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UVODNA BESEDA PREDSEDNIKA GZS
Po petih letih visoke gospodarske rasti, ki je v povprečju znašala 3,6 % (realno), dvigu BDP
na prebivalca s 17.600 (2013) na 22.200 (2018) evrov, ter ob ocenjeni dodani vrednosti na
zaposlenega v letu 2018 v višini 44.616 evrov, se obdobje gospodarskega cikla najverjetneje
obrača navzdol. Še vedno ocenjujemo, da bo gospodarska rast v Sloveniji bistveno višja kot v
območju evra ter bomo svoj razvojni zaostanek za EU-28 zmanjševali. Tako si v letošnjem in
naslednjem letu še vedno lahko obetamo gospodarsko rast med 2 in 3 %, ki pa bo v dosti
večji meri temeljila na rasti potrošnje gospodinjstev in investicij. Pri tem ne smemo povsem
zanemariti nekaterih tveganj, ki bi se lahko prelile v Slovenijo prek morebitnega večjega
svetovnega gospodarskega ohlajanja. Trgovinske vojne, še posebno uvedba carin na izvožene
evropske izdelke, bi prizadela tudi slovenski sektor predelovalne dejavnosti kot tudi transporta.
Tudi nejasnosti glede brexita šibijo optimizem potrošnikov v zahodni Evropi, saj pogoji izstopa
Združenega kraljestva še vedno niso potrjeni.
Sedaj je trenutek za dosego konkretnih, ambicioznejših ciljev, ki smo si jih kot vizijo do leta
2025 zastavili v Razvojnem partnerstvu treh generacij: dvig dodane vrednosti na 60.000
evrov na zaposlenega in rast izvoza na 50 mrd evrov. Z izvozom bomo na zdrav način prispevali
h krepitvi slovenskega BDP in proračuna, z rastjo dodane vrednosti pa ustvarili pogoje za več
investicij in razvoja za ustvarjanje zahtevnejših izdelkov in storitev ter za višje plače. Cilji so
jasni in razumljivi in imajo podporo tako v gospodarstvu kot v politiki. Razlike pa nastanejo,
ko začnemo načrtovati pot, kako cilje doseči. Kajti sami od sebe se ne bodo. Prav zato je bila
vsebina Vrha slovenskega gospodarstva novembra 2018 iskanje odgovora na magično
vprašanje o formuli uspeha za gospodarsko odličnost, s katero bomo te ambiciozne
razvojne cilje postavili v prakso.
Vsak državljan, tudi javni uslužbenec in upokojenec, s svojo porabo prispeva k ustvarjeni
dodani vrednosti v državi. Pomembno je, da najdemo ravnovesje med tekočo proračunsko
porabo, kar vključuje tudi izdatke za pokojnine in zdravstvo ter višino plač javnih uslužbencev,
in na drugi strani obremenitvijo gospodarstva z davki in prispevki, kar neposredno vpliva na
konkurenčnost Slovenije.
Z učinkovitimi spremembami na teh področjih bomo prispevali k bolj uspešnemu gospodarstvu
in hkrati naslovili potrebe vseh treh generacij – mladih, aktivnih ter starejših. V letu 2019 bo
to ključna naloga in ključni izziv GZS. Naša odgovornost do državljanov in državljank Slovenije,
slovenskega gospodarstva in slovenske družbe kot celote je, da skupaj s socialnimi partnerji
poiščemo najboljše rešitve.
Nenazadnje smo tudi zato na GZS predstavili predlog Socialnega sporazuma za prenovo
plačnega sistema in rast plač 2019-2025, s katerim bi socialni partnerji dogovorili ključne
cilje na področju produktivnosti in plač za naslednje obdobje, in razvojne ukrepe, s katerimi
jih je mogoče doseči.
Zato si je GZS to že pred časom zadala kot eno izmed svojih ključnih prioritet. Če bo za to
posluh tudi pri drugih partnerjih, se ta dogovor lahko uresniči že v letu 2019.
Boštjan Gorjup
Predsednik GZS

NAGRADE IN PRIZNANJA
Podeljenih 25 različnih nagrad in priznanj.
Februar
• 1. 2. Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je 18. podelila zlata priznanja za
doseženo odlično kakovost kruha, pekovskega in finega pekovskega peciva ter
testenin v letu 2018.
Marec
• 26. 3.: 50. Podelitev Nagrad GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke.
April
• 11.4.: Podjetniško trgovska zbornica je v okviru 5. Konference MSP podelila priznanje
Pomladni veter posamezniku, podjetjem in drugim organizacijam za njihov
pomemben prispevek pri spodbujanju podjetništva.
• V okviru Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti je bilo podeljeno priznanje Mladi
svetovalec.
Maj/junij/julij/november
• Podelitev priznanj GZS 2018 za najboljše inovacije v 13 regijah.
Junij
• Zbornica komunalnega gospodarstva je že šestič podelila nagrade in priznanja.
• 15. 6.: Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je razglasila rezultate tekmovanja
študentov na področju razvoja novih inovativnih živilskih proizvodov - Ecotrophelia
Slovenija 2018.
• 19.6.: Podelitev nagrad podjetjem in podjetnikom, imetnikom certifikata Excellent
SME, ki imajo certifikat dve leti zapored in v zadnjem letu najvišjo bonitetno oceno.
September
• 26. 9.: V okviru Dneva inovativnosti so bila podeljena že 16. nacionalna priznanja za
najbolj inovativna podjetja in inovatorje v podjetjih in javno raziskovalnih zavodih.
Oktober
• 4. 10.: Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine je na 11. Dnevu ravnanja s
človeškimi viri podelila Priznanje za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri
Dolenjske in Bele krajine za leto 2017.
• 11. 10.: Zbornica računovodskih servisov je podelila certifikate Strokovni vodja
računovodskega servisa.
• 23. 10.: Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev je ob rojstnem dnevu Kristine
Brenkove podelila nagrado Izvirna slovenska slikanica za nagrado Kristine Brenkove.
• 8. in 9. 10.: Na 65. Gostinsko-turističnem zboru v Portorožu so bile podeljene
nagrade in priznanja za sodelovanje v različnih strokovnih kategorijah tekmovanj
gostinstva in turizma. Na Dnevnih slovenskega turizma je bilo podeljeno najvišje
priznanje v panogi turizma, ki ga podeljuje Turistično-gostinska zbornica Slovenije nagrada za izjemne dosežke pri razvoju slovenskega turizma.
• 16. 10.: Pomurska gospodarska zbornica je v sodelovanju z tednikom Vestnik
podelila nagrade Pomursko podjetje leta 2017.

November
• 14. 11.: Združenje papirne in papirno predelovalne industrije je podelilo nagrade za
izjemne zaključne naloge (diploma, magistrsko delo, doktorska dizertacija) s
področja papirništva in sorodnih ved.
• 21.-25. 11.: Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev je na 34. Slovenskem
knjižnem sejmu podelila Schwentnerjevo nagrado 2018, Posebno priznanje
slovenskega knjižnega sejma, nagrado za Najboljši prvenec 2018, nagrado Radojke
Vrančič za mladega prevajalca, nagrado Najlepša slovenska knjiga, nagrado Knjiga
leta – velika nagrada SKS ter skupaj z Združenjem Manager priznanje za Najboljšo
poslovno knjigo.
December
• 19. 12: Združenje za svetovalni inženiring je podelilo certifikate udeležencem
Akademije gradbenih investicij, ki so opravili izpit
• December: Združenje kemijske industrije je 18 podjetjem kemijske industrije za
doseganje ciljev na področju trajnostnega razvoja podelilo certifikat Programa
odgovornega ravnanja (POR – Responsible Care ®).

GOSPODARSKO OKOLJE V LETU 2018
Slovenija na 6. mestu po rasti BDP med državami EU. Slovenija je v 2018 že peto
zaporedno leto beležila rast BDP (za 4,5 %), ki je bila nekoliko nižja od predhodnega leta. V
tekočih cenah je BDP narasel na skoraj 46 mrd EUR oziroma na 22.182 EUR na prebivalca. Po
kupni moči tako za povprečnim Evropejcev zaostajamo za 15 %. Gospodarska rast v Sloveniji
je precej presegla rast povprečja EU-28 (1,9 %), s čimer se je peto zaporedno leto znižal
zaostanek za razvitostjo, po tem ko je v času krize in negotove rasti (2009-2013) BDP upadel
bolj kot v večini evrskih držav.
Največji prispevek zasebne potrošnje in investicij. Rast domače potrošnje se je v
primerjavi z letom 2017 še okrepila (+2,2 %). Slednjo so spodbujali višja rast zaposlenosti
(tudi večanje števila tujih državljanov ob pomanjkanju ustrezne delovne sile v državi), rast
plač v javnem in zasebnem sektorju in dvig socialnih transferjev. Gospodinjstva so ob tem še
naprej povečevala obseg varčevanja. Nadaljevala se je visoka rast investicij v osnovna
sredstva (10,6 % v 2018), zlasti gradbenih, ob podpori črpanja EU sredstev in večjih
investicijah zaradi lokalnih volitev. Ob umirjanju gospodarske rasti v naših najpomembnejših
trgovinskih partnericah je bila rast izvoza in izvozno usmerjenih dejavnosti pričakovano nižja
kot leto prej. Izvoz je realno porasel za 7,2 %, uvoz pa za 7,7 %. Slovenija večino blagovne
menjave ustvari z državami članicami EU (77,1 % vsega izvoza in 78,3 % vsega uvoza).
Prispevek zunanjetrgovinskega presežka k rasti BDP je bil pozitiven in je znašal 0,3 odstotne
točke.
Slovenija na 4. mestu po rasti proizvodnje med državami EU. V letu 2018 so slovenska
podjetja povečala proizvodnjo in prihodek za 4,6 %, ki se je proti koncu lanskega leta zniževala
zaradi slabših naročil. Ob večjih investicijah v stroje in opremo (nove linije, digitalizacije, …),
ki prinašajo višjo dodano vrednost, se je najbolj zvišala proizvodnja ravno v srednje visoko in
visoko tehnološko zahtevni proizvodnji (+6,1 % in 5,4 %). Srednje nizko tehnološki proizvodi
so zabeležili 4,7 % rast proizvodnje ter srednje nizko tehnološko zahtevni proizvodi 4,2 %
rast.
Po rasti gradbenih del tretja med državami EU. Vrednost gradbenih del je višja za 19,9
% (medletno za 5,9 %), ob krepitvi nestanovanjskih stavb in gradbenih inženirskih objektov.
Ob podpori rasti turizma (10,5 % višje prenočitve turistov ter nad 10-odstotno povečanje
uvoza in izvoza potovanj) se je v 2018 krepil tudi letalski prevoz potnikov (za 7,6 %) ter
promet potnikov v pristaniščih (za 23 %), ki medletno že kaže umirjanje. Storitvene dejavnosti
so okrepile rast prihodkov na 8,5 %, predvsem strokovno, tehnične in znanstvene dejavnosti,
promet in skladiščenje ter turizem. Trgovina skupaj v 2018 beleži 8,2-odstotno rast prihodkov,
predvsem trgovci z vozili (11,7 %), kakor tudi grosisti (9,6 %). Med trgovci na drobno (4,6odstotna rast prodaje z upoštevanjem trgovcev z gorivi) so rast zabeležili trgovci z neživili,
medtem ko je prihodek v trgovini z živili nižji za okoli 5 %. Rast internetne trgovine in večje
koriščenje gostinskih storitev sta ključna dva razloga za navedene trende, prav tako pa je
konkurenca med ponudniki še vedno zelo visoka.
Brezposelnost na predkrizni ravni. Na trgu dela so bili v 2018 še vedno ugodni rezultati.
Ob koncu leta 2018 je bila zabeležena višja rast števila delovno aktivnih, močneje narašča
zaposlovanje tujih državljanov, predvsem s Hrvaške in Kosova, kar je odraz pomanjkanja
ustrezne delovne sile v Sloveniji. V 2018 je bilo v povprečju 873.000 delovno aktivnih, kar je
bilo za 3,2 % več kot v 2017. Upadanje števila registriranih brezposelnih je, ob nizki ravni
brezposelnosti, manjše kot v preteklih letih. V 2018 je bilo v povprečju registriranih 78.474
brezposelnih, kar je bilo za 11,5 % manj kot v 2017. Stopnja anketna ILO brezposelnost je
znašala le še 5,4 %. Rast povprečnih bruto plač je v 2018 znašala 3,4 %.

Inflacija še pod 2 %. Cenovni pritiski iz mednarodnega okolja (trg surovin – naftni derivati
in hrane) so pomembno prispevali k skupni rasti cen. Rast cen življenjskih potrebščin je
decembra (1,4 %) medletno precej upadla, v povprečju leta 2018 (1,7 %) pa je bila nekoliko
višja kot leto prej.
Viri: Statistični urad RS, UMAR, Eurostat, Banka Slovenije
Gospodarska slika Slovenije za leto 2018 v številkah:
• Gospodarska rast (realna): 4,5 %
• Investicije v osnovna sredstva (realno): 10,6 %
• Izvoz blaga in storitev (realno): 7,2 %
• Uvoz blaga in storitev (realno): 7,7 %
• Število registrirano brezposelnih: 11,5 % (7,7 % dec. 18)
• Povprečna mesečna bruto plača: 1.682 EUR
• Rast cen življenjskih potrebščin: 1,7 % (1,4 % dec./dec.)
• BDP na prebivalca: 22.182 EUR

KADRI
Število zaposlenih se je v letu 2018 povečalo za pet sodelavcev v primerjavi s predhodnim
letom. Dodatne zaposlitve so rezultat novih zahtevnih mednarodnih projektov. Izobrazbena
struktura zaposlenih ostaja skoraj nespremenjena.
Raven izobrazbe
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V letu 2018 smo za zaposlene organizirali izobraževanja na različnih področjih, od jezikovnih
do poslovnih in računalniških. Poleg tega pa še individualna izobraževanja za pridobivanje
specifičnih znanj področnega delovanja.

I.

POROČILO SKUPNIH NALOG

1. RAZVOJNO PARTNERSTVO ZA TRI GENERACIJE 2025
Okrepiti socialni dialog in skleniti razvojni dogovor v
Sloveniji na podlagi nastavkov Razvojnega partnerstva za
tri generacije 2018-25, razprave na Vrhu slovenskega
gospodarstva in drugih ključnih predlogov in dokumentov.
Doseči, da se ključni predlogi GZS iz nastavkov Razvojnega
partnerstva treh generacij 2018-25 in drugi ključni predlogi
GZS v čim večji meri vključijo v predvolilne programe
političnih strank in posledično v novo koalicijsko pogodbo.

GZS je pripravila plačni sporazum,
pogajanja se bodo začela v aprilu
2019.
Zmanjšala se je brezposelnost
mladih, poenostavil postopek za
zaposlovanje tujcev, kadrovska
vrzel nekoliko manjša. Rast bruto
plač v podjetjih je znašala 4,0%.
Socialna kapica, reforma trga dela,
zdravstvena in pokojninska reforma
so še vedno le napovedani projekt.

Ključni trije cilji iz nastavkov Razvojnega partnerstva:
hitrejša in večja vključenost mladih v redne oblike dela in razpolovitev deleža
podjetij, ki jim primanjkuje ustrezno usposobljenih mladih kadrov (v Sloveniji
trenutno 35 %, v EU 15 %*),
o rast povprečne bruto plače, ki bo višja od inflacije in hkrati nižja od rasti
produktivnosti dela in
o povečanje stopnje delovne aktivnosti starejših z 41 % v letu 2016 na vsaj 50
% do leta 2025*.
o

* Vir: Eurostat, starostna skupina 50 do 74 let
2. KADROVSKA VRZEL NA TRGU DELA
Bolj kompetentni kadri za gospodarstvo in model dolgoročnega napovedovanja
potreb podjetij
Reforma višjega strokovnega
Lobistična podpora strateško razvojno-inovacijskim pri
izobraževanja je upočasnjena zaradi
njihovih zahtevah za učinkovitejši razvoj kompetenc
nove bele knjige razvoja šolstva.
kadrov za gospodarstvo.
Model je pripravljen, načelna
Priprava modela dolgoročnega napovedovanja potreb v
podpora ministrstev zagotovljena,
gospodarstvu in uravnoteženje vpisne politike v državi
ni pa še konkretne finančne
glede na te potrebe.
podpore.
Zakon o zaposlovanju tujcev
Oblikovanje analize in argumentov za drugačno
omogoča
hitrejše in poenostavljene
migracijsko politiko in odpravo določenih omejitev pri
postopke,
proces priprave
zaposlovanju tujcev.
migracijske politike poteka.
Dogodki
Konference o kadrovskih vrzelih na trgu dela na regijski in Izvedene so bile konference na
državni ravni, katerih cilj je da z domačimi analizami in regionalni ravni, vrh gospodarstva
tujimi praksami okrepimo podporo potrebnim zakonskim in je izpostavil problem in predloge za
zmanjšanje vrzeli. Upravni odbor
programskim spremembam.
GZS je obravnaval problematiko,
pristojni minister podprl izhodišča

Odprti dan delodajalcev za starše in mladino v novembru GZS. Pripravili smo odprti dan
gospodarstva za otroke in mladino.
2018.
Produkti in storitve
Svetovanje podjetjem pri uvajanju vajeništva, oblikovanje Realizirano
programov vajeništva in organizacija usposabljanja
mentorjev.
Realizirano
Svetovanje podjetjem pri zaposlovanju tujcev.
Izvajanje mentorstva v osnovnih šolah v sodelovanju z Realizirano
Zavodom RS za šolstvo in 120 osnovnimi šolami z namenom
krepitve kompetence podjetnosti – karierne orientacije za
prehod na trg dela.
Priprava modela dualnega sistema v visokem šolstvu in Delno realizirano
V visokem šolstvu premalo prakse in
svetovanje podjetjem pri uvajanju.
neurejen položaj zbornic pri
organizaciji
in
koordinaciji
aktivnosti.
Analiza zakonodaje s področja izobraževanja, štipendiranja Delno realizirano
in zaposlovanja tujcev in priprava predlogov potrebnih Analiza in predlogi/zahteve GZS so
bili pripravljeni, GZS sodeluje pri
sprememb.
razvoju karierne platforme, vendar
so
procesi
za
spremembo
zakonodaje upočasnjeni.

3. POSLOVNO OKOLJE
Ključni cilji
Vsaj 5 preprečitev pomembnih, neugodnih predlogov, ki bi Realizirano
obremenili gospodarstvo.
Vsaj 5 realiziranih ukrepov iz Agende malega gospodarstva Delno realizirano
2016 in Male DigitAgende 2017.
Vsaj 5 realiziranih ukrepov iz DigitAgende 2016.

Delno realizirano

Podpora socialnemu dialogu
Razvojno partnerstvo za tri generacije 2025 kot podlaga za Delno realizirano
sklenitev socialnega sporazuma.
Pravna in ekonomsko-analitična podpora pri kolektivnem Realizirano
dogovarjanju članic GZS na ravni dejavnosti.
Pravna in ekonomsko-analitična podpora pri oblikovanju Realizirano
plačnega sistema v gospodarstvu, skupaj s socialnimi
partnerji.

Boljše investicijsko okolje, razbremenitev podjetij, preprečevanje novih
obremenitev
Obremenitve: maksimalno preprečevati nove obremenitve Delno realizirano
za gospodarstvo, s posebnim poudarkom na dvigu ali
redefiniciji minimalne plače, v prvem polletju leta 2018 do
volitev v Državni zbor RS, obenem pa tudi dodatne
obremenitve (NUSZ itn.) na ravni lokalnih skupnosti do
lokalnih volitev jeseni.
•

Naložbe:
o Uveljavitev zakona o investicijah s spodbudami,
ki bodo omogočile nove domače in tuje
investicije, obenem pa tudi uveljavitev drugih
ukrepov za privabljanje investitorjev (katalog
investicijskih priložnosti, enotna točka – »one
stop shop« za investicije).

Delno realizirano

o

Realizirano
Pripraviti nabor ukrepov na področju
infrastrukture za izboljšanje strateške
investicijske usmerjenosti (olajšanje pogojev za
investicije na področju prostorske in okoljske
zakonodaje, vzpostavitev šole za vodenje javnih
in zasebnih investicij, zahteva po vzpostavitvi
direktorata za področje investicij v okviru
ministrstva za infrastrukturo,

o

izboljšanje vpliva javnega naročanja na bodoče
investicije, sodelovanje pri oblikovanju
programa za črpanje sredstev za nove
investicije, tudi iz sklada EFSI).

Delno realizirano

Obdavčitev dela: zmanjšati obremenitev dela prek zvišanja Realizirano v 2019
praga obdavčitve regresa z namenom zagotovitve možnosti
višjega izplačila za zaposlene.
Infrastruktura: dosledno spremljanje izvajanja zakona o Delno realizirano
drugem tiru (racionalna, transparentna, kakovostna in hitra
priprava dokumentacije in izvedba gradnje) in nadaljnji
koraki pri uresničevanju naložbe v tretjo razvojno os z
močnejšim povezovanjem podpornikov na severnem in
južnem delu tretje razvojne osi.
Administrativne ovire: preprečevati uvajanje novih Delno realizirano
administrativnih ovir z nadzorom nad izvajanjem MSP testa
ter oblikovati predlog za sodelovanje z državnimi organi pri
vključevanju gospodarstva v pripravo z gospodarstvom
povezane zakonodaje.
Okolje: poudarek bo na novem Zakonu o varstvu okolja in
Nacionalnem programu varstva okolja 2030. Zavzemali se
bomo za usklajenost Zakona o varstvu okolja z gradbeno
zakonodajo in preglednejše postopke pridobivanja
okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj ter vključevanja

Delno realizirano

Zakon o varstvu okolja in
Nacionalni program varstva okolja
sta še v pripravi. V razpravah z
MOP stalno opozarjamo na nujnost
usklajenosti zakonodaje in

javnosti v postopke pridobivanja gradbenega in uporabnega pospešitve postopkov pridobivanja
okoljevarstvenih soglasij in
dovoljenja.
dovoljenj.
Aktivnosti so potekale tudi na temo
hrupa (uredba je bila sprejeta),
skladiščenja odpadkov na prostem
(uredba še ni bila sprejeta) in
odpadne
embalaže
(sprejeti
interventni ukrepi).
Okrepljen neposredni stik s članicami GZS
Izvedba 1.100 pravnih svetovanj članicam na področjih Realizirano
individualnih in kolektivnih delovnih razmerij, sklepanja in
izvajanja gospodarskih pogodb, pravnih vidikov vstopa na
tuje trge, izvajanja zakonodaje s področja gospodarstva,
javnih naročil, izvršbe in insolvenčnih postopkov itn.
Okrepitev pravnega svetovanja na sedežu podjetij-članic in Realizirano
izmenjave znanja in izkušenj.
Aktivno vključevanje članic kot aktivnih deležnikov v Realizirano
spremljanje zakonodaje s področja gospodarstva (stalna
komisija GZS za gospodarsko pravo in ad hoc delovne
skupine za posamezna pomembna pravna področja).
Dogodki
3 strateške konference (Vrh slovenskega gospodarstva, Vrh
malega gospodarstva, Okoljski dan gospodarstva).
3 strateška srečanja v soorganizaciji s partnerji (Evropska
komisija, Evropski parlament, Vlada RS ...).
Predstavitve in razprave, namenjene članom GZS, o
osnutkih zakonodajnih predpisov, pomembnih za
gospodarstvo.
Strokovna srečanja - mreženje podjetij ter prepoznavanje
administrativnih in drugih ovir na področju varstva okolja,
infrastrukture ipd.

Realizirano
Realizirano
Realizirano

Realizirano

14 srečanj (delavnic, strokovnih
srečanj ali okroglih miz) z več kot
500 udeleženci.

4. DIGITALIZACIJA
Kontinuirano sledenje trendom in objava informacij o novostih na področju
digitalizacije
Urednikovanje portala digitalna.si in kontinuirano Urednikovanje portala preneseno v
objavljanje koristnih vsebin v revijah Glas gospodarstva ZIT.
(skupaj bo v letu 2018 15 edicij revije Glas gospodarstva, v
katerih bodo tudi vsebine o digitalizaciji).
Dogodki
Paket delavnic na različne vidike digitalnega poslovanja z Realizirano
namenom krepitve zavedanja in znanj s področja

digitalizacije ter dvigovanja digitalnih kompetenc. Načelo:
povezati vsa ključna področja, ki se dotikajo digitalizacije:
IT, kakovost, pravo, finance, okolje, energija …
Realizirano
Vsaj ena velika konferenca o digitalizaciji gospodarstva.
Izvedena konferenca Go Digital.
Produkti s področja digitalizacije, kjer bo GZS sodelovala
Digitalni certifikati.

Delno realizirano

Digitalna GZS
Interna digitalna akademija za digitalne kompetence Izobraževanje za urejanje spletnih
strani.
zaposlenih.
Postavitev
dokumentacijskega
Integracija dokumentacijskega sistema.
sistema je planirana do 1.12.2019.

Izdelana aplikacija FUTURE GZS (digitalno vodenje po Dodatno realizirano
poslovni stavbi.
Dodatno realizirano
Digitalno oglaševanje v kleti.

5. INTERNACIONALIZACIJA
Vse aktivnosti s področja mednarodnega poslovanja, ki jih je izvajala GZS, so potekale v
okviru programa spodbujanja internacionalizacije slovenskih podjetij Go International
Slovenia.
Nove poslovne priložnosti
Organizacija okoli 20 vhodnih in izhodnih delegacij iz/na
izbrane trge, ki podjetjem odpirajo priložnosti za nove
poslovne partnerje.
9 Sredinih GZS mreženj z izbranimi sogovorniki, ki članom
GZS nudijo dodano vrednost na področju mednarodnega
poslovanja.

Realizirano

Delno realizirano

Izvedli 7 mreženj, za nekatere
razpisane datume je bilo premalo
interesa in smo podjetja povezali
izven mreženj.

Obveščanje članov GZS o poslovnih priložnostih in Realizirano
povpraševanjih (več kot 100 povpraševanj letno po 92 povpraševanj je bilo objavljenih
na portalu, nekaj pa posredovanih
slovenskih izdelkih in storitvah).
Sodelovanje v partnerskih projektih (EXPEDIRE in IRIC) ter
3 podpisane partnerske pogodbe »Partnership agreement«
v okviru Interreg projekta Expedire.
6 podpisanih »Partnership agreement« v okviru poslovne
mreže EEN.

neposredno podjetjem.
Realizirano

Podpisanih je bilo 6 poslovnih
sodelovanj.
Realizirano

Podpisanih je bilo 9 poslovnih
sodelovanj.

200 novih podjetij v bazi Sloexport ter promocija slovenskih Realizirano
podjetji preko podatkovne zbirke Sloexport.si.
Objava 1.200 oglasov poslovnih priložnosti (oglasov) Realizirano
domačih in tujih podjetij prek poslovne mreže EEN in Borze.

Produkti in storitve
Realizirano
Podajanje ključnih informacij o posameznih trgih.
Individualno svetovanje članom GZS in posredovanje Realizirano
poslovnih kontaktov.
Tedensko obveščanje o aktualnih dogodkih na področju Realizirano
internacionalizacije na več kot 15.000 elektronskih
naslovov.

Klubi, poslovne skupine
Združevanje članov GZS preko poslovnih klubov in Realizirano
poslovnih skupin, preko katerih sledimo interesom podjetij
na posameznih trgih ter spremljamo spremembe na trgih.

Izobraževanje in drugi dogodki
Tedensko organiziranje različnih poslovnih dogodkov, Realizirano
delavnic, seminarjev, ki so namenjeni podjetjem za
pridobivanje novih informacij, kot tudi za neposredni stik s
potencialnimi novimi partnerji (okoli 50 dogodkov letno).
1. Nacionalna konferenca o internacionalizaciji slovenskega Dodatno realizirano
gospodarstva
Medijska in informacijska podpora
Razvoj novih regionalnih izdaj revije Discover Slovenia (tudi
v 2018 skupaj 7 edicij)
Razvoj digitalnih informacijskih platform za informiranje
tujih poslovnih javnosti o Sloveniji z vsebinami iz revij
Discover Slovenia in drugimi informacijami.
Medijska podpora dogodkom.

Realizirano

1 celoletna in 7 regijskih številk.
Delno realizirano

Realizirano

6. PODPORA INOVATIVNOSTI
Gospodarska zbornica Slovenije pokriva celoten proces podpore inovativnosti. Njen namen je
spodbuditi in še razširiti inovativno kulturo v Sloveniji ter s tem doprinesti k uspešnemu
prodoru slovenskih inovacij na tuje trge.
Produkti in storitve
So-oblikovanje razvojno-inovacijskega okolja v Sloveniji ter Realizirano
z njim povezanih politik, strateških dokumentov in Aktivno sodelovanje pri prenovi
Zakona o raziskovalni in razvojni
zakonodaje.
dejavnosti. Preboj na področju
usmerjanja raziskav tudi na stopnji
TRL 1-2 temelječ na S4 in
preoblikovanje naslova zakona v
Zakon o raziskovalni, razvojni in
inovacijski dejavnosti.

Svetovanje in pomoč pri zaščiti in upravljanju z
intelektualno lastnino - vsaj 25 posvetovalnih obiskov
podjetij na temo razvoja in trženja inovacij ter zaščite
intelektualne lastnine.
Povezovanja
investitorji.

s

strateškimi

partnerji

Realizirano

Individualno svetovanje 13
organizacijam in svetovanje okoli
100 mladim podjetnikom v sklopu
petih delavnic projekta »Mladi
podjetnik«.

in potencialnimi Realizirano

Povezovanje zrelih podjetij z mladimi inovativnimi podjetji.

Realizirano

Interaktivni katalog najboljših inovacij na nacionalni ravni Realizirano
ter okrepljena promocija teh inovacij doma in v tujini
(spodbujanje novih poslovnih priložnosti, večja promocija
nagrajencev).
Razvoj in izvajanje podpornih storitev v SRIP-ih na področju
razvoja človeških virov, (razvojne) internacionalizacije,
varstva okolja, spremljanja rezultatov in analitike,
podjetništva.

Podpora podjetjem (posvetovalni sestanki, spremljanje
napredka) pri razvoju inovacijske kulture v podjetjih
(smernice za razvoj inovacijske kulture v podjetjih, vzorci
pravilnikov o spodbujanju inovacijske kulture v podjetjih in
nagrajevanja inovacij).

Realizirano

Aktivno delovanje na 8 izmed 9
SRIP-ov.
Pričetek
konkretne
podpore v obliki razstav »Future«. V
2018 razstava Future Mobility v
sodelovanju s SRIP ACS+ (oktoberdecember 2018).
Realizirano

Individualno
svetovanje
petim
podjetjem in svetovanje več kot 40
različnim organizacijam v sklopu
osmih delavnic na temo uvajanja
inovacijske kulture v podjetja.

Promocija uspešnih zgodb prejemnikov priznanj GZS za Realizirano
inovacije.
Povezovanje za krožno gospodarstvo na področju Realizirano
Podonavja in Slovenija-Italija (v okviru dveh Interreg
projektov).
Konzorciji
Povezovanje podjetij v mednarodna razvojna partnerstva.
Sodelovanje v konzorcijih in drugih partnerstvih povezanih
z delovanjem vseh 9 SRIP-ov.
R2B (»research to business«) sestanki, še posebej ob
dogodkih, kjer so predstavljeni EU programi za razvoj in
inovacije.
B2B (»business to business«) sestanki na različnih
dogodkih,
zlasti
na
dogodkih,
povezanih
z
internacionalizacijo.

Delno realizirano
Realizirano
Realizirano

Realizirano

Dogodki
13 regionalnih podelitev priznanj za inovacije (vsaj 180 Realizirano
prijavljenih inovacij na regionalne razpise, vsaj 500
inovatorjev, skupaj vsaj 800 udeležencev regionalnih
podelitev).

16. Dan inovativnosti (s preko 350 udeleženci) s podelitvijo
priznanj najboljšim inovacijam na nacionalni ravni ter
strokovno konferenco na temo inovativnosti.
3 delavnice na temo razvoja inovacij in upravljanja z
intelektualno lastnino.
2 izobraževanji s področja inovativnosti.
1 vhodna in 1 izhodna tehnološka delegacija.
Izdelava 1-2 webinarjev s področja inovativnosti in
kreativnosti.
10 seminarjev oz. delavnic s področja kreativnosti in
vodenja, prodaje ter marketinga.
Organizacija in izvedba vsaj 1 večjega dogodka na
nacionalni ravni, povezanega z delovanjem SRIP-ov.

Realizirano

Realizirano
Realizirano
Realizirano
Realizirano
Realizirano
Realizirano

Future Mobility.

7. BLAGOVNA ZNAMKA GZS in ČLANSTVO
Nadgradnja in zasnova novih produktov in marketinških aktivnosti
Priprava publikacij s poudarkom na interaktivnih vsebinah.

Realizirano

Kreativna predstavitvena gradiva o aktivnostih, dejavnostih, Realizirano
produktih in dosežkih GZS.
Promocija stališč, komentarjev in učinkov realizacije Realizirano
ukrepov v javnostih.
Realizirano
Glas koristnosti članov.
Krepitev in koristnost mreže članov GZS
Krepitev poslovnih odnosov s pomočjo e-platforme Realizirano
Excellent SME.
Okrepitev promocije sistema Član-Članu, pridobivanje Realizirano
dodatnih zainteresiranih podjetij za vpis v sistem ter
optimizacija iskalnika.
Vzpostavitev mreže uglednih podpornih članov (institucij, Delno realizirano
univerz …).
Promocija uspehov članov
Podelitev 50. Nagrad GZS za izjemne gospodarske in Realizirano
podjetniške dosežke.
Letno srečanje imetnikov certifikata Excellent SME s Realizirano
podelitvijo nagrad.
Promocija posebnih dosežkov članov na konferencah in v Realizirano
reviji Glas gospodarstva.

Pomoč članom GZS
Informiranje in dodatno svetovanje članom prek Realizirano
svetovalnega centra Infopika, pri čemer bodo odprta nova
tematska področja glede na zaznane potrebe pri članih.
Novi analitični produkti in krepitev analitičnih kompetenc
Priprava novih analitičnih gradiv z usmeritvijo na pokritje Delno realizirano
tržnih niš (napovedi po sektorjih, ocena izvoznega V pripravi.
potenciala 10-ih največjih trgovinskih partneric; vse v
slovenščini in angleščini).
Komunikacijske aktivnosti
Z analizo do sedaj uporabljenih digitalnih komunikacijskih Realizirano
kanalov bomo opredelili tiste kanale, ki jih moramo še bolj
intenzivno in aktivno izkoristiti za promocijo dejavnosti GZS.
Izdaja elektronskih biltenov: Poslovni tednik GZS Utrip Realizirano
gospodarstva, OkoljskEnovice, SloveniaBusinessLink
Glas gospodarstva in Discover Slovenia: 13 edicij revije Glas Realizirano
gospodarstva, 8 edicij revije Discover Slovenia.
Ciljno obveščanje javnosti o aktivnostih GZS preko različnih Realizirano
komunikacijskih kanalov GZS.
Medijska podpora dejavnostim in aktivnostim GZS, vključno Realizirano
z več sodelovanja z lokalnimi mediji.

JAVNE LISTINE
Na področju mednarodnega poslovanja smo na oddelku Javne listine in 12 regionalnih
zbornicah izdali:
• 17.504 Potrdil o poreklu blaga (Certificate of Origin), od tega 35 odstotkov
elektronsko,
• 1.122 ATA zvezkov (ATA Carnet) za začasni izvoz oz. uvoz blaga,
• 33 potrdil o članstvu v GZS za tuje partnerje,
• 33 potrdil o registraciji podjetij v poslovnem in sodnem registru in
• potrdili 5.962 drugih listin, ki spremljajo blago pri izvozu, od tega 20 odstotkov
elektronsko.
V okviru garantnega sistema ATA zvezkov smo obravnavali 41 zahtevkov tujih zbornic ter v
25 primerih posredovali pri plačilu uvoznih dajatev in drugih stroškov.
Izvedli smo 10 seminarjev v Ljubljani in na regionalnih zbornicah.
Sodelovali smo v Svetovnem odboru za ATA zvezke in Mednarodnem odboru za poreklo
blaga v okviru Mednarodne trgovinske zbornice ter v Odboru za carino pri Eurochambres.

Na področju prevozov v cestnem prometu smo izdali:
• 845 licenc in 4.453 izvodov licenc za prevoz potnikov in blaga v notranjem in
mednarodnem cestnem prometu,
• 562 licenc za avto-taksi prevoze,
• 10.820 potrdil za voznike, ki niso državljani EU,
• 4.698 dvojnikov,
• 91 sprememb licenc in 155 sprememb upravljavca prevozov,
• 9.922 dovolilnic in 453 CEMT dovolilnic in 22 mesečnih dovolilnic za opravljanje
mednarodnega cestnega prevoza blaga ter izvajali druge upravne postopke.
Izvedli smo več kot 200 postopkov preverjanja izpolnjevanja pogojev za licenco ter v
primerih neizpolnjevanja pogojev odvzeli licenco. Obravnavali smo 428 primerov kršitev
prevoznikov v Evropskem elektronskem registru prevoznikov.
Podjetjem smo svetovali na navedenih področjih, jih obveščali o novostih ter posredovali v
primerih težav v tujini.
Aktivno smo sodelovali z domačimi in tujimi inštitucijami z namenom izboljšanja pogojev
poslovanja na zgoraj navedenih področjih.

INSTITUCIJE PRI GZS
ARBITRAŽA IN ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV POD OKRILJEM STALNE
ARBITRAŽE PRI GZS
Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije / Ljubljana Arbitration Centre at the
Chamber of Commerce and Industry of Slovenia (v nadaljevanju: LAC) je samostojna in
neodvisna institucionalna arbitraža, ki deluje pri Gospodarski zbornici Slovenije, s tradicijo
reševanja sporov od leta 1928.
LAC je v letu 2018 kot svojo primarno dejavnost zagotavljal organizacijo in podporo
reševanju domačih sporov in sporov z mednarodnim elementom z arbitražo, mediacijo in
drugimi alternativnimi oblikami reševanja sporov ob zagotavljanju najvišjih kvalitativnih
standardov storitev za stranke. V letu 2018 je LAC v skladu z Ljubljanskimi arbitražnimi
pravili administriral skupaj devet arbitražnih postopkov, od tega šest domačih in tri spore z
mednarodnim elementom.
V sklopu promocije storitev LAC doma in v tujini so bile v letu 2018 izvedene številne
individualne poslovne predstavitve ponudbe in storitev LAC za uporabnike, zlasti slovenske
odvetnike, podjetja, in druge ciljne skupine, poleg tega pa smo se povezovali z domačimi in
tujimi poslovnimi, gospodarskimi, odvetniškimi in stanovskimi združenji ter znanstvenoraziskovalnimi institucijami. Nadaljevali smo tudi s pristopom promocije v obliki sodelovanja
na poslovnih zajtrkih in korporativnih in-company dogodkih odvetniških družb in podjetij. Pri
mednarodni promociji ponudbe in storitev LAC je bil v letu 2018 fokus na regiji Adriatic. Med
odmevnejšimi dogodki velja izpostaviti predvsem »twinning« arbitražno konferenco Sarajevo
Arbitration Day, na kateri je LAC nastopil kot soorganizator.
Razvojni cilj LAC je bil prav tako realiziran, saj je bila ponudba LAC v letu 2018 pomembno
razširjena z dvema novima produktoma, tj. z novimi Ljubljanskimi mediacijskimi pravili in
Pravili LAC za administracijo arbitraž v skladu s pravili UNCITRAL (oboja so stopila v veljavo
1.1.2019). V okviru doseganja strateškega cilja je LAC izvedel številne promocijske aktivnosti
ob obeležitvi 90-ega jubileja ustanovitve LAC v letu 2018, z uspešno organizacijo pete
mednarodne UNCITRAL-LAC konference (110 udeležencev iz 20-ih držav) in mednarodnega
tekmovanja Ljubljana Willem c. vis pre-moot ter gostovanjih na ljubljanski in mariborski
Pravni fakulteti, Ekonomski fakulteti v Ljubljani ter Fakulteti za management v Kopru. V
okviru notranjega cilja je z namenom zagotovitve nemotenega dela LAC Upravni odbor GZS
na predlog LAC imenoval dva nova člana predsedstva, s katerima sta se zapolnili dve prosti
mesti do izteka mandata predsedstva septembra 2020.
Nadgradnjo kakovosti storitev, sistema upravljanja s strankami, strokovnosti in
profesionalizacije delovanja organov LAC, je LAC v letu 2018 dosegel preko trajnega
strokovnega izpopolnjevanja članov sekretariata na vodilnih tujih arbitražnih institucijah ter
strokovnih združenjih. V ta namen smo vzdrževali visoko raven mednarodnega sodelovanja,
izobraževanja in prenos dobrih praks, znanja in izkušenj iz vodilnih arbitražnih institucij /
združenj v slovensko arbitražno okolje (udeležba na ICC Commission on arbitration and
ADR, mednarodnih arbitražnih konferencah konkurenčnih institucij in strokovnih
mednarodnih arbitražnih združenj – ICCA, IFCAI itn.).

UVELJAVLJANJE IN KREPITEV DOBRIH PRAKS V POSLOVNIH RAZMERJIH PREK
ČASTNEGA SODIŠČA PRI GZS
Častno sodišče pri Gospodarski zbornici Slovenije je v letu 2018 delovalo skladno z Zakonom
o gospodarskih zbornicah (UL RS št 8/2008) in zanj še vedno veljajo pravila, sprejeta v letu
2000, s tem, ta od leta 2008 dalje ne izvaja individualnih postopkov v zvezi s kršitvami dobrih
poslovnih običajev.
Sekretariat Častnega sodišča na prošnjo zainteresiranih subjektov izdaja potrdila o
neobravnavanju pred Častnim sodiščem, kar podjetja potrebujejo pri konkuriranju na
mednarodnih razpisih.

SODELOVANJE Z MEDNARODNIMI ZBORNICAMI, ZDRUŽENJI IN DRUGIMI
MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI
SODELOVANJE Z MEDNARODNO GOSPODARSKO ZBORNICO (ICC)
Mednarodna gospodarska zbornica s sedežem v Parizu (ICC) je prepoznavna kot največja
svetovna poslovna organizacija za pospeševanje liberalizacije svetovne trgovine in
investicij. Od leta 2018 krepi svoj vpliv tudi kot edina mednarodna poslovna organizacija, ki
je pridobila status stalne opazovalke pri OZN. To ji omogoča učinkovito spremljanje dela in
izražanje vpliva v različnih telesih OZN na področju pospeševanja mednarodne trgovine in
krepitev sodelovanja z WTO.
V letu 2018 smo bili kot člani ICC v sodelovanju z Združenjem bank Slovenije aktivni zlasti
na naslednjih področjih njenega dela:
•
•
•
•
•

•
•

sodelovanje v komisiji ICC za pospeševanje arbitražnega reševanja poslovnih sporov
in v upravnem odboru Mednarodnega arbitražnega sodišča ICC;
pomoč in svetovanje pri reševanju medbančnih problemov v zvezi s poslovanjem z
dokumentarnimi akreditivi, bančnimi garancijami in dokumentarnimi inkasi;
pomoč in svetovanje pri uporabi Enotnih pravil za bančno plačilno obvezo (BPO) kot
novega produkta ICC;
sodelovanje v delovni skupini za mednarodni priročnik o primerjalno pravni ureditvi
pridržka lastninske pravice in njegovih modernih oblik;
obveščanje o tipičnih primerih finančnih prevar, ki so najbolj pogoste pri čekih,
akreditivih in garancijah skozi članstvo v ICC Commercial Crime Services (CCS) in ICC
Financial Investigation Bureau (FIB);
sodelovanje v odboru ICC za Poreklo blaga;
sodelovanje v odboru ICC za ATA zvezke.

SODELOVANJE Z EUROCHAMBRES
Kot polnopravna članica Evropske zveze gospodarskih zbornic (Eurochambres) je GZS tudi v
2018 dejavno sodelovala pri vseh njenih ključnih aktivnostih. Eurochambres s svojimi skupnimi
stališči (t. i. position papers), ki jih oblikuje s pomočjo vseh članic, opozarja politične
odločevalce na ravni EU na potrebe in pričakovanja podjetniškega sektorja pri oblikovanju
evropske zakonodaje. S tem skuša posredno vplivati na ustvarjanje podjetjem prijaznega
poslovnega okolja.
Skoraj dve tretjini zakonodaje, ki pomembno vpliva na poslovno okolje naših podjetij, nastaja
v Bruslju. Lobiranje v zgodnjih fazah zakonodajnega procesa je vitalnega pomena. Večina
skupnih stališč se oblikuje v strateških delovnih skupinah, na rednih delovnih sestankih ali z
neposrednimi prispevki zbornic v obliki konzultacij. Tudi v letu 2018 smo interdisciplinarno
sodelovali v strateških delovnih skupinah Eurochambres.

SODELOVANJE V MEDNARODNIH SEKTORSKIH ZDRUŽENJIH
Tudi v letu 2018 so združenja in zbornice dejavnosti preko članstva v naslednjih mednarodnih
združenjih aktivno sodelovali pri pripravi sektorske zakonodaje in ukrepov v EU:
AIBI – Evropsko združenje za pekarstvo
AISE – Mednarodno združenje proizvajalcev mil, detergentov in drugih izdelkov za čiščenje
ter vzdrževanje
AIC – Forum jadransko-jonskih gospodarskih zbornic
AIECE – Evropsko združenje neodvisnih inštitutov za ocenjevanje in napovedovanje
konjunkture
CAEF – Evropsko združenje livarn
CEEMET – Evropsko združenje delodajalcev kovinske industrije
CEFIC – Svet evropske kemijske industrije
CEI-Bois – Evropska konfederacija lesne industrije
CEPA – Zveza evropskih združenj za zatiranje škodljivcev
CEPI – Evropski svet za nepremičninsko stroko
CEPMC – Evropsko združenje proizvajalcev gradbenih materialov
CITA – Mednarodno združenje inšpekcij na področju motornih vozil
CLECAT – Mednarodno združenje špediterjev
COSMETICS EUROPE - Evropsko združenje proizvajalcev kozmetičnih izdelkov
DIGITAL EUROPE – Evropsko industrijsko združenje za informatiko, komunikacije in
uporabniško elektroniko
EBA – Evropsko združenje bioplinarjev
ECCS – Evropsko združenje proizvajalcev jeklenih konstrukcij
ECTAA – Evropsko združenje potovalnih agentov in tour operaterjev
EDA – Evropsko združenje za mlekarstvo
EFCA – Evropska zveza za inženiring
EFAA - Evropska zveza računovodij in revizorjev za mala in srednje velika podjetja
EFCO & HPA – Evropsko združenje nacionalnih kamp organizacij
EFM – Evropsko mlinarsko združenje
ESCAME – Združenje zbornic Mediterana
ESCHFOE - Evropska federacija dimnikarskih mojstrov
ESBA - Evropska konfederacija malih podjetij
ETIM – Evropsko združenje za standardiziranje elektronskega trgovanja s tehničnimi izdelki
EUATC – Evropska zveza združenj prevajalskih podjetij
EUCOMED - Evropsko združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov
EURATEX – Evropsko združenje za tekstilno in oblačilno industrijo
EUREAU - Evropska zveza nacionalnih združenj za storitve vodooskrbe ter odvajanja in
čiščenja odpadne vode
EURELECTRIC – Evropsko združenje družb za proizvajanje, prenos, distribucijo ter trgovanje
in dobave električne energije
EUROSAFE – Evropsko združenje proizvajalcev varnostne opreme
FDE – Evropsko združenje za živilsko industrijo
FEACO – Evropska zveza združenj za management consulting
FEDSA – Evropska federacija združenj za direktno prodajo
FEFAC – Evropsko združenje proizvajalcev krmil
FEIC – Evropsko združenje proizvajalcev vezanih plošč
FEICA – Evropsko združenje proizvajalcev lepil in tesnilnih mas
FEMIB – Evropsko združenje proizvajalcev lesenega stavbnega pohištva
FEP – Evropsko združenje založnikov
FESPA – Evropsko združenje sito in tampo tiskarjev

FESYP – Evropska zveza združenj proizvajalcev ivernih plošč
FEPPD – Gospodarsko združenje lastnikov zobnih laboratorijev
FIATA – Mednarodno združenje špediterjev
FIDIC – Mednarodna federacija za svetovalni inženiring
FIEC – Evropsko združenje gradbenih izvajalcev
FONASBA – Mednarodno združenje pomorskih agentov
GS1 – Mednarodna organizacija za standarde
HOTREC – Evropsko združenje hotelov, restavracij, lokalov in kavarn
IATA – Mednarodno združenje letalskih tovornih prevoznikov
ICSID – Mednarodni svet oblikovalskih združenj
IPA – Mednarodno združenje založnikov
IPET – Sekcija za izmenjavo podatkov na energetskem trgu
IUCAB - Evropsko združenje trgovskih agentov
MWE - Evropsko združenje nacionalnih združenj s področja javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki
NAPAN – Združenje severno jadranskih pristanišč
NECSTOUR – Mreža evropskih regij za konkurenčen in trajnostni turizem
OICA – Mednarodna organizacija avtomobilskih konstruktorjev
ORGALIM - Evropska zveza združenj za strojegradnjo, elektro in elektronsko industrijo ter
kovinsko predelavo
RIEN - Evropsko združenje refleksoterapevtov
SAEE IAEE – Slovensko združenje za energetsko ekonomiko
SNK WEC - Društvo Slovenski nacionalni komite Svetovnega energetskega sveta
UFTAA – Združena zveza združenj potovalnih agencij
UNESDA – Evropsko združenje proizvajalcev brezalkoholnih pijač
WACS – Svetovno združenje kuharskih organizacij
WAN – Svetovno združenje časopisnih izdajateljev
WAPA – Svetovno združenje pridelovalcev jabolk in hrušk

II. PANOŽNE ZBORNICE IN ZDRUŽENJA
Medijska zbornica
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 313, F: 01 5898 100
Irma.butina@gzs.si, www.gzs.si/slo/panoge/medijska_zbornica

Največja
dosežka na področju
lobiranja

Strategija razvoja medijev in nacionalni
program za kulturo: dopolnitev strategije in
nacionalnega programa za kulturo, ki je še
vedno v javni razpravi.
Zakon o medijih: posodobitev zakona in
ureditev delovanja tujih programov v
slovenskem prostoru, ureditev sistemskega
financiranja programov s statusom
posebnega pomena.

Najpomembnejši
dogodek

Medijska konferenca, 10. aprila 2018.

2 zbora članov

3 delovna srečanja z izdajatelji radijskih in
televizijskih programov
4 delovna srečanja s predstavniki regulatorja
AKOS in Sveta za radiodifuzijo

Delno realizirano.

Posredovane so bile
pripombe, vendar
predlog ni šel v javno
obravnavo.
Delno realizirano

Pripravljena novela
medijskega zakona ni
bila potrjena na Odboru
DZ za kulturo in ni šla v
obravnavo v DZ.
Realizirano

3 sestanki s pristojnim ministrom za kulturo
in predstavniki direktorata za medije pri
MJU
4 srečanj na odboru za kulturo DZ in
Komisiji za izobraževanje DS

Podjetniško trgovska zbornica (PTZ)
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 312, F: 01 5898 317
ptz@gzs.si, www.gzs.si/ptz

Največji dosežek na
področju lobiranja

Povezovanje PTZ z OZS in klubi podjetnikov,
ki delujejo na področju malega
gospodarstva s ciljem oblikovanja davčne
zakonodaje v skladu z interesi malih
podjetij.

Najpomembnejša
dogodka

5. konferenca MSP (11. april 2018), ki
predstavlja strateško konferenco PTZ za
mikro, mala in srednja podjetja (106
udeležencev). Tema: »Skupaj v digitalno«
(nova uredba GDPR).
3. sejem MEDICAL, Gornja Radgona, april
2018.
Webinarji za mikro in mala podjetja

Nov
produkt/storitev

Realizirano.

Povezovanje z OZS,
skupaj z Advantage
Austria, OZS in
Združenjem trgovskih
agentov Slovenije
izveden dogodek na
MOS (12.10.2018).
Realizirano.

Realizirano

PTZ je vodila delovno
skupino na GZS na
temo webinarjev.
Delovna skupina je

zaključila svoje delo v
decembru 2018.

160 individualnih svetovanj (davčni, trgovinski
in pravni kotiček)
1x letno sejem MEDICAL (Gornja Radgona)
2 Podjetniška klepeta

1x tiskano glasilo VETER
23 izdaj elektronskih novic e-Veter
11 sekcij/združenj

Zbornica elektronske in elektroindustrije (ZEE)
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 301, F: 01 2302 258
elektroindustrija@gzs.si, www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_elektronske_in_elektroindustrije

Največji
Sodelovanje pri prenovi standardov in
dosežek na področju programov poklicnega, srednješolskega in
lobiranja
višješolskega izobraževanja na področju
elektrotehnike. Z udeležbo pri prenovi, ki se
bo navezovala tudi na rezultate aktivnosti v
KOC EEI 4.0 in Karierni platformi za
zaposlene na ravni SRIP-ov, bomo umestili
potrebe podjetij elektroindustrije v sistemske
oblike izobraževanja.
Najpomembnejši
Oktobrska konferenca Dan najboljše prakse.
dogodek
Ustanovitev združenja ETIM Slovenija.
Nova produkta ali
Interaktivni katalog inovacijskih zmogljivosti
storitvi
članov ZEE: vzpostavljena bo pilotna spletna
aplikacija, ki bo nudila pomembne podatke
za sodelovanje in povezovanje med člani ZEE
na ravni posameznikov ter tehnik, tehnologij
in dobrih praks.
Novice ZEE: spletna storitev za člane ZEE, ki
bo na izbrane naslove 2x letno pošiljala
prečiščen pregled novic o regulativnih in
poslovnih dogajanjih v panogi doma in v EU
ter kazalce poslovanja v panogi
elektroindustrije.
6 izobraževanj in usposabljanj s področja
razvoja človeških virov
1 podporno okolje - mreža regionalnih
laboratorijev - za super zmogljivo računalniško
infrastrukturo za MSP v Podonavju
2x letno Novice ZEE

Realizirano

Realizirano
Dodatno realizirano
Delno realizirano

Vsebinsko pripravljeno,
vendar ne realizirano,
ker na nivoju GZS ni
zaživela spletna
aplikacija (e-katalog).
Delno realizirano

Informacije, ki so
pokrivale vsebino
načrtovane spletne
storitve, so bile
posredovane preko
klasičnih dnevnih novic.

4 izobraževanja in usposabljanja s področja
preobrazbe elektroindustrije v industriji 4.0
1 delujoč grozd Pametne tovarne

Zbornica gorskih centrov
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, T: 01 5898 130, F: 01 5898 224
danilo.brecelj@siol.net, www.skislovenia.net
Delno realizirano
Največji
Na področju spremembe žičniške in
dosežek na področju smučarske zakonodaje si bomo prizadevali za Nekatere aktivnosti v
zvezi s spremembami
lobiranja
rešitve, ki bodo zagotavljale ustrezno
zakonskih
in
varnost, nemoteno obratovanje žičniških
podzakonskih aktov
naprav in optimizacijo stroškov.
žičniške in smučarske
zakonodaje še
potekajo. S
sodelovanjem s
pristojnimi ministrstvi
smo zadovoljni. Precej
naših pobud in
predlogov je bilo
upoštevanih.
Realizirano
Najpomembnejši
Strokovni seminar za vodje obratovanja
dogodek
žičniških naprav in sodne izvedence s
smučarskega področja (skupaj z Združenjem
slovenskih žičničarjev – GIZ).

1 strokovni seminar
2 novinarski konferenci
2 študijski turi tujih novinarjev in (ali) agentov

1 študijska tura naših članov v tujino
2.000 izvodov prodajnih katalogov BSSP

Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (ZGIGM)
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 242, F: 01 5898 100
zgigm@gzs.si, www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala

Največji
dosežki na področju
lobiranja

Ustanovitev paritetnega sklada za
gradbeništvo.

Krepitev vloge Kolektivne pogodbe gradbenih
dejavnosti v javnem naročanju z namenom
dviga ugleda gradbenih poklicev in interesa
mladih za nova delovna mesta, ki se obetajo
v gradbeništvu v naslednjih letih.
Uveljavljanje Smernic za javno naročanje
gradenj, kar bo omogočilo razvoj gradbenih
podjetij in njihovo večje vlagane v kadre in
kakovost opravljenih storitev.
Nadaljevanje prizadevanj za vračanje trošarin
za gradbene stroje v kamnolomih, kar bi
pomenilo cca 1 mio evrov prihranka za
podjetja.

Delno realizirano

Pripravljen predlog
programa, ki so ga
podprli ključni socialni
partnerji.
Realizirano

Dosegli smo razširjeno
veljavnost KPGD v štirih
dejavnostih od 15
dejavnosti, ki jih
pokriva.
Delno realizirano

Smernice so bile leta
2018 prenovljene, kar
jim omogoča večji
pomen v praksi.
Realizirano

Po zamenjavi ključnih
pristojnih oseb na MF
smo vzpostavili
komunikacijo z novimi
predstavniki.

Najpomembnejša
dogodka

Nova produkta ali
storitvi

Uspešno zaključena pogajanja s sindikati za
spremembo tarifne priloge Kolektivne
pogodbe gradbenih dejavnosti.
Dnevi gradbenega prava v sodelovanju z
Uradnim listom RS, novembra 2018.
Soorganizacija in udeležba slovenskih
socialnih partnerjev na dve srečanjih s
predstavniki paritetnega sklada BJUAK v
Avstriji.
Ustanovitev registra gradbenih delovodij po
novem Gradbenem zakonu (14.člen).
Izobraževanja na temo novega Gradbenega
zakona.

3x Gradbeniške iskrice

Dodatno realizirano

Realizirano
Dodatno realizirano

Realizirano
Realizirano

1 brošura Poslovanje gradbeništva v letu
2016
4 mednarodni projekti

4x Gradbeni indeksi

Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (ZKŽP)
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 294, F: 01 5686 704
Zivilska.ind@gzs.si, www.gzs.si/zkzp

Največji
dosežki na področju
lobiranja

Najpomembnejša
dogodka

Nov produkt ali
storitev

Skupna kmetijska politika po 2020 s ciljem
izboljšanja konkurenčnosti kmetijskih in
živilskih podjetij.
Skrb za ohranitev zemljišč v obdelavi pri
kmetijskih podjetjih.
Odprava nepoštenih praks v agroživilski
verigi.
Uporaba slovenskih živil in blagovnih znamk
na državnih predstavništvih v tujini.
18. Vrh kmetijskih in živilskih podjetij – letno
srečanje in razprava o oceni razmer v
panogi, pregledu poslovanja podjetij,
makroekonomskem okolju, inovacijah,
družbeni odgovornosti, vplivu na okolje; z
okoli 150 udeleženci, junija 2018.

V teku

V teku
Delno realizirano
Realizirano
Realizirano

Realizirano
Spletni katalog živil za javno naročanje,
dostopen vsem javnim zavodom
www.katalogzivil.si. Vsako živilo bo opisano s
točno določeno maso ali volumnom.
Navedeni bodo podatki o hranilnih vrednostih
in certifikatih, vezanih na sistemske ali
produktne sheme s področja, kakovosti,
varnosti živil, okolja in vodenja.

140 različnih dogodkov za člane

8 promocijskih aktivnosti (tekmovanje
Ecotrophelia, sejem AGRA, sejem Naravazdravje, ocenjevanje odličnih pekovskih

izdelkov, slavnostne podelitve, novinarske
konference)
316 elektronskih publikacij za informiranje
članov (RASFF, Ogledalo tedna, Zakonodaja,
Bruseljnice,
Pregled
kmetijskih
trgov,
Mednarodne novice, Obvestila o javnih
naročilih, Zaveznik)

Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev (ZKZK)
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 337, F: 01 5898 100
Zdravko.kafol@gzs.si, www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_knjiznih_zaloznikov_in_knjigtrzcev

Največji
dosežek na področju
lobiranja

Zavzemanje za oblikovanje skupno
dogovorjene politike razvoja knjižnega trga,
kar vključuje tudi izvedbo dolgoročne
nacionalne knjižne kampanje in spremembo
odnosa političnih struktur do pomena branja
in knjig.

Najpomembnejši
dogodek

34. Slovenski knjižni sejem (21. do
25.11.2018) je osrednja, najpomembnejša,
največja panožna prireditev.

Podelitev 7 različnih nagrad
1 tematska konferenca s 100 udeleženci

Realizirano

Nacionalna knjižna
kampanja je v planu
Javne agencije za
knjigo.

Realizirano

1 panožni dogodek
Prek 35.000 obiskovalcev
knjižnega sejma

Slovenskega

Zbornica komunalnega gospodarstva (ZKG)
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 484, F: 01 5898 100
komunala@gzs.si, www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_komunalnega_gospodarstva

Največja dosežka na
področju
lobiranja

Novela Zakona o varstvu okolja: zavzemanje
za to, da se ohrani enovit sistem zbiranja
komunalnih odpadkov in se obseg dela
izvajalcev javne službe zbiranja odpadkov
ohrani na trenutnem nivoju.

Delno realizirano

Z Ministrstvom za
okolje in prostor smo
vodili intenzivne
razgovore v zvezi s
sistemom ravnanja z
odpadki in dosegli
pomembne premike na
bolje v zvezi z
ravnanjem z odpadno
komunalno embalažo in
odpadnimi nagrobnimi
svečami. Zaradi
objektivnih okoliščin
(zastoj pri pripravi
novega Zakona o
varstvu okolja) bomo
aktivnosti na tem
področju izvajali tudi v
prihodnje.

Na podlagi novega 70.a člena Ustave RS, ki
govori o pravici do pitne vode, se
predvidevajo spremembe pri zakonodaji, ki
regulira izvajanje gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo. V sklopu procesa
sprememb te zakonodaje se bomo aktivno
vključili v pripravo ustreznih rešitev, ki bodo
zagotavljale dostopnost te gospodarske
javne službe in to, da se raven storitev javne
službe oskrbe s pitno ne poslabša. Hkrati se
bo upoštevalo načelo polnega pokritja
upravičenih stroškov.
Najpomembnejša
dogodka

8. konferenca komunalnega gospodarstva
septembra 2018 s 350 udeleženci.
Soorganizacija letnih komunalnih iger
delavcev komunalnega gospodarstva
Slovenije katerih se je udeležilo preko 2.000
udeležencev.

24 strokovnih delavnic

35 sej delovnih teles in UO ZKG
1 strokovna konferenca

Delno realizirano

Tudi na področju
oskrbe s pitno vodo
smo sodelovali z MOP,
vendar je tudi na tem
področju prišlo do
zastoja. Dosegli smo,
da se je MOP ustno
zavezal, da nas bo kot
prve deležnike (poleg
združenj občin) povabil
in upošteval pri pripravi
ustreznih rešitev v letu
2019.
Realizirano
Dodatno realizirano

63 svetovanj iz izvajanja gospodarskih
javnih služb in drugih neposredno povezanih
področij
2 strokovni ekskurziji

Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti (ZPSD)
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 252, F: 01 5898 200
Zmcs-amcos@gzs.si, www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_poslovno_storitvenih_dejavnosti

Največji
dosežki na področju
lobiranja

Ustrezna rešitev za delovanje sodnih
tolmačev v noveli Zakona o cenilcih,
revizorjih in tolmačih za poenotenje izdaje
računov sodiščem, ki vodijo različno prakso,
za posodobitev registra sodnih tolmačev in
ustreznejši sistem izobraževanja
in licenciranja tolmačev. Ocena
učinka: 25.000 evrov prihranka v enem letu.

Delno realizirano

Naši predlogi glede
posodobitve registra,
strokovnosti so bile
upoštevane. Splošna
ocena je, da je/bo
sistem izobraževanja za
licence bolj kakovosten,
čeprav ostaja v zaprtem
sistemu. Gre predvsem
za kakovostne
spremembe brez
neposrednega
finančnega učinka.
Sicer cca 5.000 €.

Osveščanje, promocija in zaveza javnih
institucij za uporabo boljših praks javnega
naročanja. Ocena koristi: vsaj 40.000 evrov
letno.

Odprava administrativnih ovir: poenostavitev
postopkov in uskladitev dokumentacije na
vseh ravneh. Učinek: prihranek več tisoč
delovnih ur (min 30.000 evrov letno).
Najpomembnejši
dogodek

Nova produktu ali
storitvi

Letna konferenca oktobra oz. novembra
2018 z aktualnimi tematikami (digitalizacija,
ustrezno usposobljeni kadri, novi poslovni
modeli za nujne spremembe v organizaciji
dela, 55+, delo od doma itd.).
Priznanje Mladi prevajalec, namenjeno
mladim prevajalcem iz podjetij–članov
Združenja prevajalskih podjetij, ki izkazujejo
nadpovprečno strokovnost, kakovost,
iniciativnost in samostojnost pri svojem delu
kot spodbuda za nadaljnji uspešen razvoj. S
tem promoviramo dejavnost in
profesionalnost prevajalskega dela, obenem
pa spodbujamo prevajalska podjetja k
zaposlovanju in vlaganju v mlade kadre.
Izobraževanje iz prakse za študente
prevajalstva – uspešen začetek pilotnega
projekta za dvig kompetenc mladih, ki se
odločajo za prevajalski poklic.

4 dogodki v okviru kampanje Slovenija bere
pod geslom: Ponudniki znanja beremo in
pišemo

Delno realizirano

Začetek usklajevanja
vsebine osnutka
Smernic za javno
naročanje storitev
prevajanja, tolmačenja
in lektoriranja z vsemi
deležniki na DJN. V
praksi že beležimo
nekaj sprememb –
ocena koristi 15.000 €
letno.
Delno realizirano

Nekaj posameznih
izboljšav, poenostavitev
dokumentacije.
Ocena koristi:
10.000 €.
Realizirano

1. Konferenca
TransDigit (maj 2018).

Delno realizirano

Priprava razpisnih
pogojev in meril za
izbor, objava razpisa.
Nagrada ni bila
podeljena, ker je bila
prijava umaknjena.

Dodatno realizirano

Pridobitev
sofinanciranja s strani
EUATC in priznanje za
odličen primer dobre
prakse.

4x Novičnik (redni in mali) *Digitalizacija in
grafična prenova e-novičnika

Zbornica računovodskih servisov (ZRS)
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 316, F: 01 5898 100
zrs@gzs.si, www.gzs.si/zrs

Največja
Dosežka na področju
lobiranja

Najpomembnejši
dogodki

Standardizirano FRP - Finančno razkritje
poslovanja (poenotenje finančnega dela vlog
slovenskih bank za odobritev kreditov):
standard napoveduje digitalno transformacijo
procesov, ki potekajo v podjetjih, pri
izvajalcih računovodskih storitev in v bankah.
Implementacija je že izvedena v pilotni banki
NLB, sledi implementacija v več bankah na
slovenskem trgu, kar bo skrajšalo čas
priprave podatkov za podjetnika in banko s
strani izvajalca računovodskih storitev.
Dodatno se bo skrajšal čas banki za
obravnavo podatkov in odgovor komitentu.
Časovno skrajšan postopek za 40 % v
naslednjem letu pomeni hitrejše odobravanje
kreditov mikro, malim in srednje velikim
podjetjem.
Člani Zbornice računovodskih servisov prejeli
bonuse na zavarovanje poklicne
odgovornosti.

Jubilejni 20. Kongres izvajalcev
računovodskih storitev: 11. in 12. oktobra
2018, z okoli 250 udeleženci. Kongres je
osrednji letni dogodek ZRS in je namenjen
predstavitvi najaktualnejših tem s področij, ki
neposredno vplivajo na opravljanje
dejavnosti izvajalcev računovodskih storitev.
Hkrati je priložnost za mreženje in izmenjavo
mnenj in izkušenj.
Posvet ZRS: Varstvo osebnih podatkov po
Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov
(GDPR)
11. Zbor članov ZRS

Delno realizirano

Proučevana je bila
možnost sofinanciranja
projekta FRP s strani
MJU. Sredstev nismo
prejeli. Zato so se
pogovori o
implementaciji
nadaljevali s
slovenskimi bankami,
hranilnicami in
Združenjem bank
Slovenije. Standard se
je nadgradil na podlagi
predlogov bank.

Dodatno realizirano

Zaradi ugodnega
škodnega rezultata sta
Zavarovalnica SAVA
d.d. in Zavarovalnica
Triglav, d.d. (vsem že
zavarovanim v 2018)
priznali 30-odstotni
individualni bonus na
zavarovalno premijo, ki
se obračuna na
zavarovalni polici za
leto 2019.
Realizirano

Rekordnih 300
udeležencev.

Realizirano

134 udeležencev.
Realizirano

118 udeležencev.

Posvet ZRS: Pregled Smernic za izvajanje
ZPPDFT za pravne in fizične osebe, ki
opravljajo dejavnost računovodskih storitev
in storitev davčnega svetovanja

Realizirano
61 udeležencev

Novi produkti ali
storitve

Dodatno realizirano.
ZRS ponudila članom ZRS vzorce pogodb,
prilagojene za računovodske servise:
- Vzorec pogodbe o pogodbeni obdelavi
osebnih podatkov v slovenskem in
angleškem jeziku,
- Vzorec pogodbe o podpogodbeni obdelavi
osebnih podatkov,
- vzorec Pravilnika o zavarovanju osebnih
podatkov za računovodske servise z Izjavo
o varovanju zaupnih podatkov in primeri
evidenc dejavnosti obdelave.
Dodatno realizirano.
Paket vzorcev notranjih aktov za izvajanje
ZPPDFT-1 (preprečevanje pranja denarja).

1.002 udeležencev na kongresu, seminarjih,
delavnicah in posvetih ZRS

67 oseb pridobilo certifikat ZRS od decembra
2013
4 baze podatkov in 4 izdane publikacije ZRS

1 ažurirane Smernice za izvajanje Zakona o
preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma za pravne in fizične osebe, ki
opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo
računovodskih servisov (ZRS v sodelovanju z
UPPD)
31 objav v medijih, 20 člankov ZRS,
6 sporočil in vabil za medije ZRS
10 orodij, ki članom ZRS služijo kot pomoč
pri opravljanju njihove dejavnosti

Združenje kovinskih materialov in nekovin (ZKM)
Dimičeva13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 256, F: 01 5898 100
zkm@gzs.si, www.gzs.si/slo/panoge/zdruzenje_kovinskih_materialov_in_nekovin
Realizirano
Največji
SRIP MATPRO: v povezavi z raziskovalno in
dosežek na področju izobraževalno sfero in podjetji bomo začeli z
lobiranja
aktivnostmi v okviru SRIP-a. Glavni poudarek
bo na strateško razvojno-inovacijskem
povezovanju, prvi učinki bodo novi izdelki in
nove tehnologije.
Realizirano
Najpomembnejša
Konferenca o reciklažnih tehnologijah,
dogodka
oktobra 2018, v organizaciji sekcije zbiralcev
kovinskih in nekovinskih materialov.
Realizirano
58. konferenca slovenskih livarjev,
septembra 2018, s preko 250 udeleženci.

3 seminarji z livarskega področja s skupaj 60 250 udeležencev Livarskega posvetovanja
udeleženci
1 konferenca o reciklaži
4 številke Livarskega vestnika
30 svetovanj

Zbornica za poslovanje z nepremičninami (ZPN)
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 240, F: 01 2302 258
zpn@gzs.si, www.gzs.si/nepremicnine

Največji
dosežek na
področju
lobiranja

Najpomembnejša
dogodka

Novi produkti ali
storitve

Spremembe Zakona o nepremičninskem
posredovanju - ZNPosr za povečanje pravne
varnosti vseh udeležencev in odpravo
nekaterih administrativnih ovir in nesmislov.

Revizija poklicnih standardov na področju
poslovanja z nepremičninami - revizija
poklicnega standarda posrednik z
nepremičninami in uvedba poklicnega
standarda operativni upravnik.
Največji in najpomembnejši nepremičninski
dogodek v Sloveniji: 29. posvet Poslovanje z
nepremičninami, novembra 2018, s 400
udeleženci.
PortorožPoPortorožu - Predstavitev
zaključkov posveta Poslovanje z
nepremičninami predstavnikom pristojnih
ministrstev.
Zavarovanje odgovornosti nepremičninskih
družb:
produkt je namenjen izboljšanju
pogojev zavarovanja in je namenjen izključno
članom ZPN in Združenja družb za
nepremičninsko posredovanje (ZDNP).
Angleški prevod Zakona o nepremičninskem
posredovanju.
Zbirka gradbenih in uporabnih dovoljenj.

Delno realizirano

Po pripravi predloga
novega ZNPosr je
ministrstvo v končni
predlog vneslo številne
določbe, ki bi panogi
bistveno škodovale,
zato smo si prizadevali,
da do uveljavitve
takšnih rešitev ne pride.
Po sprejemu zakona v
DZ nam je uspelo
doseči odložilni veto v
DS, ob ponovnem
glasovanju v DZ pa
zakon ni dosegel
potrebne večine, zato
smo uspešno preprečili
uveljavitev škodljivih
sprememb.
Dodatno realizirano

Realizirano

Realizirano

Realizirano

Dodatno

realizirano

Izključno za člane ZPN
Dodatno realizirano

Namenjena
lajšanju
prometa
z
nepremičninami
(dostopajo lahko člani in
vsi,
ki
v
zbirko
prispevajo) – trenutno
260 dovoljenj.

Vzorci obrazcev za varstvo osebnih podatkov Dodatno realizirano
in za preprečevanje pranja denarja.

11 izobraževanj
22x letno E-novice ZPN
49x letno kolumne v nepremičninski prilogi 1 zbornik referatov 29. posveta poslovanje z
časopisa Delo
nepremičninami
2.000 izvodov brošure Certifikat Zaupanja
vreden upravnik

Združenje kemijske industrije (ZKI)
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 257, F: 01 5898 100
zki@gzs.si, www.gzs.si/slo/panoge/zdruzenje_kemijske_industrije

Največja
Vpliv na kemijsko zakonodajo, zlasti glede Realizirano
spreminjanju
Dosežka na področju spremembe pravil za biomonitoring na Pri
pravilnika,
ki se nanaša
delovnem mestu, razvrstitve TiO2.
lobiranja
na mejne vrednosti
kemičnih
snovi
v
delovnem okolju in
biološki monitoring, je
bil dosežen 6-mesečni
prehodni rok (ki v
osnutku sploh ni bil
predviden) za večino od
več sto snovi.
Zelo
intenzivna
prizadevanja
za
preprečevanje
neustrezne razvrstitve
TiO2 po uredbi CLP so
še vedno v teku.
Vključevanje ZKI v začetek priprave Dodatno realizirano
dokumenta WGC BREF (na evropski ravni), ki
bo obvezujoč za velik del kemijske industrije.
Realizirano
Najpomembnejši
3. posvet o industrijski procesni varnosti.
v okviru aktivnosti v
dogodki
povezavi s ŠIPV.
Mednarodni posvet Razvoj bi-osnovane Dodatno realizirano
industrije – priložnosti in izzivi.
12.
slovensko-hrvaška
plastičarska Realizirano
konferenca.
Novi produkti ali
Izobraževanje s področja procesne varnosti: Realizirano
UKI
vsebinsko
in
storitve
niz modulov z najmanj 5 usposabljanji.
organizacijsko oblikoval
Šolo
industrijske
procesne
varnosti
(ŠIPV). Jeseni 2018 se
je pričela prva izvedba
le-te z udeleženci iz
podjetij, članov ZKI.

Krepitev kadrovske funkcije v podjetjih
(kadrovska mreža): razvoj in izvedba do 5
usposabljanj, prilagojenih potrebam kemijske
industrije, in pomoč podjetjem pri reševanju
konkretnih perečih vprašanj primanjkljaja
delovne sile na trgu.

Zakonodajne e-novice ZKI
REACH, CLP, biocidi).
Začetek delovanja Sekcije
gospodarstvo.

Realizirano

Oblikovana Kadrovska
mreža
kemijske
industrije – preko nje
usposabljanja
kadrovikov
podjetij
kemijske industrije v
kombinaciji s sestanki s
pristojnimi organi za
obravnavo
perečih
praktičnih
problemov
podjetij v zvezi s kadri.

(zakonodaja Dodatno realizirano
za

krožno Dodatno realizirano

10 aktivnih sekcij in delovnih skupin

Prek 250 usposabljanj z več kot 2.000
vključitvami zaposlenih – preko KoCKE 2
3 nove skupine ZKI – sekcija za krožno Pomoč 3 podjetjem pri iskanju možnosti za
gospodarstvo, skupina za industrijsko procesno zapiranje snovnih tokov za konkretno
varnosti, skupina za odpadke in druge okoljske surovino/odpadek
zadeve

Združenje kovinske industrije (ZKovI)
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 308, F: 01 5898 100
zkovi@gzs.si, www.gzs.si/slo/panoge/zdruzenje_kovinske_industrije

Največja
dosežka na področju
lobiranja

Najpomembnejši
dogodek
Nov produkt ali
storitev

Razpisni pogoji – sprememba definicije
»dopustni
razlogi
zmanjšanja
števila Realizirano
zaposlenih« (Komisija EK).
Dodatno realizirano
V novembru 2018 smo skupaj s preostalimi
socialnimi partnerji parafirali nov DODATEK
št. 3 h Kolektivni pogodbi za kovinsko
industrijo Slovenije, in sicer z novo tarifno
prilogo ter najnižjim polnim regresom za leto
2019.
Strokovni posvet o gradnji blagovne znamke
in prednostih, ki jih prinaša družbeno
Realizirano
odgovorno poslovanje.
Priročnik za podjetja: TRAJNOST =
PREDNOST

30 individualnih srečanj s člani ZKOvI
2 strokovni konferenci
6x bilten E-VOX

Realizirano

2 mednarodni primerjalni analizi poslovanja
kovinske industrije
4 strokovne ekskurzije v proizvodnje
podjetij

Združenje lesne in pohištvene industrije (ZLPI)
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 285, F: 01 5898 100
lesarstvo@gzs.si, www.gzs.si/lesarstvo
Največji
dosežki na področju
lobiranja

Zagotovitev dobre oskrbe lesnopredelovalnih Delno realizirano
Razpoložljiv delež GLS
podjetij z gozdnimi lesnimi sortimenti iz
iz
državnih gozdov je bil
državnih gozdov (nad 25 % celotne oskrbe).
premajhen, da bi vsa
podjetja dobila več kot
25 % potrebnih količin.
Delno realizirano

Najpomembnejša
dogodka

Nov produkt ali
storitev

Zagotovitev pogojev za izgradnjo
večnadstropnih lesenih stavb preko SRIP
Pametne stavbe in dom z lesno verigo.
Lobirali smo, tudi z nastopom na seji v DZ,
za izločitev dodatkov iz Zakona o minimalni
plači vsaj še za eno leto.
Razvojni dan za gozdno-lesni sektor na
sejmu DOM, marca 2018.

Potek SRIPov gre v tej
smeri, a nas čaka še
delo na zakonodaji.
Dodatno realizirano

Realizirano

Dodatno realizirano
Organiziranje dveh ogledov lesenih stavb v
Sloveniji.
Realizirano
Mreženje predstavnikov iz različnih
problemskih področij, potrebnih za izgradnjo
večnadstropnih lesenih stavb s ciljem
izgradnje večnadstropnih, pretežno lesenih
pametnih stavb preko SRIP PSiDL. Produkt
bo neposredno uporaben za člane združenj,
ki so vključeni tudi v SRIP PSiDL; posredno
pa bo koristen še za veliko več članov, saj so
visoke lesene stavbe rastoča tržna niša.

10 izobraževanj
5 dogodkov prek SRIP PSiDL

2 delegaciji v tujino

Združenje za informatiko in telekomunikacije (ZIT)
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 441, F: 01 5898 100
zit@gzs.si, www.gzs.si/zit

Uveljavitev interesov ZIT pri sprejemanju
Največja
dosežka na področju Zakona o elektronskih komunikacijah lobiranja
ZEKOM-2.
Uveljavljanje interesov članov ZIT na
področju zakonodaje za varovanje osebnih
podatkov (Zakon o varstvu osebnih
podatkov – ZVOP-2 in Splošna uredba o
varstvu osebnih podatkov – GDPR).
Najpomembnejši
Nacionalna konferenca za ePoslovanje,
dogodek
marca 2018, s ciljem hitrejšega uveljavljanja
ePoslovanja pri B2B poslovanju.

Delno realizirano

Nadaljujemo delo z
novo sestavo na MJU.
Delno realizirano

Nadaljujemo delo z
novo sestavo na MJU
na zakonu ZVOP-2.
Konferenca GiDigital:
Ali bo Slovenija
uspešna v digitalni
ekonomiji?

Z več kot 120
udeleženci, odličnimi
predavanji in zelo
dobrimi ocenami
udeležencev.

Nova produkta ali
storitvi

Vzpostavitev Online Registra za ePoslovanje
na GZS, kjer bodo vpisani podatki za
podjetja, ki so pripravljena za sprejem
eRačunov v njihova okolja. Register bo
omogočal hitrejše uvajanje ePoslovanja v
slovenska podjetja.

Ustanovitev Zavoda
Digitalno Inovacijski
Stičišče Slovenije
(Digital Innovation Hub
Slovenia) kot enotne

Uvedba ZIT-ovih poslovnih zajtrkov za
direktorje ZIT članov na izbrane teme.

Dodatno realizirano

nacionalne točke za
podporo digitalizacije
slovenskega
gospodarstva (MSP) in
širše družbe. V zavod je
vključeno še 7
strateških partnerjev,
vključen pa je tudi v EU
mrežo DIH-ov.

15 konferenc/posvetov na področju projekta 1 delegacija v tujino
ROSE in ePoslovanja
Soorganizacija 3 delegacij ZITEX skupaj s Skupni nastop 15 podjetij na CeBIT (v
Centrom za mednarodno poslovanje GZS
sodelovanju s SPIRIT)

Združenje za inženiring (ZING)
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T:01 5898 254, F:01 5898 200
zing@gzs.si, www.gzs.si/zdruzenje_za_inzeniring
Delno realizirano

Največji
dosežek na
področju
lobiranja

Izdelava registra inženiring družb v Sloveniji v
digitalni obliki: lobiranje pri MOP, MGRT in MJU,
da se v okviru GZS izdela register inženiring
družb po področjih, dejavnostih, referencah in
usposobljenosti, ki bo zajemal celotno dejavnost
M71.129. Cilj je, da GZS pridobi javno pooblastilo
za vodenje registra.

Najpomembnejši
dogodek

Strokovni posvet Energetski prehod kot priložnost Dodatno realizirano
za slovensko gospodarstvo. 140 udeležencev. Na
posvetu je sodeloval podpredsednik EK za
energetsko unijo Maroš Ševčevič in slovenska
infrastrukturni in gospodarski minister Slovenije.
April 2018.
Vzpostavitev šole izvajanja investicijskih procesov Realizirano
in gradenj. Šolo v 7. modulih vodijo priznani
strokovnjaki iz gospodarstva in se bo izvajala v
sodelovanju s CPU.

Nov produkt ali
storitev

3 cikli izobraževanj v okviru investicijske šole
po 42 ur v sodelovanju z ZSI in CPU

Register družb je v
pripravi, metodologija je
pripravljena. Bo v
digitalni obliki, zato smo
počakali na enoten
pristop v okviru
digitalizacije GZS.

3 seminarji v sodelovanju z ZSI na temo
FIDIC pogodb

Združenje za papirno in papirno predelovalno industrijo (ZPPPI)
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T:01/5898 273, 274, F:01/5898 100
papirnistvo@gzs.si, www.gzs.si/slo/panoge/zdruzenje_za_papirno_in_papirno_predelovalno_industrijo

Največji
dosežki na področju
lobiranja

Uveljavitev programa vajeništva za papirno
industrijo: oblikovanje programa
izobraževanja na Centru RS za poklicno
izobraževanje ter potrditev slednjega na
pristojnem ministrstvu, predstavitve in
promocija na srednjih in osnovnih šolah ter
pri drugih deležnikih s ciljem, da bi v šolskem
letu 2018/2019 slovenske papirnice imele en
razred vajencev na treh lokacijsko različnih
poklicnih šolah v Sloveniji (Ljubljana, Krško in
Maribor).

Revizija poklicnih standardov v papirnopredelovalnem delu panoge C17.
Spremljanje sprememb na področju
obdavčitve energentov, ki se obetajo ob
spremembi EU zakonodaje, s ciljem, da se
stroški energentov iz naslova obdavčitev ne
povišajo. Učinek uspešne akcije na tem
področju je lahko od nekaj 10.000 do več
milijonov evrov, lobiranje pa koristno tako
podjetjem v PPI kot drugih energetsko
intenzivnih industrijah.
Pridobivanje sredstev za izobraževanje v
papirni in papirno-predelovalni industriji s
prijavo na razpis za kompetenčni center za
kadre kot tudi na druge razpise iz naslova
uvajanja vajeništva.

Najpomembnejši
dogodek

Realizirano

Nov, 3-letni
izobraževalni
program, ki se izvaja
po vajeniškem načinu,
se je pričel izvajati s
septembrom 2018.
Konec leta 2018 smo
vložili vlogo za uvrstitev
poklicev papirničar in
kartonažer na listo
deficitarnih poklicev.
Odločitev se je zavlekla
v leto 2019 in razgovori
so trenutno v teku.
Delno realizirano

Delno pregledali,
kontaktna oseba na CPI
se je upokojila.
Realizirano

Konferenca »Energetski
prehod kot priložnost za
slovensko
gospodarstvo« je
nagovorila potrebno
odločitev Slovenije o
prihodnjem energetski
oskrbi, ki mora biti za
potrošnike zanesljiva in
cenovno konkurenčna.
Realizirano

Smo v pilotnem
projektu Vajeništvo,
kjer je del operacij tudi
za podjetja
subvencioniran s strani
države. Na CPI so za
del izobraževalne
vsebine pripravili pisno
gradivo za
izobraževanje vajencev.

Realizirano
Mednarodno srečanje slovenskega
papirništva, 14. in 15. novembra 2018 – kot
tradicionalni, osrednji panožni dogodek, kjer
se panoga enkrat letno osredotoči na
prihajajoče novosti poslovnega okolja kot tudi
tehnološke in razvojne specifike za panogo.
Dodatno realizirano
Soorganizacija konference »Energetski
prehod kot priložnost za slovensko
gospodarstvo«, 27. 4. 2018.

Novi produkti ali
storitve

Nova spletna stran
Prenova promocijskih gradiv za panogo in
www.papirnicar.si
njihove izdelke, prenova spletne strani ter
FB profil: PapirniCar
uporaba drugih spletnih omrežij, ki bodo
namenjena tudi promociji panoge in panožnih
izdelkov.

3E: energija, ekonomija in ekologija kot glavni 1 osrednji panožni dogodek z 240 udeleženci
izzivi panoge
1 Akademija za papirništvo
2 številki revije Papir
4 delovne sekcije
Projekt PapirniCar, namenjen promociji
papirne
panoge
kot
atraktivnega
zaposlovalca

Združenje za promet (ZP)
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 231, F: 01 5898 100
zpz@gzs.si, https://www.gzs.si/zdruzenje_za_promet

Največji
dosežki na področju
lobiranja

Najpomembnejša
dogodka

Razbremenitev domačega gospodarstva pri
izgradnji II. tira Koper – Divača.

Delno realizirano

Dogovor o subvencijah
za tovorna vozila na
plin, varčne
pnevmatike.

Začetek projekta (»Single Window«) enotno okno v logistiki ter v sklopu tega
projekta e-CMR (projekt v okviru SRIP –
Mobilnost).

Delno realizirano
Pilotni projekt, uporaba
e-CMR v praksi.

Ureditev področja strokovnih in
registracijskih organizacij v novem Zakonu o
motornih vozilih.

Delno realizirano

Tradicionalni kongres Oskrbovalne verige v
znanosti in praksi in Kongres Southeast
European Freight Forwarders and Logistics
Providers, 4. - 6. aprila 2018.

2 izhodni logistični delegaciji na nove trge
(Japonska ter Egipt)
2 posveta in 2 seminarja na aktualne teme v
panogi
1x poglobljena analiza poslovanja panoge v
reviji Transport

Podzakonski akti se še
sprejemajo. Uredili smo
cene storitev.
Realizirano

6 delujočih sekcij
Udeležba na 2 strokovnih sejmih
130 elektronskih obvestil, informacij, navodil,
nasvetov ali opozoril na posameznega člana
združenja

Združenje za svetovalni inženiring (ZSI)
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 254, F: 01 5898 200
zisp@gzs.si, /www.gzs.si/zdruzenje_za_svetovalni_inzeniring/

Največji
dosežki na področju
lobiranja

Uvedba »zlatega pravila« vodenja investicij
na prometni, energetski in drugi
infrastrukturi, ki zajema stabilne vire in

Delno realizirano

Pripravljen strateški
načrt za državne ceste
v pripravi je načrt za

predstavlja 5-letni drsni plan ter enakomerna
vlaganja v posamezen sektor.
Uvedba standardnih pogodb FIDIC za
državne projekte; prevod in uveljavitev nove
bele knjige.

Nov produkt ali
storitev

Sodelovanje pri izdelavi ter sprejemu
Pravilnika o projektni dokumentaciji in
uredbe o vrstah objektov.
Vzpostavljen je Strateški svet za investicije in
gradbeništvo, ki predstavlja tudi predsedstvo
Akademije gradbenih investicij.
Vzpostavitev šole izvajanja investicijskih
procesov in gradenj. Šola bo organizirana v
7. modulih. Vodili jo bodo priznani
strokovnjaki iz gospodarstva in se bo izvajala
v sodelovanju s CPU.

železnice. Za ostala
področja še ne.
Realizirano

V novembru 2018 je
bila izdana nova BELA
knjiga FIDIC.
Delno realizirano

Izdan Pravilnik o
projektni dokumentaciji.
Dodatno realizirano

Realizirano

Uspešno izvedena prva
izvedba v jeseni 2018.

5 strokovnih mnenj s področja FIDIC
3 seminarji na temo FIDIC pogodb
1 seminar na temo FIDIC pogodb v sodelovanju 2x letno e-informacija za člane
s partnerji

Združenje za tekstilno, oblačilno in usnjarsko predelovalno industrijo (ZTOUPI)
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 273, F: 01 2302 258
ztoupi@gzs.si,
www.gzs.si/slo/panoge/zdruzenje_za_tekstilno_oblacilno_in_usnjarko_predelovalno_industrijo
Največji
Zniževanje stroškov ter administrativnih Delno realizirano

dosežki na področju
lobiranja

zahtev na področju kadrov.

Pomagali podjetjem pri
postopki zaposlovanja
tujcev. Domačega kadra
ni.

Vzpostavitev novih možnosti izobraževanja na Delno realizirano
Poskušali smo s tremi
poklicni ravni za proizvajalce tekstilij.
sestanki na CPI glede
organizacije
izobraževanja
za
tekstilno in čevljarsko
industrijo,
a
brez
večjega uspeha. Prišli
smo do spoznanja, da bi
bila vajeniška oblika
izobraževanja
edina
možna in prava.

SAMOSTOJNE PANOŽNE ZBORNICE
Energetska zbornica Slovenije (EZS)
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, T: 01 5898 269, F: 01 5898 100
ezs@ezs.si, www.gzs.si/energetska_zbornica_slovenije/

Največja
dosežka na področju
lobiranja

Najpomembnejši
dogodek
Nov produkt ali
storitev

Zavzemanje za dosego sprememb v
Energetskem zakonu EZ-1c, ki je v
medresorski obravnavi.
Zavzemanje za sprejetje Energetskega
koncepta Slovenije.

Delno realizirano

Spremembe EZ-1 v
obravnavi v letu 2019.
Delno realizirano

Sprejetje se pričakuje
konec leta 2019 oz.
2020.

Mednarodni dogodek Eurelectric junija 2018. Realizirano
Ustanovitev sekcije WEC – World Energy
Council.

5 delujočih sekcij
1 mednarodna konferenca

Delno realizirano.

Priprave izvedene,
ustanovljena bo
septembra 2019.

1 gradivo Manifest energetske ekonomike
1 strokovni posvet

Turistično-gostinska zbornica Slovenije (TGZS)
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, T: 01 5898 230, F: 015898 224
info@tgzs.si, www.tgzs.si

Največji
dosežki na področju
lobiranja

Realizirano
Zakon o spodbujanju razvoja turizma
(prenova), s katerim želimo zagotoviti
ugodnejše pogoje v turističnem
gospodarstvu ter sistemsko zagotoviti
sredstva za razvoj panoge.
Realizirano
Zakon o varstvu potrošnikov (prenova), s
katerim želimo urediti zavarovanja za
turistične agencije, ki jih nalaga direktiva EU.
Možnost vzpostavitve jamstvene sheme za
slučaje insolventnosti turističnih agencij.
TGZS bi lahko bila nosilec.
Realizirano
Zakon o gostinstvu (novela zakona), s
katerim želimo zagotoviti boljše pogoje
delovanja in poslovanja v gostinskem
gospodarstvu.

Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo za
turizem – aktivno izvajanje II. faze
razvojnega partnerstva s poudarkom na
razvoju dejavnosti, ki jih narekuje
gospodarstvo. Namenjeno je krepitvi
razvojno-inovacijskih in raziskovalnih
odnosov deležnikov s področja turističnega
gospodarstva z namenom razvoja
konkurenčnih, okolju in družbi prijaznih,
tehnološko podprtih proizvodov v turizmu ter
usposabljanju kakovostnega kadra na
področju turizma.
Omilitev in odprava kadrovske problematike
v panogi turizma, hotelirstva in gostinstva.
Celostno reševanje problematike s podjetji,
resornimi ministrstvi, sindikati, zaposlenimi,
izobraževalnimi institucijami ter drugimi
panožnimi zbornicami.

Najpomembnejša
dogodka

Nova produkta ali
storitvi

65. Gostinsko-turistični zbor v Portorožu,
oktobra 2018, z mednarodno udeležbo več
kot 400 tekmovalcev ter 4.000 udeleženci in
8. Dnevi slovenskega turizma, ki prispevajo k
dvigu pomena turizma v slovenskem in
mednarodnem gospodarstvu, k dvigu
konkurenčnosti, prepoznavnosti in kakovosti
storitev ter promociji gostinskih poklicev.
Kolektivna pogodba gostinstva in turizma nova v 2018 (člani, nečlani).
Pogajanja za nov Skupni sporazum o višini
nadomestil za uporabo varovanih del iz
repertoarja zavoda IPF kot javno priobčitev
pri poslovni dejavnosti.

5 strokovnih konferenc za člane in nečlane
TGZS
Izvedba 250 izpitov za turistične vodnike,
izvedba 12 sej komisij za dodelitev licenc za
turistične agencije (obravnava ca. 100 vlog za
pridobitev licence za turistične agencije)
Preko 1.500 podeljenih nasvetov in informacij,
preko 1.200 upravnih postopkov pri vodenju
registra kataloga in arhiva izdanih licenc
turističnih agencij

Realizirano

Delno realizirano

Gre za dolgoročno
reševanje problematike,
ki je ni možno rešiti v
enem letu. Dosegli smo
uvrstitev osnovnih
poklicev kuharja in
natakarja med
deficitarne poklice,
potekajo intenzivne
aktivnosti z deležniki
(podjetji, šolami,
državnimi inštitucijami
– ZRSZ, MGRT, MDD)
za dolgoročne ukrepe in
rešitve.
Realizirano

Realizirano
Delno realizirano

Pogajanja še potekajo,
in sicer na relaciji OZS
– IPF.

3 panožna združenja, 1 panožni odbor in 8
poklicnih sekcij
4 termini tečajev za turistične vodnike, 100
slušateljev tečajev Veščine turističnega
vodenja
34 seminarjev in delavnic

III. REGIONALNE ZBORNICE
Koroška gospodarska zbornica
Koroška cesta 47, 2370 Dravograd, T: 02 8723 250, F: 02 8723 256
oz.koroska@gzs.si, www.gzs.si/oz_koroska

Največji
dosežki na področju
lobiranja

V sodelovanju regionalne in krovne zbornice
bodo doseženi učinki na naslednjih
področjih:
3. razvojna os: nadaljnja prizadevanja
za izgradnjo prometnice na celotnem
severnem kraku, kar prinaša dolgoročne
razvojne premike v smeri povečanja
investicij in prihodkov gospodarstva za
okoli 25 %. Posledično se pričakuje tudi
večje število zaposlenih.

-

Najpomembnejši
dogodki

Novi produkti ali
storitve

Projekt 55+: prenos nacionalnih
usmeritev v prakso.

Podelitev priznanj za inovacije v koroški
regiji: predstavitev inovacijskega potenciala
regije ter podelitev priznanj za najbolj
inovativna podjetja in inovatorje Koroške,
junija 2018.
Razvojna konferenca na temo projekta 55+:
predstavitev aktualne problematike in
razprava o možnostih projekta v
gospodarstvo, februarja 2018.

Gospodarski forum Koroške: Generacije za
inovacije. Organizacija in izvedba dogodka nove oblike izmenjave mnenj, izkušenj in
razvojnih pobud gospodarstva regije z
okoljem; predstavitve najboljših praks, vloge
GZS in CPU.
Promocijske in izobraževalne storitve v
sklopu projekta SPOT (za člane in nečlane):
- Ogled dobre prakse v tujini za skupino
podjetnikov na področju lesarstva – v
sodelovanju s SGZ iz Celovca.

Realizirano

z vidika lobiranja in
usklajenega delovanja z
regijsko iniciativo in
SŠGZ za uresničitev
projekta 3. razvojne
osi.
Delno realizirani učinki

izvajanja projekta.
Aktivnosti Ministrstva za
infrastrukturo in DARS
v smeri realizacije 3.RO
počasnejše od
načrtovane časovnice
(ovira tudi ustavna
presoja projekta),
Realizirano

Doseganje ciljev rasti
stopnje delovne
aktivnosti starejših.
Realizirano

Delno realizirano

Aktivnosti izvedene
skozi regijske delavnice
in izobraževalne
dogodke, tudi s CPU,
konferenca prestavljena
na leto 2019.
Realizirano

Realizirano

Ogled dobre prakse na
področju lesarske
panoge v Avstriji, poleg
gospodarstva udeleženi
potencialni podjetniki
(dijaki in mentorji ŠC
Slovenj Gradec).

Realizirano
Priprava in izvedba izobraževanj za
gospodarstvo v dogovoru s konzorcijem Kot sodelovanje v
sklopu SPOT Koroška
SPOT na Koroškem.
na dogodkih
podpornega okolja
regije, v skladu z
dogovorom s
konzorcijem.
Priložnostna publikacija ob 15. letnici razpisa Dodatno realizirano
za inovacije: Koroška inovativnost.
Povezava vsebine z inovacijami v sklopu
teme Evropskega leta kulturne dediščine
»Kjer preteklost sreča prihodnost«, naklada
300 izvodov.

-

19 izobraževanj s skupaj 283 udeleženci

1.364 izdanih javnih listin

12 dogodkov, srečanj s skupaj 231 udeleženci

3 e-publikacije in Koroška inovativnost v eobliki
Ustanovitev 1 nove sekcije – mladih –
z namenom uresničevanja interesov mladih
podjetnikov v regiji

Prek 100 svetovanj in podanih informacij

Posavska gospodarska zbornica, Krško
Bohoričeva ul. 9, 8270 Krško, T: 07 4922 387, 4901 060, F: 07 4922 388
oz.posavje@gzs.si, www.gzs.si/slo/regije/oz_posavje

Največji
dosežki na področju
lobiranja

Najpomembnejši
dogodek

Lobiranje za izgradnjo HE Mokrice, tj. zadnje Delno realizirano
Izdaja gradbenega
HE v verigi elektrarn na spodnji Savi in
dovoljenja
je v teku.
spustitev v redno delovanje v letu 2022.
Pričakovan začetek
gradnje je jesen 2019.
Delno realizirano
Vključevanje posavskega gospodarstva v
Do konca leta 2018 je
SRIP-e in črpanje razvojnih kohezijskih
bilo
po črpanih 2,61
sredstev EU na letni ravni minimalno 3 mio
mio EUR.
evrov vse do leta 2022.
Delno realizirano
Promocija poklicev za delo v kovinski
V šolskem letu 18/19 je
industriji s poudarkom na srednjem
bilo
vpisanih manj
poklicnem izobraževanju (povečanje vpisa v
dijakov
kot preteklo š.l.
prvi letnik iz sedanjih 15 dijakov na 30
(-28) kar gre pripisati
dijakov) in poklicno tehničnem izobraževanju
manjši številčnosti
(povečanje vpisa v prvi letnik iz sedanjih 30 generacije, smo pa
dijakov na 60 dijakov).
dosegli pozitiven trend
na programu vajeništva
za poklic strojni
mehanik (indeks 150
oz. + 8), kjer smo se
tudi najbolj angažirali.
Gospodarski forum Posavja z okroglo mizo in Realizirano
15. podelitev priznanj za najboljše inovacije
Posavja, 5. junija 2018.

Nov produkt ali
storitev

Kadrovski načrt za Posavje za obdobje do
2022 in vzpostavitev sekcije za ravnanje s
človeški viri.

20 izobraževanj, 250 svetovanj in podajanj
informacij
4 srečanja članov na aktualno temo z uglednim
gostom
29 dogodkov v okviru SPOT točke Posavje, ki
se jih je udeležilo preko 800 udeležencev (v
sodelovanju z OOZ Krško)

Delno realizirano

Projekt Podjetna 9ka je
v teku in se bo zaključil
oktobra 2019.

500 potrjenih certifikatov o poreklu blaga in
250 ATA listin
2 zloženki o poslovanju gospodarstva
Posavja 2017
1 izhodna in 1 vhodna delegacija

Regionalna zbornica Gorenjska
Bleiweisova 16, 4000 Kranj, T: 04 2018 300, F: 04 2018 309
Oz.gorenjska@gzs.si, www.gzs.si/slo/regije/oz_gorenjska

Največji
dosežki na področju
lobiranja

Zavzemanje za povečanje deleža praktičnega
usposabljanja v sistemih izobraževanja
(vajeništva), prilagajanje programov
izobraževanja potrebam podjetij ter
reševanje problematike pomanjkanja
tehničnih kadrov.

Podpora projektu 55+.
Nadaljevanje koordinacije za boljšo
prometno infrastrukturo v regiji –
premestitev ceste mimo Letališča Brnik,
blejska razbremenilna cesta, 4. razvojna os.

Najpomembnejši
dogodki

Novi produkti ali
storitve

Uveljavljanje interesov gospodarstva v
zahodni koheziji – pridobiti čim več sredstev
za razvoj gospodarstva, kar bi pripomoglo k
večji rasti prihodkov na tujih trgih,
povečanju zaposlenosti, višji dodani
vrednosti, predvideni rasti izvoza za 10 %,
ohranitvi najnižje stopnje brezposelnosti v
primerjavi z vsemi regijami.
Svečana podelitev priznanj najboljšim
gorenjskim inovatorjem, 31. maja 2018
Srečanje gorenjskih gospodarstvenikov z
ministrico dr. Kopač Mrak
Razširjen sestanek z gospodarstveniki in
župani – predstavitev cestne problematike
Delavnice za določene skupine članov in
potencialnih članov v sodelovanju z AJPES,
FURS, ZZRS, OOZ Kranj, RRA.
Mesečni računovodski zajtrki.
SPOT VEM točka.

Realizirano

Teče 6 programov, 2
nova pridobljena za
2019 /2020, promocija
vajeništva v šolah in
gospodarstvu, sestanki
s svetovalnimi službami
OŠ in Zavodom za
zaposlovanje.
Realizirano
Delno realizirano

Otvoritev ceste mimo
letališča. Blejska
razbremenilna cesta je
dokončana.
Realizirano

Realizirano
Dodatno realizirano

INFO dan za podjetnike
in potencialne
podjetnike.
Realizirano
Realizirano

E-potrjevanje in servisiranje javnih
pooblastil.
10 mesečnih računovodskih zajtrkov
15 izobraževalnih dogodkov

700 svetovanj in podanih informacij

Realizirano

6x strokovni posvet
2x posvet na temo izvoznih priložnosti za
posamezna področja (poslovanje z Avstrijo,
Italijo, Nemčijo)
Soorganizacija 6 informativnih dni za MSP
(»co-working«)

Regionalna zbornica Postojna
Cankarjeva 6, 6230 Postojna, T: 05 7200 110, F: 05 726 53 44
oz.postojna@gzs.si, www.gzs.si/oz_postojna

Največji
dosežek na področju
lobiranja
Najpomembnejši
dogodki

Novi produkti ali
storitve

Lobiranje na regijski ravni, da se v Dogovor
za razvoj regije vključijo projekti s področja
gospodarstva, kot so Mrežni podjetniški
inkubator, Podjetno v svet podjetništva itd.
Dan inovativnosti s podelitvijo priznanj za
najboljše inovacije, namenjen spodbujanju
razvojne miselnosti, razumevanju inovacij in
inovacijskega ekosistema, predvsem pa
dvigu inovacijske sposobnost regijskega
gospodarstva; junija 2018.
Gospodarski forumi primorsko-notranjske
regije. Gre za popoldanske pogovore z
gospodarstveniki, ekonomisti, strokovnjaki iz
različnih strokovnih področij, politiki ipd. z
namenom izmenjave izkušenj in dobrih praks
ter krepitve vezi in druženja
gospodarstvenikov v regiji in izven.
Vzpostavitev 3 novih sekcij: kadrovska
sekcija, sekcija tehničnega sektorja, sekcija
za organizacijo delovnih procesov. Namen je
izmenjava izkušenj in dobrih praks med
zaposlenimi na posameznih področjih dela in
s tem potencialni prenos teh praks v druga
podjetja, skupinsko reševanje določene
težave v posameznem podjetju na
opredeljenem področju dela in kolektivno
reševanje sistemskih problemov in ovir.
Elektronsko izdajanje Potrdil o poreklu blaga
ter ostalih dokumentov.

Realizirano

Realizirano

Realizirano

Realizirano

Realizirano

10x Gospodarski forum primorsko-notranjske 700 potrditev zunanje-trgovinskih listin
regije
11 izobraževanj oz. usposabljanj
Preko 150 svetovanj letno
Razrešitev 5 konkretnih težav članov z
državnimi, lokalnimi ali drugimi organi

Severno Primorska gospodarska zbornica, Nova Gorica
Sedejeva 2a, 5000 Nova Gorica, T: 05 3306 030, F: 05 3306 031
Oz.sev-primorska@gzs.si, www.gzs.si/slo/regije/oz_za_severno_primorsko

Največji
Hitrejša in boljša dostopnost do severne
dosežki na področju Primorske: s postavitvijo protivetrne zaščite,
lobiranja
testnih polj na odseku hitre ceste Razdrto-Selo
med vkopom Vipavski križ in cestninsko
postajo Nanos ter z izboljšanjem cestne
infrastrukture s preplastitvijo cestišča na hitri
cesti Ajdovščina – Selo.
Zmanjšanje težav na področju električne
energije v zgornjem Posočju – izgradnja RTP
Kobarid.
Povečanje zanimanja mladih za tehnične
poklice v regiji.
Najpomembnejša
XXIII. Srečanje gospodarstvenikov Primorske
dogodka
(Gospodarski forum in podelitev priznanj za
najboljše inovacije), 23. maja 2018.
1.prednovoletno druženje članov GZS SPGZ.
Nov produkt ali
Možnost promocije podjetij v prostorih regijske
storitev
zbornice in preko elektronskega biltena
Podjetniške informacije.
21 izobraževalnih dogodkov
1 delegacija
1 delujoča sekcija

Delno realizirano.

Je v fazi izgradnje.

Delno realizirano.

Je v fazi izgradnje.
Realizirano
Realizirano

Dodatno realizirano
Realizirano

4 strokovni dogodki (posveti, konference)
39x Podjetniške informacije in 30x eNovičnik
500 svetovanj in posredovanih informacij

Zasavska gospodarska zbornica
Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi, T: 03 5634 375, F: 03 5626 653
Oz.zasavje@gzs.si, www.gzs.si/slo/regije/oz_zasavje

Največji dosežek na
področju
lobiranja

Zavzemanje za usmerjanje sredstev v
vseživljenjsko usposabljanje za dvig
kompetenc zaposlenih (še posebej določenih
ciljnih skupin, kot npr. 55+) v zasavskih
podjetjih.

Spodbujali smo vključevanje zasavskih
podjetij in drugih institucij v SRIP-e, kjer
bodo preko razvojnih partnerstev sodelovali
pri razvoju novih produktov, storitev,
tehnologij in modelov upravljanja, spodbujali
inovativnost in kakovost poslovanja v

Realizirano

Z našo pomočjo so
podjetja pristopila k
pripravi Strategij na
področju upravljanja s
starejšimi, ki
predvidevajo celovite
ukrepe, ki bodo starejše
stimulirali za delo,
hkrati pa jim omogočili
ustrezno prilagojena
delovna mesta,
usposabljanje …
Dodatno realizirano

SRIPI so v letu 2018
prešli v drugo fazo
delovanja. Ključne
aktivnosti v okviru
SRIP-ov je bilo
spodbujanje
oblikovanja partnerstev

Najpomembnejša
dogodka

Nova produkta ali
storitve

podjetjih, prenos znanja in dobrih praks med za pripravo skupnih
razvojnih projektov v
podjetji.
fazah od TRL 3-6. Več
zasavskih podjetij, ki so
tudi sicer vključenih v
delovanje SRIP-ov, se
je vključila v razvojna
partnerstva in tudi
prejela sredstva za
razvojne projekte, v
povezavi s fokusnimi
področji posameznih
SRIP-ov.
22. podelitev priznanj najboljšim inovacijam Realizirano
zasavske regije, junija 2018.
Realizirano
Razvojna konferenca zasavske regije,
V drugem terminu.
novembra 2018.
Realizirano
Spodbujanje usposabljanja za razvoj
kompetenc zaposlenih in uvajanje karierne
platforme v zasavska podjetja v okviru
delovanja Partnerstva za razvoj človeških
virov v Zasavju.
Realizirano
Usposabljanja za razvoj podjetništva:
usposabljanje za podjetja pred ustanovitvijo
in usposabljanje za podjetja v rasti, v
sodelovanju s SPOT točko v Zasavju.

10 delavnic oz. seminarjev
3 delujoče sekcije/partnerstva

3 strokovni dogodki

Zbornica osrednjeslovenske regije Ljubljana
Dunajska cesta 156 (poslovna stavba WTC, 9. nadstropje), 1000 Ljubljana, T: 01 5898 174, F: 01
4313 040
oz.ljubljana@gzs.si, www.gzs.si/slo/regije/zbornica_osrednjeslovenske_regije, www.ozljubljana.si

Največji
dosežki na področju
lobiranja

Vključitev družinskega in ženskega
podjetništva v strategijo razvoja podjetništva
v Sloveniji.

Delno realizirano

Udeležba na različnih
konferencah,
sodelovanje pri iniciativi
za oblikovanje centra za
družinsko podjetništvo.
Na različnih srečanjih in
intervjujih smo
opozarjali na delež
podjetnic v celotnem
številu podjetij v
Slovenji in na njihov
ekonomski potencial,
ter na potrebne ukrepe.
Vključitev v
mednarodni projekt
»Podjetnice v

Podonavju« kot
izvedenci.

Najpomembnejši
dogodki

Roadshow v občinah – osveščanje o pomenu
varovanja znanja in intelektualne lastnine,
promocija inovativnosti in dvig znanja mikro
in malih podjetij o uporabi digitalnega
marketinga v praksi; pričetek v januarju,
zaključek v aprilu 2018.
Spodbujanje inovativnosti – razpis za
inovacije, podelitev nagrad za inovacije in
razstava na Centru inovativnega podjetništva
NLB, 21.6.2018
Soorganizacija 2 dogodkov z NLB

Realizirano

Realizirano

Dodatno realizirano

Izzivi sodobnega
družinskega
podjetništva, Srečanje
podpornega okolja
osrednjeslovenske
regije

Novi produkti ali
storitve

Priprava pregleda podjetniško-obrtnih con v
regiji, narejen koncept informacijske
platforme za pregled njihove razpoložljivosti

V okviru EU projekta vzpostavitev delovne
skupine za oblikovanje poslovnih angelov za
žensko podjetništvo.

Analiza regijskega gospodarstva, izdelava
publikacije, predstavitev in novinarska
konferenca.
12 informativno-izobraževalnih
srečanj po občinah

delavnic

Realizirano

Za nadaljnji razvoj
aplikacije bi bilo
potrebno oblikovati
delovno skupino v
povezavi z digitalno
agendo GZS.
Delno realizirano

Oblikovana je skupina,
ki v letu 2019 pripravlja
prvi posvet o
financiranju ženskih
podjetij, ki je rezultat
aktivnosti projekta
SEEWBAN. Kot
nadaljevanje te
iniciative bi bilo možno
v letu 2019 oblikovati
konzorcij ali se vključiti
v evropske sklade.
Realizirano

in 8 individualnih svetovanj prek Skypa
Izvedena tudi individualna mentorstva za
nove podjetnike

SAMOSTOJNE REGIONALNE ZBORNICE
Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine
Novi trg 11, 8000 Novo mesto, T: 07 3322 182, F: 07 3322 187
info@gzdbk.si, www.gzdbk.si

Največji
dosežki na področju
lobiranja

Najpomembnejša
dogodka

Nova produkta ali
storitvi

3. razvojna os - južni del:
·
začetek izgradnje 1. faze od
priključka Novo mesto vzhod (AC
Ljubljana – Obrežje) do izvoza
Maline. Pridobitev gradbenega
dovoljenja za 1. etapo od izvoza
Novo mesto vzhod do priključka
Osredek, vključno s Šentjoško cesto
do Revoza.
·
začetek izdelave Projektne
dokumentacije za 2. etapo od
priključka Osredek do izvoza Maline.
Izboljšanje elektroenergetske oskrbe
Dolenjske in Bele krajine: priprava
dokumentacije za začetek gradnje daljnovoda
2x110kV Grosuplje – Trebnje (odsek Trebnje
– Ivančna Gorica) in RTP 110/20kV Ivančna
Gorica.
Podelitev priznanj za inovacije GZDBK, junija
2018.
Organizacija in izvedba 11. Dneva ravnanja s
človeškimi viri in podelitev priznanja Vzoren
primer ravnanja s človeškimi viri Dolenjske in
Bele krajine oktobra 2018 s preko 90
udeleženci.
Organizacija B2B srečanj za nemški ciljni trg z
namenom iskanja novih poslovnih priložnosti
za člane in nove oz. potencialne člane.
Prenovljen e-tednik v 2. četrtletju 2018.

35 usposabljanj
Organizacija 5 posvetov sekcij GZDBK s skupaj
več kot 350 udeleženci
6 sekcij z aktivno vključenimi 150 strokovnjaki
iz različnih podjetij in institucij

Delno realizirano

Realizirano

Realizirano
Realizirano

Realizirano

Realizirano

3 ciljna izobraževanja za posamezno sekcijo
400 svetovanj in podajanj informacij
Skupni sejemski nastop članov vsaj 8 članov
GZDBK na kariernem sejmu Moje Delo

Pomurska gospodarska zbornica
Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota, T: 02 5213 650, F: 02 5213 659
info@pgz.si, www.pgz.si

Največji
dosežki na področju
lobiranja

Dokončna ureditev obstoječih odprtih
koncesijskih dajatev (znižanje) z MOP za
kmetijska podjetja in zdravilišča. Skupni
prihranek podjetij je predviden v višini cca 1
mio evrov.
Izvedba in realizacija razpisa za pomurska
podjetja iz naslova pomurskega zakona za
nove investicijske naložbe. Vrednost razpisa
je 1,3 mio evrov nepovratnih sredstev.
Prilagajanje regijskih izobraževalnih
programov dejanskim potrebam
gospodarstva (tehnični poklici in vajeništvo).

Najpomembnejši
dogodki

Nova produkta ali
storitvi

Podelitev priznanj za najboljše inovacije
pomurske regije, novembra 2018.
Naj pomursko podjetje leta 2018, oktobra
2018. Izbor in dogodek (ca. 350
udeležencev) je v sodelovanju s tednikom
Vestnik.
Promocija tehničnih poklicev učencem in
njihovim staršem v času festivala IZUM Mladi za napredek Pomurja, novembra 2018.
Število udeležencev med 300 in 500.
Specializacija regijske zbornice za
internacionalizacijo in poslovno sodelovanje s
sosednjo Madžarsko.
Regionalna vstopna točka SPOT za pomursko
regijo.

6 delujočih branžnih sekcij

Promocija poklicno tehničnega izobraževanja, v
katerega je vsako leto 3.000 in več
osnovnošolcev in njihovih staršev ter učiteljev
600 regijskih kazalnikov gospodarjenja

Delno realizirano

Uredili zmanjšanje
koncesnin za faktor ½,
nismo pa še dokončno
uredili problematike
maksimalnih odobrenih
količin vod.
Realizirano

Delno realizirano

Izvaja se vajeniški
program Gastronom v
srednji šoli za
gostinstvo v Radencih,
pripravljata pa se še
vsaj dva programa za
SPTŠ Murska Sobota.
To sta Obdelovalec
kovin-orodjar in
Mehatronik.
Realizirano
Realizirano

Realizirano

Realizirano

Realizirano

1.000
novih
katalogov
za
promocijo/internacionalizacijo
pomurskega
gospodarstva
1.700 vključenih udeležencev v aktivnosti
KOC hrana, v katerem smo skupaj z Zbornico
kmetijskih in živilskih podjetij vodilni partner
Več kot 30 izvedenih izobraževanj/delavnic

Primorska gospodarska zbornica
Ferrarska 2, 6000 Koper, T: 05 6625 830, F: 05 6625 839
info@pgz-slo.si, www.pgz-slo.si

Največji
dosežek na
področju
lobiranja
Najpomembnejši
dogodek

Nov produkt ali
storitev

Sporazum o sodelovanju med Primorsko GZ in
Regijsko GZ za Severno Primorsko Nova
Gorica.

Dodatno realizirano

Izpeljana tudi skupna
seja upravnih odborov.

Čezmejni posvet o skupnih blagovnih znamkah Realizirano
»Made in Istra« za pridelovalce iz Slovenije in
Hrvaške z evropskimi poslanci iz obeh držav.
Dan Kazahstana: srečanje gospodarstvenikov Dodatno realizirano
iz regije, ki jih zanima poslovanje v tej državi,
z veleposlanikom in ekonomskim atašejem.
Realizirano
SPOT točka za obalno-kraško regijo:
svetovanje potencialnim podjetnikom in
posledično povečevanje članstva.

30 izobraževanj in posvetov
5 predavanj

3 promocijske akcije oz. sejemske aktivnosti

Regionalna gospodarska zbornica Celje – RGZC
Ljubljanska 14/II, 3000 Celje, T: 03 4267 400, F: 03 4267 410
tajnistvo@rgzc.si, www.rgzc.si

Največji
dosežki na področju
lobiranja

Neposredno vključevanje gospodarstva v
regionalne razvojne programe savinjske
regije s ciljem, da se ob realizaciji prvih
razpisov ustvari 100 novih delovnih mest.

Realizirano

Realizirano
Spodbujanje, informiranje in vključevanje
podjetij v projekte finančnih spodbud za
razvoj gospodarstva.
Lobiranje za dokončno odločitev za izgradnjo Delno realizirano
V teku.
severnega dela 3. razvojne osi.

Najpomembnejša
dogodka

Nov produkt ali
storitev

Organizacija in izvedba izbora najboljših
inovacij v regiji s podelitvijo priznanj in
diplom, 31. maja 2018.
Posvet Internacionalizacija, 13. septembra
2018.

Realizirano

Vzpostavitev spletnega portala dostojnega
dela.

Realizirano

10 izobraževalnih dogodkov
Sprejem 3 tujih delegacij

Realizirano

15 posvetov, predstavitev in poslovnih
srečanj
2.000 izdanih javnih listin

Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica
Rudarska 6a, 3320 Velenje, T: 03 8984 202, F: 03 8984 206
info@ssgz.si, www.ssgz.si

Največja
dosežka na področju
lobiranja

Najpomembnejši
dogodki

Nov produkt ali

Aktivno spremljanje postopkov za začetek
gradnje 3. razvojne osi na relaciji ŠentrupertVelenje.
Finančne spodbude podjetništvu s strani
lokalnih skupnosti v višini najmanj 200 tisoč
evrov, posledično najmanj 20 novih podjetij in
najmanj 50 novih delovnih mest.

Podelitev priznanj za najboljše inovacije
SAŠA regije, junija 2018.
Razvojna konferenca gospodarstva SAŠA
regije na temo kreiranja rešitev za odpravo
kadrovskih vrzeli na trgu dela, aprila 2018.
Konferenca kakovosti, oktobra 2018.
Konferenca Turizem – razvojna prioriteta
SAŠA regije? novembra 2018.
Poslovni zajtrk Invest SAŠA: usmerjen v
izboljšanje medsebojne informiranosti v regiji
SAŠA med gospodarskimi in negospodarskimi
subjekti na področju investiranja, kar
posledično pripeljejo do večjega obsega
poslovnega sodelovanja.

15 inovacijskih projektov 133 sodelujočimi
inovatorji
713 udeležencev letno na poslovnih dogodkih
200 svetovanj

Realizirano

Delno realizirano

Direktnih finančnih
spodbud je bilo za
100.000 EUR, ob tem
pa je bila povečana
poslovna cona Stara
vas in urejena vsa
infrastruktura. Tako je
bilo pridobljenih 9.476
m2 urejenih zemljišč,
namenjenih za rast
podjetništva.
Realizirano
Realizirano

Ne realizirano
Dodatno realizirano
Realizirano

19 let zbiramo in ocenjujemo inovacijske
projekte v SAŠA regiji
3x letno Poslovni zajtrk Invest SAŠA
12 poslovnih povezovanj in 2x mreženje v
tujini

Štajerska gospodarska zbornica
Ulica talcev 24, 2000 Maribor, T: 02 2208 700, F: 02 2208 711
info@stajerskagz.si, www.stajerskagz.si

Največja
Lobiranje za zmanjševanje plačila NUSZ
dosežka na področju oziroma urejanje področja do te mere, da
lobiranja
dosežemo za podjetja vzdržno raven višine
nadomestila.
V okviru regijskih svetov se bomo aktivno
vključili v tisto zakonodajo, ki bo rezultirala
v zniževanju stroškov gospodarstva.
Najpomembnejši
3. Podelitev priznanja Podravsko podjetje

Realizirano

Realizirano

Realizirano

dogodki

Nov produkt ali
storitev

Realizirano
Podelitev priznanj in diplom za najboljše
inovacije v regiji
Realizirano
6. mednarodna konferenca ženskega
podjetništva s predstavitvenim sejmom z
okoli 200 udeleženkami in udeleženci.
Realizirano
5. dvodnevna KAdrovska KOnferenca
KAKO? - Iz prakse za boljšo prakso, s 50 do
60 udeleženci.

Mednarodna konferenca o krožnem
gospodarstvu.
Karierni sejem – sejem poklicev in
izobraževanje mladih iz Maribora.

Vsaj 70 ciljno usmerjenih strokovnih posvetov,
delavnic in seminarjev
Izvedba 5 interaktivnih pogovornih TV oddaj Štajerski gospodarski forum
6 regijskih svetov z več kot 20 aktivnostmi, ki
dosežejo vsaj 1.500 udeležencev

Realizirano
Realizirano

Vodenje in/ali sodelovanje v 7 mednarodnih
in domačih projektih
30 delavnic in seminarjev v okviru krožnega
gospodarstva
Več kot 15.000 prejemnikov gospodarskih
izzivov, e-izzivov, družbenih medijev in
spletne strani

RAČUNOVODSKI IZKAZI
1. Bilanca stanja na dan 31.12.2018

Sredstva
A. Dolgoročna sredstva
I. Neopred. sredstva in dolg. aktivne časovne razmejitve
1. Dolgoročne premoženjske pravice
2. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve
3. Neopredmetena sredstva v pridobivanju

v EUR
31.12.2018
31.12.2017
18.692.034 17.572.034
11.402.910 11.977.063
102.358
59.175
14.070
29.113

109.758
97.977
11.573
208

II. Opredmetena osnovna sredstva
1. Zemljišča in zgradbe
a) Zemljišča
b) Zgradbe
2. Druge naprave in oprema
a) Oprema
b) Oprema v pridobivanju

7.954.279
7.529.412
2.630.279
4.899.132
424.868
421.100
3768

8.291.827
7.809.511
2.630.511
5.179.231
482.316
482.084
232

III. Naložbene nepremičnine

1.466.624

1.553.689

IV. Dolgoročne finančne naložbe
1. Dolgoročne finančne naložbe v odvisne družbe
2. Dolgoročne finančne naložbe v pridružene družbe
3. Drugi deleži
4. Dolgoročno dana posojila

1.866.434
233.793
95.174
1.537.467
0

2.006.631
233.793
95.174
1.677.664
0

13.215
0

15.158
0

13.215

15.158

0

0

5.985.621

4.880.261

18.738
18.738

25.534
25.534

II. Kratkoročne finančne naložbe
1. Kratkoročni depoziti

887.583
887.583

887.583
887.583

III.. Kratkoročne poslovne terjatve
1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

927.991
883.203
44.788

628.016
498.112
129.904

4.151.309

3.339.128

1.303.503

714.710

V. Dolgoročne poslovne terjatve
1. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev
2. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih
VI. Odložene terjatve za davek
B. Kratkoročna sredstva
I. Zaloge
1. Material
2. Proizvodi in trgovsko blago

IV. Denarna sredstva
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

Obveznosti do virov sredstev
A. Lastni viri
I. Ustanovitveni vložek
II. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti
III. Preneseni čisti poslovni izid
1. Nerazporejeni čisti presežek prihodkov
2. Nerazporejeni čisti presežek odhodkov
IV. Čisti poslovni izid poslovnega leta
1. Čisti presežek prihodkov poslovnega leta
2. Čisti presežek odhodkov poslovnega leta
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
I. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti
II. Druge rezervacije
III. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
C. Dolgoročne obveznosti
Č. Kratkoročne obveznosti
I. Kratkoročne poslovne obveznosti
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
2. Druge kratkoročne poslovne obveznosti
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
E. Zunajbilančna evidenca

31.12.2018
18.692.034

31.12.2017
17.572.034

15.661.905

15.241.867

0

0

15.241.867
15.241.867
0

15.207.176
15.207.176
0

420.038
420.038
0

34.691
34.691
0

272.950
272.950
0
0

269.914
269.914
0
0

0

0

2.350.120
2.350.120
1.144.938
1.205.182

1.873.884
1.873.884
591.229
1.282.655

407.059

186.369

0

0

2. Izkaz poslovnega izida za leto 2018

2018

v EUR
2017

10.659.826

9.162.989

1.

Čisti prihodki od prodaje

2.

Sprememba vred. zalog proizvodov in nedok. proizvodnje

0

0

3.

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve

0

0

4.

Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi posl. prih.)

138.415

811.897

5.

Stroški blaga, materiala in storitev
a) stroški porabljenega materiala
b) stroški storitev

3.858.398
300.842
3.557.556

3.469.043
251.723
3.217.320

6.

Stroški dela
a) stroški plač
b) stroški socialnih zavarovanj
c) stroški pokojninskih zavarovanj
d) drugi stroški dela

5.247.065
4.055.089
296.375
506.883
388.718

4.861.424
3.705.539
270.097
470.143
415.645

7.

Odpisi vrednosti
a) amortizacija
b) prevred.posl.odh. pri neopred.sred. in opred.osn.sredstvih
c) prevred.posl.odh. pri obratnih sredstvih

767.011
502.637
0
268.374

1.002.859
734.548
0
268.311

437.383

477.678

405

713

5.678

10.477

140.938

218.215

46

30

13. Drugi prihodki

94.109

81.776

14. Drugi odhodki

3.656

3.912

23.898

0

0

0

17. Čisti presežek prihodkov obračunskega obdobja

420.038

34.691

18. Čisti presežek odhodkov obračunskega obdobja

0

0

8.

Drugi poslovni odhodki

9. Finančni prihodki iz danih posojil
10. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
11. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
12. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

15. Davek iz dobička
16. Odloženi davki

