sodobno
opremljena in tehnološko razvita podjetja uspešno kosajo s svetovno konkurenco (Germadnik,
2007, str. 70).
Skozi zaključno seminarsko nalogo smo želeli prikazati, da je postmodernizem z vsemi
spremljajočimi procesi vplival tudi na Celje. Mesto je doživelo in v določeni meri še vedno
doživlja procese deindustrializacije, terciarizacije, suburbanizacije, na eni strani koncentracijo
in na drugi dekoncentracijo nekaterih ekonomskih aktivnosti. Celje se je postopoma
preoblikovalo v zmerno tržni in javni storitveni tip družbenogeografske usmeritve in se s tem
uvrstilo med mesta z močno usmeritvijo v storitvene dejavnosti. Celje ostaja eno izmed
slovenskih mest, ki imajo presežek delovnih mest nad v njih živečega delovno aktivnega
prebivlastva, a kljub temu ostaja v njem precejšen delež brezposelnosti. V zmanjšanju števila
zaposlenih v sekundarnih dejavnostih ter povečanju števila zaposlenih v storitvenih
dejavnostih, pa se lepo vidi terciarizacija mesta. Dotaknili smo se tudi funkcijske usmerjenosti
občine Celje in si pogledali katere dejavnosti imajo za mesto zmerno nadpovprečen pomen in
katere izrazit nadpovprečen pomen ter katere so podpovprečno zastopane. V letu 2005 je tako
v Celju od slovenskega povprečja najbolj izstopalo gradbeništvo, zdravstvo in uprava,
povprečen pomen je imela trgovina, promet in finance, vse ostale dejavnosti pa so bile
podpovprečno zastopane.
S pomočjo kart smo si ogledali lociranje gospodarskih družb po mestnih četrtih in krajevnih
skupnostih med leti 1995, 2000, 2005 in 2010. Zaradi lažje obdelave podatkov smo v
raziskavo vključili le tista podjetja, ki zaposljujejo več kot 10 oseb. Iz kart smo lahko
razbrali, da se je v obravnavanih petnajstih letih povečalo število podjetij na obrobju mesta,
šele v obdobju 2005 do 2010 pa se je v mestni četrti Center začelo zmanjševati število velikih
podjetij. Danes ima v Centru sedež 24 podjetij z več kot 10 zaposlenimi, vendar pa kljub
njihovemu zmanjšanju v primerjvi z ostalimi leti, ni zaznati upada števila zaposlenih. Torej
lahko rečemo, da so obravnavana podjetja celo povečala število delovnih mest. V večini
mestnih četrti in krajevnih skupnostih pa prihaja do sočasnega naraščanja števila podjetij in
števila zaposlenih v njih.
V nadaljevanju smo pod drobnogled vzeli mestno četrt Gaberje, ki je imela vse od leta 1995
pa do danes najvišjo zastopanost podjetij in najvišjo število zaposlenih oseb. Z grafom smo
prikazali gospodarske dejavnosti, ki so zastopane v četrti in ugotovili, da jih je kar dobra
tretjina usmerjenih v predelovalne dejavnosti, slaba petina pa v gradbeništvo. Torej lahko
potrdimo hipotezo, da se industrija koncentrira na mestno obrobje in sicer na tako imenovano
gospodarsko cono Celje vzhod. S strani občine pa smo izvedeli, da je to tudi območje, kamor
želijo v prihodnosti seliti vso novonastalo industrijo.
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Za primer koncentracije ekonomskih aktivnosti v občini Celje smo navedli obrtno-poslovne
cone, Tehnopolis in trgovske centre, ki pozitivno vplivajo na celjsko gospodarsvo in njegov
razvoj.
V zadnjem vsebinskem poglavju smo predstavili razvojne možnosti Celja, kjer smo
informacije zbrali iz prve roke na mestni občini. Mesto Celje kot nosilec regionalnega in
državnega razvoja namreč želi preko novih prostorskih dokumentov pridobiti ustrezen
koncept prostorske zasnove mesta, ki bo podprl razvoj tehnološko in okoljsko prijaznejših
dejavnosti in posledično tudi razvoj družbene nadgradnje.

7. SUMMARY
The economical situation of Celje is a result of a rich history in craftsmanship and economical
(especially industrial) history on one hand and of processes that engulfed the entire Slovenian
economy in the last decade of the 20th century on the other. This was an era of the decay of
Yugoslavia which resulted in loss of the Yugoslav market and a transitional period from
socialist to a completely market-oriented economy that triggered a massive economical and
developmental crisis not only in Celje but in the whole of Slovenia. An on-time
internationalization and primarily export orientation to the EU markets proved decisive in the
survival of many companies. In as little as two decades the city has completely transformed
its economical structure. In comparison to the past, Celje of today does not have any of the
big, vulnerable corporate flagships. Besides the middle sized companies there is also a lot of
small, modern and technologically advanced companies that are able of competing with the
world’s best companies. (Germadnik, 2007, p. 70)
Through this final seminary assignment we tried to show that postmodernism with all its
encompassing processes has had an impact on Celje. The city underwent and is still
undergoing some of the processes of deindustrialization, tertiarization, and suburbanization. It
experienced a concentration of economical activities on one hand and de-concentration on the
other. Celje has gradually transformed into a city of moderate commercial and public service
sector which has placed him among cities with strong service sector orientation. Celje still is
one of the Slovenian cities with a surplus of working places over its active workforce but also
with a relatively high unemployment rate. This tertiarization of the city is clearly visible as
the number of employees in secondary sector decreases and the number of employees in the
service sector increases. We also took a glimpse at functional orientation of Celje
municipality and investigated which sectors have a relatively above average and which a
below average presence in the city. In the 2005 the most employees in Celje were involved in
construction, health and administrative sectors, the numbers of which were above average
compared to the number of employees in other municipalities in Slovenia. These were
followed by commerce, transport and financal sector with average numbers. All other sectors
have shown under average numbers of employees.
Using maps we took also explored the location of companies by city districts and local
communities in years 1995, 2000, 2005 and 2010. For the sake of our research we only
encompassed companies with more than 10 employees. What we found out was that in the
last fifteen years the number of companies on city edge has risen and that it was not before
2005 that the number of bigger companies in the district of Center has started to fall. Today
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only 24 companies with more than 10 employees are located in the Center district but despite
the fall in the number of companies there is no visible decrease in the numbers of employees
at those companies. There is even a slight increase in the number of work places in the Center
district. However in most of the other city districts there is a clear linear connection between
the growth of the number of companies and its employees.
Next we took a closer look at Gaberje city district that has the most companies and the highest
number of employees from the year 1995 forth. Using a chart we were able to show which
sectors are present in the district and found out that a good third of the companies belong to
the processing sector followed by construction companies with around a fifth of the share.
With this in mind we can safely confirm our hipothesis that industry concentrates on the city
edge especially in »Celje vzhod« economic zone to be precise. The municipality also
provided us with information that this is also the part of the city where they want the industry
to stay in the future.
A good case of a concentration of economical activities can be seen in craft and bussiness
zones, Tehnopolis and shopping centers that have a positive influence on the economy and
development of Celje.
In our last chapter we turn our focus to future development options of Celje with information
collected directly at the municipality. The city of Celje is a driving force behind the regional
and national development that whishes, through its new spatial documents, to aid in the
development of new techonologically and evironmentally friendlier businesses and thus also
help guide to a better society.
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