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UVODNA BESEDA PREDSEDNIKA GZS  
 

Slovensko gospodarstvo je v zadnjih letih dosegalo zelo dobre rezultate. Med letoma 2014 in 

2019 je povprečna realna rast gospodarstva znašala 3,4 %, BDP na prebivalca pa se je 

povečal z 18.200 na 23.200 EUR. V tem obdobju se je zasebni sektor razdolžil, javno-finančni 

presežek pa je bil pozitiven kar v dveh predhodnih letih.  

V 1. polovici marca 2020 je povsem nepričakovano izbruhnila epidemije COVID-19. Kljub 

temu, da koordinacije na globalni ravni ni bilo, so države sprejemale podobne ukrepe, ki so 

bili, poleg varovanja zdravja, usmerjeni v ohranitev delovnih mest ter podporo likvidnosti 

gospodarstvu. Centralne banke prav tako niso oklevale ter so zagotovile izjemno ugoden 

strošek financiranja javnega dolga, kar naj bi spodbudilo gospodarstvo k investicijam, 

gospodinjstva pa k potrošnji. Vendar tudi ta denar ni mogel zagotoviti, da padci v gospodarski 

aktivnosti ne bi bili podobni ali celo večji kot v letu 2009.  

V tem trenutku (sredina oktobra 2020) ocenjujemo, da so bile spomladanske napovedi preveč 

pesimistične in se bo BDP v Sloveniji v 2020 skrčil med 6 in 7 %. Vladni ukrepi so preprečili, 

da bi bil padec še za odstotek in pol nižji (ocena Fiskalnega sveta). V oktobru se je 

epidemiološka slika pričela močno slabšati, tako v Sloveniji kot v EU-27. Ob že drugi razglasitvi 

epidemije v tem letu se kot posamezniki in kot podjetja soočamo z novimi omejitvami pri 

vsakodnevnem poslovanju. Hkrati pa sedanjo situacijo razumemo kot priložnost za preboj 

agilnih podjetij, med katerimi je veliko slovenskih, in s tem za lažje zmanjšanje razvojnega 

zaostanka za zahodno Evropo - kar je naš strateški cilj v iniciativi Slovenija 5.0. 

Omejitveni ukrepi so tokrat precej bolj sorazmerni, kar pomeni, da tako velikega padca kot ob 

prvem valu v gospodarstvu ne pričakujemo. Na ravni EU-27 je pomembno, da lahko države 

tudi še v letu 2021 začasno odstopijo od fiskalnih pravil, kar jim omogoča podaljšanje podpore 

tistemu delu gospodarstva, ki to pomoč najbolj potrebuje. Brez dvoma je to v Sloveniji sektor 

turizma in gostinstva, množičnega transporta potnikov, osebnih storitev, namenjenih 

potrošnikom, kjer je fizičen stik s kupci neizbežen, kot tudi sektorji, kjer potrošniki ne morejo 

zamakniti potrošnje. Industrija je bila v aprilu prav tako na dnu, od takrat pa se razmere 

izboljšujejo, saj so ključni kupci morali hitro nadomeščati izpad proizvodnje. To pomeni, da 

bodo tudi v 2021 prisotni večji sunki v povpraševanju, kar bo povzročilo večje rasti in padce od 

pričakovanih. V tem trenutku je pomembno, da je bil Začasni okvir EK podaljšan do konca 

junija 2021, kar tudi Sloveniji omogoča, da ukrepe podpori gospodarstvu podaljša.  

Pričakujemo, da bodo sprejeti tudi nekateri sistemski ukrepi, ki jih GZS že nekaj časa 

izpostavlja, ki bodo omogočili pospešitev rasti in hitrejšo povrnitev na ravni, kjer smo bili v letu 

2019. Nižja obremenitev dela strokovnjakov, fleksibilnejše zaposlovanje tujcev in pravnih 

razmerij med podjetji in zaposlenimi so pravi recept za angažiranje kadrovskih resursov. 

Administrativne poenostavitve pri poslovanju lahko prav tako podprejo rast malega 

gospodarstva. Pomembno je tudi, da država zažene večje infrastrukturne projekte državnega 

pomena, ki imajo pozitivne učinke za več generacij.  

Ravno zato, ker se zavedamo pomena razvojnih projektov za dolgoročnejši razvoj Slovenije in 

pospeševanje rasti produktivnosti, smo v letu 2020 v strateškem dokumentu Nov gospodarski 

zagon za Slovenijo 5.0 ključne potrebne ukrepe razporedili v šest prednostnih področij za 
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dosego gospodarskega zagona in družbenega napredka. Za vsako področje smo opredelili 

tudi potrebne vire sredstev.  

Sredi oktobra smo z Rektorsko konferenco Republike Slovenije (RKRS) ter Koordinacijo 

samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOSRIS) podpisali tudi Razvojno zavezništvo, 

s katerim pozivamo Vlado republike Slovenije k odločnejši podpori raziskav in razvoja v 

Sloveniji. Oblikovanje prihodnje razvojne politike in v okviru tega alokacija evropskih in 

slovenskih proračunskih sredstev je namreč v tem trenutku ključni izziv, da bomo dosegli 

visoke razvojne cilje: višjo kakovost življenja, okoljsko vzdržnost in visoko dodano vrednost. Če 

sedaj zamudimo oziroma sprejmemo nepravilne odločitve, bomo posledice čutili celo 

desetletje.  

Pričakujem, da lahko Slovenija z uresničevanjem ukrepov, zapisanih v Novem gospodarskem 

zagonu in Razvojnem zavezništvu, v prihodnjem obdobju ujame gospodarsko aktivnost izpred 

časa koronavirusa. Še več, zažene lahko nov gospodarski zagon. 

Ob tem pa moramo ostati solidarni in odgovorni drug do drugega tudi v prihodnje, da bomo 

premagali širjenje koronavirusa. Skupaj zmoremo! 

 
Boštjan Gorjup 
oktober 2020 
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KLJUČNI CILJI GZS ZA LETO 2021 
 

 

1. OSREDOTOČENOST NA NOV GOSPODARSKI ZAGON ZA 
SLOVENIJO 5.0 IN INTERNACIONALIZACIJO POSLOVANJA 

 
Zaradi širjenja virusa SARS-CoV-19 smo se v letu 2020 soočili s padcem gospodarskih 
aktivnosti, v letu 2021 pa računamo na ponovno gospodarsko rast.  
 
GZS je že v letu 2020 pripravila program Nov gospodarski zagon za Slovenijo 5.0,  v 
katerem smo predlagali ukrepe na šestih prednostnih področjih:  

• ukrepi za dvig domače potrošnje, 

• ukrepi za zagon infrastrukturnih projektov, 

• vlaganja v digitalizacijo, 

• vlaganja v raziskave in razvoj in pametno specializacijo, 

• okoljske naložbe, 

• naložbe na področju kmetijstva, živilskopredelovalne industrije ter samooskrbe s hrano. 
Z uresničevanjem teh ukrepov lahko Slovenija ne le ujame gospodarsko aktivnost pred 
koronavirusom, temveč zažene nov gospodarski cikel. Nekateri ukrepi so kratkoročni, za 
številne so že pripravljeni tudi konkretni izvedbeni projekti in viri financiranja, številni pa so že  
v fazi priprave in zapiranja finančne konstrukcije. 
 
V letu 2021 bomo spremljali uresničevanje posameznih ukrepov, analizirali ovire pri realizaciji 
in pripravljali predloge za njihovo realizacijo. Posebej bomo ocenjevali administrativne ovire, 
ki omejujejo  uresničitev posameznih projektov ter pripravili predloge za poenostavitev. Na 
nekaterih področjih ima GZS že pripravljene predloge (urejanje prostora, okoljski standardi, 
davki), na nekaterih pa bomo v sodelovanju s  strokovnjaki iz gospodarstva in  akademskih 
vrst pripravili dodatne primerjave in analize ter predlagali predloge. 
 
V okviru novega gospodarskega zagona bomo posebno pozornost namenili oblikovanju 
prihodnje razvojne politike in v okviru tega tudi, kako evropska in slovenska proračunska 
sredstva investirati, da bomo dosegli visoke razvojne cilje: višjo kakovost življenja, okoljsko 
vzdržnost in visoko dodano vrednost. V partnerstvu z rektorsko konferenco Republike 
Slovenije ter Koordinacijo samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije, s katerimi skupaj 
predstavljamo zavezništvo za prihodnjo Slovenijo 5.0, si bomo prizadevali za povečanje 
sredstev za raziskave in razvoj na 3 % BDP, uveljavljanje olajšav za raziskave, razvoj in 
inovacije, izboljšanje infrastrukture na univerzah, konkretne ukrepe za vzpodbujanje 
zaposlovanja mladih raziskovalcev v gospodarstvu ter nadaljnjo krepitev  pametne 
specializacije. K zavezništvu za prihodnjo Slovenijo 5.0 bomo zato povabili tudi pristojna 
ministrstva, ki  pomembno vplivajo na ureditev poslovnega okolja in s tem tudi na razvoj v 
Sloveniji. 
 
Pametna specializacija je bila, je in bo pot naprej. Predstavlja gospodarsko rast, kombinirano 

s preudarno javno porabo. Razvija in izvaja se v dinamičnem podjetniškem postopku 

odkrivanja, v katerem sodelujejo vsi deležniki – gospodarstvo, institucije znanja, nevladni 

sektor in država. Za industrijsko preobrazbo ter nadaljnji gospodarski in družbeni razvoj 

Slovenije so potrebne izboljšave tako raziskovalnega, razvojnega in inovacijskega ekosistema 

in zagotovitev usklajenih, stabilnih in celostnih vlaganj v raziskave, razvoj in inovacije, kot tudi 

v digitalno preobrazbo, konkurenčnost malih in srednjih podjetij ter v znanja in spretnosti za 

pametno specializacijo. Prav slednji element je našel pot tudi v osnutke regulativnega okvira 

evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2021-27. Tudi na ta način je Evropska 
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komisija postavila slovensko strategijo - imenovano tudi S4 - za zgled ostalim državam in 

regijam. Ambicija S4 je, da slovenski razvojni akterji na nišnih področjih preidejo od sledilca 

do soustvarjalca globalnih trendov. To pa je bilo in bo možno zgolj s povezanimi naložbenimi 

in kadrovskimi potenciali, vrhunskim inovacijskim ekosistemom, torej s ciljno in celovito 

(integrirano) razvojno-inovacijsko politiko. Operacionalizacija pametne specializacije se 

uveljavlja preko SRIP-ov, ki imajo opredeljena fokusna prednostna področja, kjer imajo 

podjetja v povezavi z institucijami znanja večjo možnost preboja. Večina SRIP-ov domuje na 

GZS, kjer vključujejo podjetja skozi različne panoge – združenja dejavnosti. Poleg fokusnih 

področij nagovarjajo tudi področja internacionalizacije, razvoja človeških virov, podjetništva …  

Internacionalizacijska funkcija GZS podpira in krepi tekoče mednarodno poslovanje članov 
GZS, spodbuja nove izvoznike, odpira priložnosti za osvajanje novih trgov in je vpeta v 
mednarodno realizacijo strateških usmeritev slovenskega gospodarstva v inovativne preboje, 
pametno specializacijo, digitalizacijo ter okoljske in trajnostne vidike poslovanja. Za uspeh 
ponovnega zagona gospodarstva je nujen neprekinjen kapilaren stik z zunanjim svetom tako 
v procesu verifikacije in oblikovanja partnerstev kot tudi v fazi trženja (novih) izdelkov in 
storitev. 
 
Nekatere »fizične« vsebine in dogodke smo že pretvorili v digitalne (virtualna razstava) . Z 
digitalnimi orodji bomo prevedli in nadgradili tudi ostale - predvsem poslovne delegacije z 
medpodjetniškimi srečanji (B2B) kot najbolj reprezentativno pojavno obliko spodbujanja 
internacionalizacije. Ker bodo nekatere učinkovite prvine digitalnih in »hibridnih« vsebin 
zagotovo v »pokoronskem« času postale standard in stroškovno ugodna alternativa ali 
dopolnilo tradicionalni internacionalizaciji, je potrebno k njihovemu razvoju in uporabi pristopati 
premišljeno in dolgoročno. Poleg tradicionalnih EU in bližnjih trgov se bo namreč podjetjem 
odprla možnost modernega, učinkovitega in stroškovno ugodnega nastopa tudi na oddaljen ih 
trgih (Severna Amerika, Azija). Sektorsko ne bomo nagovarjali zgolj tradicionalnih panog, 
ampak presečna področja, povezana s SRIP-i in aktualno gospodarsko politiko (mobilnost, 
zdravje, hrana, materiali, zeleni prehod) ter krepili nacionalno blagovno znamko Green – 
Creative – Smart. Za učinkovitejše sodelovanje s panožnimi združenji GZS razvijamo storitev 
»asistenta za internacionalizacijo«.  
 
Četudi EXPO 2020 v Dubaju ostaja realna, fizična lokacija, pa morda tudi v oktobru 2021 še 
ne bo mogel sprejeti vseh gostov. Prestiž EXPA se tako že preusmerja v digitalno in hibridno 
pojavnost, ki jo bomo nagovorili v sodelovanju z nosilci slovenske predstavitve MGRT in 
SPIRIT. Svoj prispevek vidimo v izboru vsebin, primernih kompetencam razvojno naravnanih 
in prebojnih podjetij kot tudi pri aplikaciji virtualnih orodij in predstavitev, ki so (bodo) razvita. 
Če bodo okoliščine dopuščale, računamo z organizacijo poslovne delegacije, ki bi obiskala 
tudi sosednji perspektivni trg Savdove Arabije.  
 
Jedro storitev Centra za mednarodno poslovanje pri GZS (CEMP) ostaja individualno 
svetovanje za učinkovitejši nastop članov GZS na tujih trgih in podpora ekonomski diplomaciji. 
Število svetovanj utegne preseči 1.000 na leto. Pričakujemo več poizvedb in storitev povezanih 
s krajšanjem ali regionalizacijo nabavnih verig. 
 
Več poudarka bo na trženju storitev za tuje institucije in podjetja. V ta namen je pilotno že 
vzpostavljena angleška spletna stran CEMP, ki mednarodno promovira tako naše storitve kot 
tudi izbrana podjetja, člane GZS. Tujo poslovno javnost nagovarjamo z mesečnimi novičniki 
(Business Newsletter), v katerih izpostavljamo izbrane panoge ali podjetja.  
 
Glavni izziv na institucionalni ravni tudi v letu 2021 ostaja umestitev zasebnih ponudnikov 
storitev za internacionalizacijo v širši ekosistem internacionalizacije, pri katerem zaznavamo 
tendenco podržavljanja pri teh aktivnostih. Naše ključne kompetence so povezave in 
poznavanje domačega in tujega poslovnega okolja. V skladu s tem želimo partnersko 
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sodelovati s ključnimi nosilci internacionalizacije (MGRT/SPIRIT in MZZ) s ciljem povečanja 
števila izvoznikov med MSP. 
 
 
 

2. ZAGOTAVLJANJE UČINKOVITEGA POSLOVNEGA OKOLJA 
 
Slovenija mora v naslednjem obdobju izkoristiti trenutno izredne pogoje financiranja, ki jih 
omogoča politika Evropske centralne banke ter okrepljene skupne zaveze EU, ki bodo 
Sloveniji omogočale črpanje okoli 11,2 mrd EUR sredstev do konca leta 2029. Epidemija covid-
19 je povezala članice EU, da so hitro sprejele Začasni okvir za državno pomoč ter so 
vzajemno odstopile od fiskalnih pravil ter z izrednimi ukrepi ublažile izjemen padec 
gospodarske aktivnosti. Strategija gospodarstva do 2025 ostaja 60.000 evrov dodane 
vrednosti na zaposlenega in 50 milijard evrov izvoza, kar je v aktualnih okoliščinah poseben 
izziv. Državni ukrepi v podporo zaposlovanja v zasebnem sektorju so ohranili glavnino delovnih 
mest (izguba le teh bo pri 12.000 v 2020), vendar se bo produktivnost znižala za okoli 5 %. 
 
V letu 2021 pričakujemo nekoliko manj stabilno poslovno okolje, predvsem zaradi odprte 
možnosti o poteku epidemije covid-19, dosegljivosti cepiva in morebitnih omejitvenih ukrepov 
v Sloveniji in glavnih trgovinskih partnericah. Slovenija bo v 2. polletju 2021 predsedovala EU-
27, vendar bodo gospodarske koristi predsedovanja manjše kot bi bile sicer, če bi glavnino 
srečanj opravili v živo. Evropska komisija se je 13. oktobra odločila za podaljšanje in razširitev 
področja uporabe začasnega okvira za državno pomoč, sprejetega 19. marca 2020 za podporo 
gospodarstvu ob izbruhu COVID-19. Vsi oddelki začasnega okvira so podaljšani za šest 
mesecev, in sicer do polletja 2021, oddelek, ki omogoča podporo podjetjem pri dokapitalizaciji, 
pa je podaljšan za tri mesece, tj. do 30. septembra 2021. Ta odločitev tudi Sloveniji omogoča, 
da ponudi ustrezno podporo gospodarstvu. Analitika GZS ocenjuje, da lahko po osrednjem 
scenariju pričakujemo visok odboj BDP, in sicer pri 5 % v 2021, pri čemer se bo produktivnost 
povišala za okoli 5 %, število zaposlenih pa za okoli 3.000.  
 
Vlada je prek strateškega sveta za debirokratizacijo v 2020 sprožila tudi javno razpravo o 
debirokratizaciji, od katerih si obetamo nekaj sprememb, ki bodo stopile v veljavo pretežno v 
letu 2022. Med bolj aktualnimi so poenotenje REK obrazcev, uvedba socialne (razvojne) 
kapice, dvig splošne olajšave pri dohodnini, znižanje stopenj obdavčitve pri kapitalskih 
dobičkih, poenotenje nadomestila za prihod na delo (le v obliki kilometrini) ipd. Vrsta teh 
predlogov zahteva odpiranje večjega števila zakonov in podzakonskih aktov, zato bo 
implementacija teh predlogov postopna in naporna.  
 
Vlada je v jesenskih mesecih nadaljevala z zbiranjem pripomb na predstavljen osnutek zakona 
o nacionalnem demografskem skladu, ki naj bi poenotil upravljanje državnih podjetij pod eno 
institucijo. Za gospodarstvo je ta zakon zelo pomemben, saj na eni strani prek upravljanja 
državnih družb vpliva na stanje v gospodarstvu kot tudi na javne finance, saj se bodo potrebe 
po transferju državnega proračuna v pokojninsko in zdravstveno blagajno v naslednjih letih 
povečevale. Zelo pomembno je, da so državne družbe kakovostno in neodvisno upravljane, 
ter je zadostna skrb namenjena neodvisnemu nadzoru vseh večjih investicij.  
 
Zakon o dolgotrajni oskrbi je naslednji pomemben zakon. Predvideva uvedbo dodatne 
prispevne stopnje, in sicer bi delodajalec in delojemalec prispevala po 1,47 %, kar pomeni tako 
nekoliko višji strošek dela kot nižjo neto plačo. Dvigu prispevne stopnje nasprotujemo, dokler 
ne bodo preverjene vse druge možnosti financiranja. Vezano na ta zakon so ključni normativi: 
kdo bo do te oskrbe upravičen ter kakšen bo nivo pravic.  
 
Tudi v prihodnjem letu bomo podpirali samozadostnost Slovenije pri zagotavljanju primerne 
infrastrukture na področju odpadkov ter samozadostnost in zanesljivost oskrbe z energijo za 
prehod v krožno nizkoogljično gospodarstvo. Podprli bomo vzpostavitev stroškovno in okoljsko 
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učinkovitega modela razširjene odgovornosti proizvajalcev na področju embalaže in odpadne 
embalaže. Povezovali bomo člane in sodelovali v javnih razpravah napovedanega novega 
zakona o varstvu okolja ter uredbe o embalaži in odpadni embalaži. Zavzemali se bomo za 
pospešitev upravnih postopkov na področju okoljevarstvenih dovoljenj, kjer si bomo prizadevali 
za poenostavitev postopkov izdelave in vrednotenja izhodiščnih poročil.  
 
 
 

3. USMERJENOST V INOVATIVNOST IN DIGITALIZACIJO 
POSLOVANJA 

 
Slovenija je že drugo leto zapored zabeležila padec inovativnosti na Evropski inovacijski 
lestvici. Ne glede na kazalnike in ažurnost podatkov, na katerih temelji razvrstitev držav članic 
EU, pa se že več let kažejo šibke točke, med njimi finančna podpora inovativnosti (izdatki za 
RR v javnem sektorju in vlaganje tveganega kapitala), izvoz na znanju temelječih storitev, 
prodaja inovacij, ki so nove na trgu ali za podjetje, število različnih vrst inovacij in interno 
inoviranje v MSP.  
 
V letu 2021 bomo izvedli obširno analizo stanja inovativnosti v slovenskem gospodarstvu, njeni 
rezultati pa bodo odražali realno stanje inovativnosti v slovenskih podjetjih, česar Evropska 
inovacijska lestvica ne izkazuje.  Analizo inovativnosti sta podprla MGRT in JA Spirit Slovenija. 
V 2020 je bila do zaključka novembra izvedena pilotna analiza stanja inovativnosti, v 2021 pa 
bo sledila še obširnejša. 
 
Tako kot v preteklih dveh letih bomo kandidirali na razpisu SPS za ponovno financiranje 
programa KorpoStart, katerega poudarek je povezovanje slovenskih korporacij in inovativnih 
zagonskih podjetij oziroma startup-ov. Okrepili bomo tudi drugačno obliko sodelovanja s 
startup-i, predvsem v obliki individualnega svetovanja in mentoriranja preko mreže startup 
mentorjev, v kateri so določeni zaposleni na GZS. 
 
Nadaljevali in okrepili bomo sodelovanje s srednjimi in osnovnimi šolami na področju širjenja 
inovativnosti in inovacijske kulture. V preteklem letu smo vzpostavili formalne in neformalne 
povezave z aktivnostmi z Zavodom sv. Stanislava (Inovacijski kamp), Primorskim tehnološkim 
parkom (tekmovanje v podjetniških idejah mladih POPRI) in Zavodom za spodbujanje 
podjetnosti mladih (tekmovanje JA Slovenija).  
 
Poleg sodelovanja bomo nadaljevali in krepili sodelovanje z institucijami znanja z namenom 
povezovanja raziskovalcev in gospodarstva. Na tem področju dobro sodelujemo z Univerzama 
v Ljubljani in v Mariboru ter mnogimi ostalimi institucijami, še vedno pa bomo aktivni na SRIP-
ih, v povezavi s katerimi bomo predvidoma nadaljevali serijo razstav FUTURE s SRIP-i 
Turizem ter Pametna mesta in skupnosti. Izvedba zadnjega seta razstav Future je zelo odvisna 
od razpleta situacije s SRIP-i in odločitev glede njihovega nadaljnjega delovanje. 
 
GZS skupaj z Združenjem za informatiko in telekomunikacije aktivno sodeluje s ključnimi 
deležniki v Sloveniji pri ustvarjanju in razvoju ekosistema za podporo digitalizacije 
gospodarstva. V letu 2021 načrtujemo nadaljevanje sodelovanja z MGRT pri pripravi spodbud 
malim in srednjim podjetjem, z MJU pri ukrepih za krepitev digitalne infrastrukture in e-storitev 
javne uprave, kjer je zelo pomemben projekt uvajanja e-osebne izkaznice z enotno elektronsko 
identiteto vseh državljanov.  
 
Smo ustanovitelj Digitalnega Inovacijskega Stičišča Slovenije (dihslovenia.si), enotne 
slovenske vstopne točke za MSP na področju digitalizacije, kjer skupaj s strateškimi partnerji 
aktivno sodelujemo. Z njimi načrtujemo nove storitve analize digitalnega stanja posameznega 
podjetja in svetovanja za aktivnosti digitalizacije.   
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Načrtujemo številne dogodke, v aktualnem obdobju večinoma digitalne, kjer bomo podjetjem 
končnim uporabnikom predstavljamo aktualne tematike s področja digitalizacije in digitalne 
preobrazbe poslovanja. Skozi pobudo AI4SI – Umetna inteligenca za Slovenijo (ai4si.si), kjer 
spodbujamo uporabo umetne inteligence v gospodarstvu, bomo izvedli spletne seminarje.  
 
V letu 2019 ustanovljeni Center za eposlovanje Slovenije (www.epos.si), ki je enotna podporna 
točka podjetjem pri uvajanju eposlovanja med podjetji na osnovi standardov eSlog, bo v letu 
2021 aktivnosti namenil podpori uvajanja novega standarda za eračun (eSlog 2.0) ter promociji 
uvajanja drugih e-dokumentov, kot so naročilnica, potrditev naročila in dobavnica.           
  
GZS je aktivni deležnik Slovenske digitalne koalicije - Digitalna.si (SDK), ki je namenjena 
usklajevanju digitalne preobrazbe Slovenije s ključnimi deležniki. V letu 2020 sodelujemo pri 
pripravi dokumenta Strategija digitalne Slovenije 2027, v 2021 pa pričakujemo začetek 
izvajanja te strategije na treh ključnih področjih: digitalne kompetence, regulativa in okolje ter 
digitalizacija gospodarstva. Še posebej bo leto 2021 aktualno za novo Delovno skupino za 
pametne skupnosti.  
 
 
 

4. TRG DELA 
 
V letu 2020 je bil problem kadrovske vrzeli bistveno manjši kot v prejšnjih letih. Covid-19 je 
povzročil zmanjšano povpraševanje in zmanjšan obseg poslovanja, posledično se je  povečala 
brezposelnost. Zahvaljujoč ukrepom, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije za omejitev 
posledic covid-19, so številna podjetja zadržala obseg števila zaposlenih, vendar pa na novo 
niso zaposlovala. 
 
V letu 2021 pričakujemo ponovno gospodarsko rast in s tem tudi povečanje potreb po delavcih. 
Del bomo pokrili s prilivom iz izobraževanja, del  iz vrst brezposelnih, še vedno pa bodo 
podjetja zaposlovala tudi delavce iz tretjih držav. Zato bo GZS v sodelovanju z Zavodom 
republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) ponovno izvedla aktivnosti za promocijo 
zaposlovanja delavcev iz tretjih držav v Sloveniji, posebej s Srbijo in BiH, s katerima imamo 
podpisan Sporazum o zaposlovanju njihovih državljanov v Sloveniji. 
 
Tako kot večina držav v EU imamo tudi v Sloveniji premajhno usklajenost izobraževalnih 
programov z razvojnimi potrebami in trendi gospodarstva in širše družbe. Prevelik del vsake 
generacije se izobražuje za poklice, po katerih ni dovolj povpraševanja in prevelik del 
vsakokratne generacije si želi dokončati terciarno stopnjo. Popularizacijo poklicnega  
izobraževanja in tehničnih poklicev bo GZS izvajala skupaj s socialnimi partnerji in 
izobraževalnimi organizacijami. Podpirali bomo nadaljnji razvoj vajeništva in dualno 
izobraževanje na celotni vertikali. Pripravili bomo sistemsko ureditev dolgoročnega 
napovedovanja potreb po kompetencah, ki je osnova za učinkovito načrtovanje izobraževanja 
v skladu z bodočimi potrebami trga dela.   
 
V Sloveniji imamo tudi tako imenovano demografsko zanko, ko na trg dela iz izobraževanja 
vsako leta prihajajo generacije, ki so precej manjše od generacije, ki odhaja v pokoj. Ker v 
Sloveniji zaostajamo s spremembami pokojninske zakonodaje, bomo podprli napovedane 
spremembe po podaljšanju delovne dobe in dvigu upokojitvene starosti, saj na ta način lahko 
zagotovimo ustrezno pokritje potreb po delavcih in izboljšamo makroekonomsko sliko. 
 
Neskladja na trgu dela bomo v sodelovanju z ZRSZ zmanjševali tudi s programi aktivne politike 
zaposlovanja, ki so namenjeni brezposelnim in zaposlenim, še posebej starejšim delavcem. 
Podprli in razvijali bomo tudi programe za pridobivanje digitalnih znanj in kompetenc 
zaposlenih. Poleg tega načrtujemo izvedbo Dneva odprtih vrat slovenskega gospodarstva za 
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šolsko mladino in starše s ciljem promocije deficitarnih poklicev in zgodnjega preprečevanja 
strukturnih neskladij na trgu dela. 
 
Krepili bomo zavezništva za kadre na panožnem in regionalnem nivoju, s katerimi bomo 
povečali sodelovanje med podjetji in šolskim sistemom. V okviru tega bo GZS koordinirala tudi 
procese izvajanja praktičnega usposabljanja v podjetjih. 
 
 
 

5. KREPITEV ČLANSTVA IN NOTRANJIH PROCESOV GZS 
 
Ohranjanje sedanjih članov in pridobivanje novih članov bo v letu 2021 projekt celotne GZS. 
Aktivnosti bodo porazdeljene med vse deležnike v zborničnem sistemu. V proces bodo 
vključene tako notranje organizacijske enote kot samostojne regionalne in panožne zbornice. 
Pri pridobivanju novih članov se bomo osredotočili na uspešna in prodorna podjetja, posebna 
pozornost pa bo usmerjena k obstoječim članom in njihovim potrebam.  
 
Slovensko gospodarstvo potrebuje močnega zagovornika in sistemskega podpornika. Zato 
bomo še naprej krepili blagovno znamko GZS tako v smeri čim večjih koristi in pomoči članom 
kot v smeri povezovanja in sodelovanja s socialnimi partnerji in različnimi partnerskimi 
organizacijami doma in v tujini.  
 
Blagovno znamko bomo krepili tudi skozi poudarjanje tradicije GZS preko vseh dogodkov in 
sporočil v povezavi z obeležitvijo 170-letnice delovanja GZS.  
 
Pozorni bomo na hitre spremembe v poslovnem okolju, ki mu bo potrebno prilagoditi dosedanje 
in razviti nove storitve. Povpraševanje po storitvah svetovanja se zaradi gospodarskih razmer, 
kakor tudi spreminjanja zakonodaje, vsak dan povečuje, naša naloga pa je, da smo pri tem 
čim bolj racionalno organizirani in da nudimo kakovostno storitev svetovanja. Hkrati je naša 
naloga zagotoviti pregledno, hitro in ažurno informiranje vseh naših članov o najbolj relevantnih 
in aktualnih spremembah, ki vplivajo na njihovo poslovanje. To se je izkazalo v letu 2020 v 
času korona krize kot ena naših ključnih nalog in prednosti pred podobnimi organizacijami, ki 
jo načrtujemo izgrajevati tudi v prihodnje. 
 
Med ključnimi gospodarskimi in delodajalskimi organizacijami GZS s svojo pojavnostjo izstopa, 
saj zaseda približno polovico tega medijskega prostora. V letu 2021 imamo cilj ohraniti 
obstoječo medijsko pokritost. Še naprej bomo usmerjali pokrivanje tistih tem v medijih javnega 
obveščanja, ki jih razumemo kot ključne za interese gospodarstva in nadaljnji gospodarski 
razvoj. 
 
Na področju nagrajevanja in promocije inovativnosti bomo ponovno izvedli izbor najboljših 
slovenskih inovacij, pri čemer bomo z regionalnimi zbornicami pregledali razpisne pogoje in 
kazalnike ter jih optimizirali. Informiranje in promocijo inovativnosti bomo izvajali preko redne 
izdaje tedenskega novičnika INOvičke ter podcasta Gravitacija. 
 
Na področju internega inoviranja GZS bomo nadaljevali in optimizirali inovacijsko dejavnost 
MISLImo. Ta pokriva tri področja aktivnosti: zbiranje in realizacija inovacijskih predlogov in 
predlogov za izboljšave, medsebojno povezovanje in prenos informacij in znanj ter interne 
inovacijske dogodke. V letu 2020 smo pričeli z aktivnostmi in ugotovili prednosti ter slabosti. 
Aktivnosti bomo v novem letu optimizirali in prilagodili delovanju GZS. 
 
V letu 2021 so načrtovane tudi aktivnosti na področju interne digitalizacije poslovanja 
zbornice. Ob proslavitvi 170-letnice zbornice bomo zaokrožili prvo fazo posodobitve zbornične 
infrastrukture. Z otvoritvijo nove sončne elektrarne ter treh e-polnilnic za avtomobile v 
kombinaciji z e-storageom bo vzporedno uveden sistem za energetski monitoring GZS - 
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Dimičeve 13, katerega prikaz bo viden na prav tako prenovljenem sistemu za digitalno 
sporočanje na prikazovalnikih. Vzpostavljena bo zaščita internetne povezave 
pred DDoS napadi GZS z vsemi regionalnimi zbornicami. Uvedena bo storitev kibernetskega 
varovanja Operativnega centra kibernetske varnosti Telekoma Slovenije. S ciljem po 
brezpapirnem in brezkontaktnem poslovanju bo v prvi fazi uveden digitalni podpis za pogodbe, 
kasneje tudi za ostale dokumente. Poleg popolnoma novih e-Katalogov  načrtujemo tudi 
izdelavo poenostavljenega sistema za digitalizacijo dogodkov in nadaljevanje prenove 
internetnih strani. Osredotočeni pa bomo tudi na področje izobraževanja oz. na dvigu digitalnih 
kompetenc zaposlenih.  
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VEČJI DOGODKI 
 
V 2021 bomo organizirali številne dogodke, od strateških konferenc, posvetov, okroglih miz ter 
seminarjev do dogodkov s področja RR, inovacij, mednarodnega sodelovanja in EU sredstev. 
Odvisno od razmer v fizični, hibridni ali digitalni obliki. 
 
Med največjimi dogodki napovedujemo: 
 
Januar 

12. januar Slavnostna digitalna skupščina vseh zbornic, 

ustanovljenih z istim aktom ter podpis zaveze o izmenjavi 

dobrih praks 

GZS 

26. januar  Zaključni mreženjski dogodek KorpoStart 2020 GZS (Inovativnost) 

januar Sprejem za veleposlanike akreditirane v Sloveniji CEMP 

januar Posvet s predstavniki kadrovskih služb in mentorji 
praktičnega pouka v podjetjih 

SŠGZ 

Februar 

Februar Kitajsko Novo leto CEMP 

Februar B2B srečanje slovenskih in madžarskih podjetij PGZ 

Februar Srečanje z delodajalci SŠGZ 

Februar Podelitev zlatih priznanj odličnim pekovskim izdelkom ZKŽP 

Marec 

12. marec Dan Zbornice osrednjeslovenske regije – srečanje članov ZOR 

marec Konferenca Novi izzivi kadrovske vrzeli GZS 

marec Mreženje CEMP poslovnih klubov in skupin CEMP 

marec Gospodarski forum Koroške Koroška GZ 

marec Poslovni zajtrk Invest SAŠA SŠGZ 

marec/septem
ber 

Mednarodna konferenca o internetu stvari  ZOR 

2 sreda v 
mesecu 

Strokovna ekskurzija v podjetje ZKovI 

marec Razvojni dan gozdno-lesnega sektorja ZLPI 

April 

15. april 8. konferenca MSP PTZ 

april 4. Nacionalna konferenca o internacionalizaciji CEMP 

april Razvojna konferenca gospodarstva SAŠA regije SŠGZ 

april Zavezništvo za mlade – posvet s predstavniki kadrovskih 
služb in mentorji praktičnega pouka v podjetjih 

Posavska RZ 

april Kongres Oskrbovalne verige v znanosti in praksi 
EUROLOG 2021 

ZP 

april Posvet dolenjskih in belokranjskih informatikov GZDBK 

april Veliki spomladanski živilski seminar ZKŽP 

Maj 

10. maj Svečani zbor članov SuSSI ob 20 letnici delovanja  ZEE 

maj Dan slovenske industrije GZS 

maj Predstavitev rezultatov gorenjskega gospodarstva Gorenjska RZ 

maj Podelitev priznanj za najboljše inovacije v gorenjski regiji 
za leto 2021 

Gorenjska RZ 

maj XXV. Srečanje gospodarstvenikov Primorske, Nova 
Gorica 

Sev.Prim. GZ 

maj Predstavitev rezultatov poslovanja pomurske regije PGZ 

maj Poslovni zajtrk z NLB ŠGZ 

maj Predstavitev rezultatov poslovanja posavske regije Posavska RZ 

maj Podelitev priznanj inovacij celjske regije RGZC 

maj 7. tematska konferenca Knjiga in branje v (post)covid 
obdobju 

ZKZP 

maj Dan inženiringa Združenje za inženiring 

maj Posvet sekcije za okolje in energijo GZDBK 
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Junij 

4. junij Okoljski Dan gospodarstva Varstvo okolja 

15. junij Javna naročila OZN (Kopenhagen) CEMP 

16. junij Obeležitev 170-letnice GZS in Nagrade GZS  GZS 

23. junij Dan slovenske elektroindustrije ZEE 

junij 10. vrh malega gospodarstva GZS 

junij Podelitev priznanj za najboljše inovacije v koroški regiji za 
leto 2021 

Koroška GZ 

junij Dan inovativnosti in podelitev priznanj za inovacije 
GZDBK za leto 2021 

GZDBK 

junij 22. podelitev priznanj za najboljše inovacije v SAŠA regiji SŠGZ 

junij Dan inovativnost in 18. podelitev inovacij Posavja Posavska RZ 

junij Konferenca na temo inovativnosti in Svečana podelitev 
priznanj inovacijam Osrednjeslovenske regije za leto 
2021 

ZOR 

2. sreda v 
mesecu 

Strokovna ekskurzija v podjetje ZKovI 

junij TransDigit s področja prevajalstva Združenje prevajalskih podjetij v 
okviru ZPSD 

junij Skupinski nastop na svetovnem sejmu 
Transport&Logistika v Münchnu 2021 

ZP 

junij Ecotrophelia Slovenija ZKŽP 

junij Vrh kmetijskih in živilskih podjetij ZKŽP 

Avgust 

avgust OI Tokio - izhodne delegacije CEMP 

avgust Skupni sejemski nastop na sejmu AGRA ZKŽP 

September 

september Korporacije in startupi. Ena plus ena je tri. Preverjeno! 
Tretjič! 

GZS (Inovacije) 

september 19. Dan inovativnosti GZS 

september Sejem SOBRA, Gornja Radgona GOIS / CEMP 

september Poslovni zajtrk Invest SAŠA SŠGZ 

september Srečanje direktorjev članskih podjetij ZOR z župani in 
poslanci iz osrednjeslovenske regije 

ZOR 

30.9. in 1.10. Konferenca Dan najboljše prakse ZEE 

2. sreda v 
mesecu 

Strokovna ekskurzija v podjetje ZKovI 

september Posvet Sekcije računovodij Dolenjske in Bele krajine, 
september 2021 

GZDBK 

september Konferenca krožnega gospodarstva v okviru SRIP 
KROŽNO 

ŠGZ 

september Dogodek »Po Primorsko« ZKŽP 

Oktober 

6.10. 14. Zbor članov ZRS ZRS 

7.-8.10. 23. Kongres izvajalcev računovodskih storitev ZRS 

7.-8.10. Ljubljana Forum ZOR 

6.-8.10. 28. Mednarodna konferenca o materialih in tehnologijah ZKMN 

7.10.2021 
 

7. Posvet Strateškega sveta za metalurgijo in 5. pod 
okriljem SRIP MATPRO 

ZKMN 

oktober EXPO Dubaj - izhodne delegacije CEMP 

oktober Skupni sejemski nastop članov na Kariernem sejmu MOJE 
DELO 

ŠGZ 

oktober Pomursko podjetje leta in Naj zaposlovalec leta PGZ 

oktober Srečanje podjetnikov SAŠA regije SŠGZ 

oktober Reciklažna konferenca ZKMN 

oktober 11. Dneva ravnanja s človeškimi viri   GZDBK 

oktober Karierni sejem  v Mariboru ŠGZ 

November 

5.november Dan poklicev slovenske elektroindustrije ZEE 

17.-18. 
november 

Mednarodno srečanje slovenskega papirništva 2021 
 

ZPPPI 

23.-28.11. 37. Slovenski knjižni sejem ZKZP 

sredina 
novembra 

GoDigital 2021 ZIT  
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november 16. Vrh slovenskega gospodarstva GZS 

november Festival mladih za napredek Pomurja IZUM PGZ 

november Dan inovativnosti PGZ 

november Posvet na temo varnosti in zdravja pri delu SŠGZ 

november Srečanje direktorjev, poslancev in županov Savinsjke 
regije 

RGZC 

november 15. tradicionalna letna slovensko-hrvaška plastičarska 
konferenca 

ZKI 

november Srečanje avstrijskih in kovinarskih podjetij ZKovI 

november Dan slovenskega lesarstva ZLPI 

november Konferenca GoDigital 2021 ZIT 

november Dan kakovosti in inovativnosti Dolenjske in Bele krajine GZDBK 

november Dvodnevna Kadrovska konferenca KA-KO  ŠGZ 

november Konferenca ženskega podjetništva ŠGZ 

november Žitna konferenca ZKŽP 

november Veliki jesenski živilskih seminar ZKŽP 

november Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva za mladino in 
starše 

GZS 

December 

december Prednovoletno srečanje udeležencev mednarodnih 
poslovnih srečanj 

CEMP 

december Prednovoletno srečanje MSP in velikega gospodarstva RZ Gorenjska 

december Prednovoletno druženje članov SPGZ Sev. Prim. GZ 

december slavnostna podelitev mednarodnih certifikatov Programa 
odgovornega ravnanja® (POR) (v okviru možnosti) 

ZKI 

december Posvet ASM – Avtomatizacija strege in montaže ZKovI 

december Konferenca Pametnih skupnosti ZIT 
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NAGRADE IN PRIZNANJA  
 
Februar 
• Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij bo 21. podelila zlata priznanja za doseženo odlično 

kakovost kruha, pekovskega in finega pekovskega peciva ter testenin v letu 2021. 
 
April 
• Marec/april: Podjetniško trgovska zbornica bo v okviru 8. Konference MSP podelila 

priznanje Pomladni veter posamezniku, podjetjem in drugim organizacijam za njihov 
pomemben prispevek pri spodbujanju podjetništva. 

• Združenje za promet bo podelilo priznanja logist leta na Logističnem kongresu 2021 in 
EUROLOG 2021. 

 
Maj/junij 
• Združenje za management consulting Slovenije pri Zbornici poslovno storitvenih 

dejavnosti bo podelilo nagrado Feniks na področju management consultinga.   
 
Junij 
• 16.6.: 53. podelitev Nagrad GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. 
• Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij bo razglasila rezultate tekmovanja študentov na 

področju razvoja novih inovativnih živilskih proizvodov - Ecotrophelia Slovenija 2021. 
 
Maj/junij/november 
• Podelitev priznanj GZS 2021 za najboljše inovacije v 13 regijah. 
 
Junij 
• Zbornica komunalnega gospodarstva bo že osmič podelila nagrade in priznanja. 
• Junij: Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij bo razglasila rezultate tekmovanja študentov 

na področju razvoja novih inovativnih živilskih proizvodov - Ecotrophelia Slovenija 2021. 
 
September 
• V okviru Dneva inovativnosti bodo podeljena že 19. nacionalna priznanja za najbolj 

inovativna podjetja in inovatorje v podjetjih in javno raziskovalnih zavodih. 
• Podelitev priznanj Častnika Dnevnik in regijskih zbornic Gazelam 2021 v 6 regijah. 
 
Oktober 
• 7.10.: Zbornica računovodskih servisov bo podelila certifikate Strokovni vodja 

računovodskega servisa. 
• 22.10.:  Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev bo ob rojstnem dnevu Kristine 

Brenkove podelila nagrado Izvirna slovenska slikanica za nagrado Kristine Brenkove. 
• Podelitev priznanja TGZS za prispevek k razvoju slovenskega turizma na Dnevih 

slovenskega turizma. 
• GZDBK bo podelila priznanje Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri Dolenjske in Bele 

krajine v 3. tednu oktobra 2021. 
• Podelitev priznanj Častnika Dnevnik in regijskih zbornic Gazelam 2021 v 6 regijah.  
 
November 
• Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev bo na 37. Slovenskem knjižnem sejmu podelila 

Schwentnerjevo nagrado 2021, nagrado za Najboljši prvenec 2021, 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. 
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• 17-18 november 2021: Združenje papirne in papirno predelovalne industrije bo na 
Mednarodnem srečanju slovenskega papirništva 2021 podelilo nagrade za izjemne 
zaključne naloge (diploma, magistrsko delo, doktorska dizertacija) s področja papirništva 
in sorodnih ved. 

• Pomurska gospodarska zbornica bo skupaj z časnikom Vestnik podelila nagrade za 
Pomursko podjetje leta 2020 in Naj zaposlovalca leta 2020. 

• V Združenju prevajalskih podjetij pri Zbornici poslovno storitvenih dejavnosti bo podeljeno 
priznanje Prevajalsko pero. 

• Na 68. Gostinsko-turističnem zboru v Ljubljani bodo podeljene nagrade in priznanja za 
sodelovanje v posebne dosežke pri trajnostnem razvoju panoge, za inovativnih turistične 
produkte, za investicije v panogi, za posebne dosežke zaposlenih v panogi hotelirstva, 
gostinstva in turizma.  

• Na 11. Dnevnih slovenskega turizma bo podeljeno najvišje priznanje v panogi turizma, ki 
ga podeljuje Turistično-gostinska zbornica Slovenije - nagrada za izjemne dosežke pri 
razvoju slovenskega turizma. 

• Štajerska gospodarska zbornica bo podelila priznanje Podravsko podjetje leta  in 
najzaposlovalec v Podravju v sodelovanju z medijsko hišo Večer. 
 

December 
• Združenje kemijske industrije bo podjetjem kemijske industrije podelilo certifikate 

Programa odgovornega ravnanja POR. 
• Združenje za svetovalni inženiring bo podelilo certifikate Akademije gradbenih investicij za 

leto 2021. 
• Zbornica elektronske in elektroindustrije  bo podelila nagrado za najboljšega tehničnega 

direktorja Industrije 4.0. »CTO 4 I.40 of the year award«.  
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GOSPODARSKO OKOLJE V LETU 2021 
 

(Bojan Ivanc, Darja Močnik, Analitika GZS, 15. oktober 2020) 

 

Po izjemnem padcu v 2020 odboj BDP v 2021 in 2022 
 

Po šestih letih visoke gospodarske rasti ter izrazito visokega popravka gospodarske rasti za 

leto 2019 (prva ocena o 2,4-odstotni rasti je bila izboljšana na 3,2-odstotno) bo Slovenija zaradi 

pandemije covid-19 in pripadajočih omejitvenih ukrepov beležila visok padec gospodarske 

rasti, primerljiv z letom 2009. Naša osrednja ocena (Analitika GZS, oktober 2020) je 6,5-

odstotni padec. Svetovno gospodarstvo naj bi upadlo za 4,4 % (Svetovni denarni sklad, 

oktober 2020), kar je manj od prvotnih ocen v juniju 2020, v leto 2021 pa naj bi sledil krepak 

odboj rasti (5,2 %), kar naj bi bila predvsem posledica odsotnosti omejitvenih ukrepov, kot smo 

jim bili priča v marcu, aprilu in delno v maju v pretežnem delu sveta. Med večjimi gospodarstvi 

naj bi le Kitajska beležila rast v 2020, in sicer pri 1,9 %.  

Od zadnje finančne krize, ki je 

izbruhnila leta 2008 in je 

prizadela Slovenijo predvsem v 

2009, smo predkrizni nivo 

dosegli v 2017, do leta 2019 pa 

smo bili realno za desetino nad 

njim (natančneje, za 11,4 %). V 

tem času je nominalni BDP na 

prebivalca porasel z 18.757 v 

2008 na 23.490 EUR v letu 

2019. Epidemija covid-19 bo v 

obdobju 2021-2022 dvignila 

gospodarsko rast, kar bo 

predvsem posledica učinka 

ponovnega zagona dejavnosti, 

ki so jih omejitveni ukrepi najbolj prizadeli, in sicer globalnega turizma, javnega transporta, 

industrije črpanja, distribucije in prodaje pogonskih goriv ter posredno tudi družb v sektorjih, ki 

za te industrije proizvajajo investicijske (avtobusi, potniški vlaki, naftovodi in plinovodi) ali 

potrošne dobrine (restavracije, catering ipd.). Zelo pomemben učinek na dvig pozitivnih 

pričakovanj o gospodarski rasti podajajo ocene o visoki podpori gospodarstvu, ki naj bi po 

oceni Svetovnega denarnega sklada (Fiscal Monitor 2020) znašali 12.000 milijard USD ali 12 

% svetovnega BDP. Približno 6 % BDP je bilo namenjenega neposredni podpori gospodarstvu, 

in sicer prek podpornih shem za ohranjanje zaposlenosti, začasnega znižanja davkov ter 

drugih ukrepov, ki so dvignili prihodke v gospodarstvu ali znižali stroške. Polovico podpornega 

paketa so predstavljale garancije na posojila, dokapitalizacije, možnosti odlogov plačil in drugi 

ukrepi, ki samo po sebi pomenijo, da se bo večji del te podpore kasneje vrnil v obliki poplačanih 

posojil in uspešnega poslovanja podjetij. V Sloveniji smo po zadnjih ocenah Fiskalnega sveta 

z neposrednimi ukrepi podprli gospodarstvo v višini 5 % BDP, zaradi padca v davčnih prihodkih 

in izpada nekaterih drugih (dividende ipd.) pa se bo saldo sektorja države poslabšal na 8,6 % 

BDP. Država naj bi se v 2020 neto zadolžila za 7,2 mrd EUR, kar je največ v zgodovini in naj 

bi služilo kot pomembna rezerva za visok proračunski primanjkljaj v letih 2021 in 2022. Pri tem 
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je pomembno izpostaviti, da se sedanja kriza bistveno razlikuje od finančne v tem, da države 

kljub pomanjkanju koordinacije na strateški ravni sprejemajo podobne ukrepe ter da so 

centralne banke z 

intervencijami in 

njihovimi najavami jasno 

sporočile, da so 

pripravljene vplivati na 

nizke obrestne mere na 

kratkem in dolgem delu 

krivulje donosnosti še 

nekaj let, tudi zavoljo 

začasnega dviga cen 

nad 2 %. To je 

pomembno sporočilo, ki 

celotnemu svetu podaja 

dovolj manevrskega 

prostora. Tehtana 

obrestna mera na novo izdane slovenske državne obveznice je po navedbah Ministrstva za 

finance RS po izbruhu epidemije covid-19 znašala manj od 0,5 %, kar pomeni, da bo vpliv 

višjega javnega dolga na obrestne izdatke države (ti izrivajo ostale javne izdatke) zmeren. 

Drug ključen podatek pri obvladovanju vzdržnosti javnih financ je tehtana doba zapadlosti 

dolga, ki znaša 8,6 (Fiskalni svet, september 2020), kar pomeni, da morebitne višje obrestne 

mere šele z zamikom vplivajo na višje obrestne izdatke države, v kolikor se tržne obrestne 

mere ponovno dvignejo na višje ravni (ob refinanciranju).  

Po visokem padcu slovenskega BDP v 2020 lahko pričakujemo odboj rasti v 2021 in realno 

rast pri 5 %, k čemer naj bi prispevale vse komponente v izdatkovni strukturi. Izvoz naj bi se 

po realnem padcu v 2020 (-13 %) povečal za 8 %, investicije za 10 %, zasebna potrošnja,  sicer 

ključna komponenta BDP (52 %), pa za 5 %, po 7-odstotnem padcu v 2020. Državna potrošnja 

bo v 2020 pomemben element podpore (3-odstotna rast), medtem ko bo tudi v 2021 po naši 

osnovni ceni pozitivno vplivala na BDP (+0,8 % BDP). Zelo pomembno je, da se je zaposlenost 

kljub visokemu znižanju gospodarske aktivnosti v aprilu (doseženo je bilo dno, ko je četrtina 

gospodarstva mirovala) in kasnejši krepitvi, ohranila, kar lahko pripišemo tako uvedbi ukrepov 

čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa kot tudi ukrepov za spodbudo povpraševanja 

v naših ključnih izvoznih partnericah. V letu 2020 naj bi izgubili 12.000 delovnih mest (1,4 %), 

medtem ko naj bi se zaposlenost v 2021 počasneje krepila (+0,3 %, 3.000 novih delovnih 

mest). Vezano na to naj bi se produktivnost dela v 2020 bistveno zmanjšala, in sicer za okoli 

5 %, medtem ko naj bi v 2021 porasla za 4,6 %. Zelo veliko negotovost v tem trenutku 

predstavlja pričakovani 9-odstotni dvig minimalne plače s 1. 1. 2021 zaradi implementacije 

formule v povezavi z minimalni življenjskimi stroški. Minimalna plača naj bi se namreč po 

veljavnem Zakonu o minimalni plači v tem primeru povečala najmanj za 9 %, kar bo ogrozilo 

okoli 8.000 delovnih mest. Stopnja anketne brezposelnosti naj bi porasla s 4,5 % v 2019 na 

5,5 % v 2020, v 2021 pa naj bi se le nekoliko znižala (5,4 %), saj pričakujemo delni umik 

podpornih ukrepov na trgu dela ter zmerno naraščanje potreb po zaposlovanju, predvsem v 

storitvenem sektorju. Trg dela je tako zaradi državnih intervencij reagiral netipično, kar velja 

tudi pri plačah. Izplačilo izrednih dodatkov v javnem in zasebnem sektorju bo vodilo do 5-

odstotne rasti povprečne bruto plače v 2020, ta naj bi se v 2021 okrepila za okoli 3,5 %.  
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Negotovost in tveganja za še večji upad BDP so povezani z naraščanjem in trajanjem 

epidemije ter ukrepi, ki bodo sprejeti na ravni Slovenije. Ocenjujemo, da bodo ti ožje usmerjeni 

ter kljub večjemu številu okužb ne bodo splošni za vse prizadete regije. Posledično bo 

prizadetost gospodarstva manjša, kot je to veljalo v spomladanskih mesecih.  

Oceno povprečne letne 

inflacije za leto 2021 smo 

zvišali na 1,9 %, po 

izrazito nizki v 2020 (0,3 

%), ker ocenjujemo, da 

bodo cene energetskih 

surovin in storitev v 

naslednjem letu višje 

zaradi večjega 

povpraševanje v 

svetovnem gospodarstvu 

ter omejitev njihovega 

izkoriščanja oziroma 

črpanja v letu 2020. Cene 

storitev v Sloveniji bodo 

po naši oceni pozitivne zaradi vpliva visoke zaposlenosti in dviga plač. Povprečna vrednost sodčka 

nafte brent bo naslednje leto po naši oceni znašala 50 USD (43 USD v 2020).  

Anketa pričakovanja slovenskih podjetij za 2021 

Po septembrski anketi 

Analitike GZS »Evropska 

anketa ekonomskega okolja 

v 2021« so za leto 2021 

anketirana podjetja dokaj 

pesimistično ocenila ključne 

poslovne parametre (prodajo 

na domačem trgu, število 

zaposlenih in investicije, kjer 

prevladuje večji delež 

zmanjšanja kot povečanja), 

kar ob neznankah zaradi 

novega koronavirusa pušča 

sled v poslovanju podjetij. 

Tako je za leto 2021 za 38 o. 

t. več podjetij ocenilo splošne 

pogoje poslovanja za manj ugodne kot v letu 2020. Optimistična so le glede napovedi prodaje na 

tujem trgu, saj prevladuje delež podjetij, ki pričakuje rast izvoza. Na ravni Slovenije naj bi bili po 

anketi gospodarstvenikov ključni izziv pri poslovanju v letu 2021 stroški dela. Manko izkušenih 

delavcev je drugi najpomembnejši izziv, tretji motnje v dobavni verigi, ki mu sledita cene surovin in 

vhodnih surovin ter poravnava dolga nastalega zaradi covid-19. Navedenim izsledkom ankete ne 

pripisujemo velike teže, ker v večji meri izražajo tekoče ocene poslovanja, precej manj pa prihodnje, 

sploh v obdobju po visokem gospodarskem upadu, kar je potrdila tudi študija Banke Slovenije 

(Žakelj, Jemec, Povezanost kazalnikov zaupanja in makroekonomskih gibanj, Banka Slovenije, 

2011).  

 

Viri: Statistični urad RS, Banka Slovenije, Analitika GZS, Svetovni denarni sklad, Eurostat, 

Fiskalni svet 
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PLAN SKUPNIH NALOG 
 
 
 

OSREDOTOČENOST NA NOV GOSPODARSKI ZAGON ZA SLOVENIJO 5.0 
IN INTERNACIONALIZACIJO POSLOVANJA 
 
Slovenija 5.0 

• Spremljanje uresničevanja ukrepov na 6 prednostnih področjih (dokument Nov 
gospodarski zagon za Slovenijo 5.0. 

• Analiza ovir pri ter predlogi ukrepov za realizacijo. 

• Ocenjevanje administrativnih ovir. 

• Zavzemanje za odločnejšo podporo raziskavam in razvoju v Sloveniji: 
o povečanje sredstev za RR na 3 % BDP, 
o uveljavljanje olajšav za RRI,  
o izboljšanje infrastrukture na univerzah, 
o konkretni ukrepi za vzpodbujanje zaposlovanja mladih raziskovalcev v 

gospodarstvu ter nadaljnjo krepitev pametne specializacije. 

• Povabilo k Razvojnemu zavezništvu za Slovenijo 5.0 pristojnim ministrstvom. 

Analitika 

• Analiza investicijskih namer gospodarstva – investicijska platforma. 

• Analiza poslovnega okolja v Sloveniji in predlog za poenostavitve. 

• Promocija najboljših praks na področju razvoja in inovativnosti. 
 
Produkti in storitve 

• Načrt za pospešitev vlaganj v R&R. 

• Promocija in svetovanje za sodelovanje v SRIP. 

• Virtualne predstavitve slovenskih podjetij. 

• Svetovanje 1-na-1. 
 
Nove poslovne priložnosti 

• Sodelovanje v partnerskih projektih (Start Circles in GoMED). 

• 6 podpisanih »Partnership agreement« v okviru poslovne mreže EEN. 

• 200 novih podjetij v bazi Sloexport ter promocija slovenskih podjetji preko podatkovne 
zbirke Sloexport.si. 

• Objava 1.000 oglasov poslovnih priložnosti (oglasov) domačih in tujih podjetij prek 
poslovne mreže EEN in Borze. 

• Krepitev digitalne izpostavljenosti članov GZS ciljnim tujim javnostim preko angleškega 
novičnika Business Newsletter Slovenia. 

• Pomoč članom GZS pri vzpostavljanju poslovnih partnerstev za krajšanje / 
regionalizacijo oskrbovalnih verig v času nove realnosti in vrnitvi v novo normalnost. 

• Organizacija poslovnih mreženj preko sodobnih komunikacijskih orodij, kot sta Zoom, 
MS Teams in virtualne predstavitve potencialnim partnerjem na ključnih, rastočih 
perspektivnih ter oddaljenih trgih. 

• Aktualna poslovna povpraševanja s tujih trgov. 
 
Klubi, poslovne skupine 

• Spodbujanje povezovanja članov GZS v poslovne klube in skupine za uspešnejše 
nastope in poslovanje na izbranih tujih trgih. 

• Revitalizacija obstoječih poslovnih klubov Slovensko - indijski poslovni svet, Slovensko 
- ruski poslovni svet, Slovensko - ukrajinski poslovni svet, Slovensko – italijanski 
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poslovni svet, Slovensko - iranski poslovni klub, Slovensko - makedonski poslovni klub, 
Slovensko-bangladeški poslovni svet, Slovensko - azerbajdžanski poslovni svet) in 
skupin (Skupina za Arabijo, Skupina za Afriko, Skupina za Turčijo) glede na interese, 
ustanavljanje novih poslovnih klubov za evropske trge. 

 
Dogodki 

• Konferenca »Zavezništvo za Slovenijo 5.0« 

• 4. nacionalna konferenca o internacionalizaciji  

• Mreženje CEMP poslovnih klubov in skupin  

• Izhodne delegacije (Olimpijske igre v Tokiu, EXPO Dubaj) 

• Prednovoletno srečanje udeležencev mednarodnih poslovnih srečanj 
 
Medijska in informacijska podpora 

• Discover Slovenia – 1 celoletna in 5-6 regionalnih edicij revije Discover Slovenia. 

• 10 izdaj novičnika v angleškem jeziku Business Newsletter, v katerem so izpostavljene 
izbrane panoge in podjetja. 

• Tedenski napovedniki CEMP za obveščanje domače poslovne javnosti. 

• Posebna angleška spletna stran CEMP, namenjena mednarodni promociji lastnih 
storitev CEMP ter izbranih podjetij. 

• EEN mreža kot promocijski kanal za mednarodno poslovno sodelovanje, prenos 
znanja, tehnologij in inovacij med slovenskimi in mednarodnimi podjetji. 

• EU projektne spletne strani kot promocijski kanal za dogodke in storitve. 
 
 
 

ZAGOTAVLJANJE UČINKOVITEGA POSLOVNEGA OKOLJA 
 
Ekonomsko-socialna politika 

• Razvojno partnerstvo treh generacij 2018-25 ostaja podlaga za sklenitev socialnega 
sporazuma, ki naj bi imel predvsem razvojno naravnane cilje in utrdil pomen socialnega 
dialoga in položaj Ekonomsko-socialnega sveta pri pripravi nove zakonodaje. 

• Pogajanja na ESS o vsebinah novega socialnega sporazuma, ki poleg prenove 
plačnega sistema obravnava še druga poglavja socialnega dogovarjanja. 

• Blaženje posledic uveljavitve Zakona o minimalni plači na ravni dejavnosti oz. priprava 
na uveljavitev zakona v letu 2022.   

• Nadaljevanje oblikovanja sistemskih sprememb na področju pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. 

• Sistemske spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
ter iskanje rešitev za ključne probleme delovanja zdravstvenega sistema, kot so 
ustrezna dostopnost storitev, poenotenje zavarovalnih osnov,  povečan obseg 
zdravstvenega absentizma … 

• Oblikovanje in pogajanja za končni predlog zakona za reševanje problematike in 
financiranje dolgotrajne oskrbe. 

• Oblikovanje končnega predloga o nacionalnem demografskem skladu. 

• Oblikovanje predloga sprememb zakona o pacientovih pravicah ter predloga 
sprememb zakona o nalezljivih boleznih. 

 

Boljše investicijsko okolje 

• Uveljavitev spodbud na področju inovativnosti ter vzpostavitev platforme za vlaganja v 
znanost s poudarkom na aplikativnih raziskavah ter ciljem prenosa novih znanj v 
gospodarstvo. 
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Davčna razbremenitev podjetij 
• Uvedba razvojne kapice na socialne prispevke, in sicer pri plačah nad 5.000 EUR bruto. 

• Ukinitev posebnega davka na določene prejemke.  

• Uvedba ugodnejše davčne obravnave za izdatke, povezane s promocijo zdravja na 

• delovnem mestu. 

• Poenotenje uredb za službena potovanja doma in v tujini.  

• Obdavčevanje kapitalskih dobičkov, ko je prodajalec holdinška družba se spremeni, da 
je namesto 50 % dobička izvzetega 100 %. 

• Poenostavitev obračuna potnih stroškov pri poročanju za napotene delavce in 
poenotenje davčne obravnave kratkotrajnih napotitev s službenimi potmi 

• Širjenje definicij, ki ustrezajo vsebinski obravnavi izdatkov za RR in izdatka za 
investiranje, kar znižuje efektivno stopnjo obdavčitve DDPO. 

 
Podpora socialnemu dialogu 

• Pravna in ekonomsko-analitična podpora pri kolektivnem dogovarjanju članic GZS na 
ravni dejavnosti. 

• Pravna in ekonomsko-analitična podpora pri oblikovanju plačnega sistema v 
gospodarstvu, skupaj s socialnimi partnerji. 

• Usposabljanja socialnih partnerjev za krepitev kompetenc v kolektivnem dogovarjanju. 
 

Skrb za okolje 

• Podprli bomo: 
o prizadevanje energetsko intenzivne industrije za prehod v nizkoogljično krožno 

gospodarstvo,  
o mala in srednjih in malih podjetij pri doseganju večje trajnosti poslovanja, 
o promocijo gostincev, ki so zavezani k zmanjšanju uporabe določenih plastičnih 

izdelkov za enkratno uporabo.  

• Zastopali bomo interese podjetij različnih panog pri oblikovanju smiselne in praktično 
izvedljive okoljske zakonodaje. 

 
Okrepljen neposredni stik s članicami GZS 

• Pravna in ekonomsko-analitična podpora članicam GZS pri prilagajanju oz. blažitvi 
učinkov krize zaradi COVID-19. 

• Izvedba 1.500 pravnih svetovanj članicam na področjih gospodarskega statusnega 
prava, individualnih in kolektivnih delovnih razmerij, sklepanja in izvajanja 
gospodarskih pogodb, izvajanja zakonodaje s področja gospodarstva, javnih naročil, 
izvršbe in insolvenčnih postopkov itn. 

• Izvajanje individualnega pravnega svetovanja za podjetja-članic in izmenjava znanja in 
izkušenj. 

 
Dogodki 

• 5 strateških konferenc (Vrh slovenskega gospodarstva, Vrh malega gospodarstva, Vrh 
podjetij v tuji lasti, Okoljski dan gospodarstva, Dan slovenske industrije) 
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USMERJENOST V INOVATIVNOST IN DIGITALIZACIJO POSLOVANJA 
 
Inovacije so iz leta v leto kompleksnejše, inoviranje pa hiter in prilagodljiv proces. V tem 
procesu je ključnega pomena hitro odzivanje in sodelovanje med različnimi subjekti. Poleg 
osebnega svetovanja je največja dodana vrednost GZS prav v povezovanju različnih subjektov 
inovacijskega ekosistema, pri čemer pa dostop GZS do slovenskih podjetij omogoča izvedbo 
poglobljene analize stanja inovativnosti v gospodarstvu. 
 
Na področju inovativnosti bomo tako v letu 2021 zasledovali naslednje strateške cilje: 

• Biti še bolj prepoznaven in aktiven povezovalec inovacijskega ekosistema in 
soustvarjalec zakonodajnega in podpornega okolja za inovativnost. 

• V izbor najboljših slovenskih inovacij vključiti slovenska podjetja v tujini (sodelovanje z 
društvom VTIS). 

• Nadaljevati odlično delo na področju povezovanja korporacij in startupov preko 
programa KorpoStart. 

• Okrepiti sodelovanje s šolami in zavodi z namenom širitve inovativnosti in inovacijske 
kulture med mladimi. 

• Izvesti obsežno analizo stanja inovativnosti v slovenskem gospodarstvu, ki smo jo 
razvili v 2020. 

 
Kontinuirano sledenje trendom in objava informacij o novostih na področju 
digitalizacije 

• Urednikovanje portalov digitalna.si, epos.si in ai4si.si in kontinuirano objavljanje 
koristnih vsebin v revijah Glas gospodarstva.  

• Sodelovanje z globalnimi podjetji na tem področju, kot so Gartner, IDC, McKinsey, 
PwC, AT Kearney itd.  

 
Produkti s področja inovativnosti 

• Analiza stanja inovativnosti v slovenskem gospodarstvu. 

• Katalog najboljših inovacij na nacionalni ravni. 

• FUTURE razstave dosežkov slovenske industrije in institucij znanja na področjih 
Turizem ter Pametna mesta in skupnosti. 

 
Produkti s področja digitalizacije, kjer bo GZS sodelovala 

• Center za eposlovanje Slovenije – www.epos.si. 

• Pobuda Umetna inteligenca za Slovenijo, www.ai4si.si. 

• Digipilote – Eurochambres orodje za samooceno za MSP-je. 

• Razvoj in implementacija eKataloga, ki bo članom olajšala povezovanje med seboj in 
na posamezne poslovne priložnosti ter izvozne delegacije.  

• Projekt »Digitalni most do svetovne razstave v Dubaju«.  
 

Dogodki s področja inovativnosti 

• 13 regionalnih podelitev priznanj za inovacije 

• 19. Dan inovativnosti (s preko 450 udeleženci) s podelitvijo priznanj najboljšim 
inovacijam na nacionalni ravni ter mednarodno konferenco 

• Tretja izvedba dogodka KorpoStart 

• Srečanje prejemnikov zlatih nacionalnih priznanj GZS za inovacije 

• 2 dogodka s področja SRIP-ov v okviru razstav Future 

• 10 seminarjev oz. delavnic s področja kreativnosti in vodenja, prodaje ter marketinga 
 
Dogodki s področja digitalizacije 

• Izvedba letne konference o digitalizaciji gospodarstva GoDigital 2021 

http://www.epos.si/
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• Paket delavnic na različne vidike digitalnega poslovanja z namenom krepitve 
zavedanja in znanj s področja digitalizacije ter dvigovanja digitalnih kompetenc 

 
 
 

TRG DELA 
 
Ključni cilj v letu 2021 je olajšati pokritje potreb po delavcih v podjetjih. 
  

• Z ZRSZ bomo sodelovali pri usposabljanju in zaposlovanju brezposelnih glede na 
potrebe gospodarstva.  

• Skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje bomo organizirali kadrovske sejme v »tretjih« 
državah, kjer so še kadrovske »zaloge« za načrtno in organizirano pridobivanje kadrov 
iz teh držav. 

• Organizirali bomo promocijo poklicnega izobraževanja in vajeništva širšemu krogu 
prebivalcev in posebej še mladini. 

• Naš cilj je tudi povečati in organizacijsko okrepiti dualni sistem in praktični del 
izobraževanja v višjem in visokošolskem strokovnem izobraževanju, GZS kot 
koordinator izvajanja v podjetjih pa mora za izvajanje javnih pooblastil na področju 
izvajanja praktičnega izobraževanja dobiti tudi javna sredstva. 

• V okviru panožnih in regionalnih zbornic bomo pripravili analize stanja in kadrovskih 
potreb v prihodnosti na svojem področju. 

  
Dvig kompetenc in model dolgoročnega napovedovanja potreb 

• V okviru zavezništev in odborov za kadre na regionalnem nivoju bomo pripravili analize 
razvoja kadrovskih potreb in predlagali ustrezno mrežo izobraževanja in aktivne politike 
zaposlovanja za pokrivanje teh potreb. 

• Nadaljnji razvoj modela dolgoročnega napovedovanja potreb v gospodarstvu. 

• Predstavili bomo kadrovske načrte in poklice prihodnosti na zaposlitvenih sejmih in 
drugih podobnih prireditvah. 

• Z vodenjem in sodelovanjem v kompetenčnih centrih za razvoj kadrov bomo načrtno 
dvigovali kompetence zaposlenih. 

 
Produkti in storitve 

• Svetovanje podjetjem pri uvajanju vajeništva, oblikovanje programov vajeništva in 
organizacija usposabljanja mentorjev. 

• Svetovanje podjetjem pri zaposlovanju tujcev in pomoč pri odpravljanju konkretnih ovir. 

• Izvajanje promocije poklicev v osnovnih šolah in gimnazijah v sodelovanju z Zavodom 
RS za šolstvo - vključenih 120 osnovnih šol in 40 gimnazij na področju krepitve 
kompetence podjetnosti in karierne orientacije za prehajanje mladine med šolo in trgom 
dela. 

• Potujoča razstava poklicev po osnovnih šolah in gimnazijah. 

• Promocija vajeniških poklicev na poklicnih tržnicah, na Informativi in na informativnih 
dnevih na srednjih šolah. 

• Analiza zakonodaje s področja izobraževanja, štipendiranja in zaposlovanja tujcev in 
priprava predlogov potrebnih sprememb. 

 
Dogodki 

• Strokovna srečanja za predstavitev ponudbe in povpraševanja izobraževalnih vsebin 
za potrebe trga dela. 

• Strokovna srečanja o razmerah na trgu dela na regijski in državni ravni, katerih cilj je, 
da z domačimi analizami in tujimi praksami zagotovimo hitrejše spremembe programov 
in tudi njihovega izvajanja. 
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• Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva za mladino in starše v novembru 2021 s 
ciljem promocije deficitarnih poklicev. 

  
 
 

KREPITEV ČLANSTVA IN NOTRANJIH PROCESOV GZS 
 
Ohranjanje obstoječih in pridobivanje novih članov bo tudi v letu 2021 projekt celotne GZS. Še 
naprej bomo krepili blagovno znamko GZS v smeri čim večjih koristi in pomoči članom,  
povezovanja in sodelovanja s socialnimi partnerji in različnimi partnerskimi organizacijami 
doma in v tujini, posebej v naslednjem letu pa tudi skozi poudarjanje tradicije GZS v povezavi 
s 170-letnico delovanja zbornice.  
 
Dodatno bomo okrepili storitve svetovanja in se zavzemali za tekoče in aktualno informiranju, 
povezano predvsem s spremembami na zakonodajnem področju.  
 
170-letnica GZS  

• Posebna marketinška akcija skozi leto 2021 (dopolnjena celostna podoba z znakom 
170 let, zastave 170 let, hologram, dogodki, materiali …) 

o Obeležitev obletnice na rojstni dan GZS 12. januarja z dogodkoma za zbornice 
in člane (izvedba slavnostne digitalne skupščine vseh zbornic, ustanovljenih z 
istim aktom, ter podpis zaveze o izmenjavi dobrih praks) ter za zaposlene. 

o Proslava ob 170-letnici, združena s podelitvijo Nagrad GZS. 
o Zloženka 170 let z vključenimi glavniki mejniki razvoja 
o Serija vsebinskih objav o zanimivih ključnih mejnikih GZS v različnih medijih 

GZS.  
 
Nadgraditev marketinških aktivnosti 

• Krepitev blagovne znamke GZS prek vseh komunikacijskih poti GZS. 

• Promocija stališč, komentarjev in učinkov realizacije ukrepov v ciljnih javnostih. 

• Priprava aktualnega nabora plačljivih in brezplačnih webinarjev. 

• Krepitev blagovne znamke GZS in usmeritev v prikaz produktov in storitev, ki so najbolj 
koristni za gospodarstvo.  

• Oblikovanje novih oglaševalskih paketov ter novih obliko oglaševanje preko 
najrazličnejših komunikacijskih kanalov in poti GZS. 

 
Promocija uspehov članov 

• Podelitev 53. Nagrad GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. 

• Promocija posebnih dosežkov članov na konferencah in v reviji Glas gospodarstva. 
 
Pomoč članom GZS 

• Infopika, svetovalni center GZS, kjer na enem mestu nudimo različne 
poslovne informacije in nasvete namenjene članom GZS. 

• Član članu, člani GZS si med seboj lahko nudijo posebne popuste, o katerih redno 
obveščamo. 

 
Komunikacijske aktivnosti 

• Izdaja korporativnega e-biltena Poslovni tednik (42 številk).  

• okoljskE-novice - 10 številk. 

• INOvičke - tedenski novičnik s ključnimi dogodki, razpisi in novicami s področja razvoja 
in inovacij. 

• Gravitacija – podcast, v katerem ideje ne padejo daleč od drevesa. 

• 12 številk revije Glas gospodarstva (7 rednih številk, 1 številka, vezana na Nagrade 
GZS, 4 panožne številke). 
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• 1 celoletna in 4 regionalnih edicij revije Discover Slovenia. 

• Ciljno obveščanje javnosti o aktivnostih GZS preko različnih komunikacijskih kanalov 
GZS. 

• Medijska podpora dejavnostim in aktivnostim GZS. 
 
Interna inovacijska dejavnost 

• Nadaljevati in optimizirati inovacijsko dejavnost MISLImo. 
 
Digitalna GZS 

• Izdelava učinkovitega in poenostavljenega, cenovno optimalnega, podpornega paketa 
digitalizacije dogodkov, ki jih izvaja GZS. Izdelana storitev bo prijazna uporabniku.  

• Nadaljevanje prenove internetnih strani.  
 
Posodobitev infrastrukture GZS 

• Ob proslavitvi 170-letnice zbornice bomo zaokrožili prvo fazo posodobitve zbornične 
infrastrukture.  

• Otvorili bomo novo sončno elektrarno, katero smo postavili skupaj s podjetjem GEN-I 
• Otvorili bomo tri e-polnilnice za avtomobile v kombinaciji z E-storageom proizvajalca 

Tab, vse skupaj v sodelovanju s Porsche Slovenije in njihovim podjetjem MOON. 
• Nadgradili bomo e-kolesarnico in ji dodali možnost izposoje koles.  
• Uveden bo sistem za energetski monitoring GZS - Dimičeve 13. 
• Vzpostavljena bo zaščita internetne povezave pred DDoS napadi. 
• Uvedena bo storitev kibernetskega varovanja Operativnega centra kibernetske 

varnosti Telekoma Slovenije. 
• Prenovljen bo sistem za digitalno sporočanje na prikazovalnikih. 
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JAVNE LISTINE  
 
Na področju zunanje trgovine bomo v Ljubljani in na dvanajstih regionalnih zbornicah izvajali 
postopke v zvezi z javnimi pooblastili in druge storitve.  
 
Izdali bomo okoli: 

• 700 ATA zvezkov za okoli 1.400 postopkov začasnega izvoza, tranzita oz. uvoz blaga, 

• 17.000 potrdili o poreklu blaga, od tega večji del digitalno ter 

• potrdili okoli 7.000 drugih listin, ki spremljajo blago pri izvozu.  
 
Na področju prevozov blaga in potnikov v notranjem in mednarodnem cestnem prometu bomo 
izvajali postopke v zvezi z licencami in dovolilnicami. Izdali bomo okoli 15.000 listin s področja 
licenc in okoli 10.000 dovolilnic. Pričakujemo okoli 2.000 postopkov uskladitve pogojev za 
licenco z novo zakonodajo.  V primeru suma neizpolnjevanja pogojev bomo ustrezno ukrepali.  
 
Poslovanje s podjetji bo v največji možni meri potekalo po digitalni poti. 
 
Svetovali bomo podjetjem o navedenih področjih, pri pridobitvi listin in pravilni uporabi, jim 
pomagali v primeru zapletov v tujini ter jih informirali o novostih preko komunikacijskih kanalov 
GZS, predvsem preko e-novic, časopisov, socialnih omrežjih ter z izvedbo seminarjev v 
Ljubljani in drugih regijah ter preko osebnih svetovanj.   
 
Sodelovali bomo z domačimi in tujimi institucijami ter z drugimi poslovnimi partnerji pri 
upravljanju področij, pripravi zakonodaje ter izvajanju javnih pooblastil. 
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INSTITUCIJE PRI GZS 
 

STALNA ARBITRAŽA PRI GZS 
 
Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije (Ljubljana Arbitration Centre – LAC) je 
samostojna in neodvisna institucionalna arbitraža, ki deluje pri GZS s tradicijo reševanja 
sporov od leta 1928. 
 
V letu 2021 bo LAC v okviru svoje osnovne dejavnosti za stranke zagotavljal organizacijo in 
podporo reševanju domačih sporov in sporov z mednarodnim elementom z arbitražo, 
mediacijo in drugimi alternativnimi oblikami reševanja sporov. Ključni cilj je, da bo svoje storitve 
uporabnikom zagotavljal v skladu z najvišjimi strokovnimi in profesionalnimi standardi, ki 
veljajo v mednarodni institucionalni arbitraži zahodnega tipa. 
 
GZS bo zagotavljala pogoje za delovanje in uresničevanje poslanstva in nalog LAC, ki bodo 
usmerjene v: 
• nadgradnjo kakovosti storitev, sistema upravljanja s strankami, strokovnosti, 

profesionalizacije organizacije in delovanja organov LAC, trajnega strokovnega 
izpopolnjevanja članov sekretariata na vodilnih tujih arbitražnih institucijah ter strokovnih 
združenjih, 

• izgradnjo arbitražne skupnosti v Sloveniji skozi povezavo s strokovnimi društvi, 
znanstvenimi, izobraževalnimi in drugimi združenji na področju arbitraže in alternativnega 
reševanja sporov, 

• neposreden stik in sodelovanje s slovenskimi in tujimi (regionalnimi) podjetji, odvetniškimi 
družbami v Sloveniji in tujini, preko neposrednih poslovnih obiskov na terenu, 

• nadaljevanje dela na področju razvoja arbitražnega prava in prakse,  
• mednarodno sodelovanje in prenos dobrih praks, znanja in izkušenj iz vodilnih arbitražnih 

institucij in komisije ICC za arbitražo v slovensko okolje ter vodilnih mednarodnih 
profesionalnih združenjih s področja arbitraže (ICCA, CIArb, IFCAI, ASA) in 

• sodelovanje strokovnjakov LAC kot gostujočih predavateljev na slovenskih in tujih 
fakultetah. 

 
 

ČASTNO SODIŠČE PRI GZS 
 
Častno sodišče od leta 2008 ne deluje več kot organ sojenja v primeru kršitev dobrih poslovnih 
običajev. Statutarno je še vedno predvideno, vendar je bila že leta 2012 dana pobuda za 
ustrezno preoblikovanje tega organa v organ spremljanja dobre poslovne prakse. Sicer so v 
času fakultativnega članstva posamezna združenja/zbornice dejavnosti oblikovale svoje lastne 
organe za spremljanje pozitivne poslovne prakse. 
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SODELOVANJE Z MEDNARODNIMI 
ZBORNICAMI, ZDRUŽENJI IN DRUGIMI 
MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI 
 
 

SODELOVANJE Z EUROCHAMBRES 
 
Kot polnopravna članica Evropske zveze gospodarskih zbornic (Eurochambres) bomo preko 
članstva v njenem upravnem odboru in raznih delovnih telesih tudi v letu 2021 dejavno 
sodelovali pri njenih ključnih aktivnostih. To vplivno zbornično združenje v stalnem stiku z 
odločevalci v EU opozarja na potrebe in pričakovanja gospodarstva pri oblikovanju evropske 
zakonodaje, še posebej s poudarki na ukrepih za njegovo okrevanje med in po koncu 
pandemije COVID 19.    
 
Skoraj dve tretjini zakonodaje, ki pomembno vpliva na poslovno okolje naših podjetij, nastaja 
v Bruslju. Lobiranje v zgodnjih fazah zakonodajnega procesa je zato vitalnega pomena. Večina 
skupnih stališč se oblikuje v strateških delovnih skupinah, na rednih delovnih sestankih ali z 
neposrednimi prispevki zbornic v obliki konzultacij, v katere smo vključeni.  
 
Aktivni bomo predvsem pri udejanjanju nove evropske industrijske strategije, ki temelji na 
evropskem  Zelenem dogovoru in drugih strategijah, spodbujanju digitalizacije, vlaganj v R&D, 
učinkovitega delovanja enotnega trga, ustreznega podpornega okolja za MSP, reševanju 
posledic brexita idr.   
 
 
 

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. 
Kot edina mednarodna nevladna poslovna organizacija ima 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 2021 
bomo kot člani Nacionalnega odbora ICC v sodelovanju z Združenjem bank Slovenije aktivni 
zlasti na naslednjih področjih: 

• sodelovanje s Komisijo ICC za gospodarsko pravo in prakso; 

• sodelovanje v Odboru ICC za Poreklo blaga; 

• sodelovanje v Odboru ICC za ATA zvezke; 

• sodelovanje s Komisijo ICC za pospeševanje arbitražnega reševanja poslovnih sporov 
in v upravnem odboru Mednarodnega arbitražnega sodišča ICC; 

• spodbujanje uporabe pravnih orodij ICC v mednarodnem poslovanju članov GZS;    

• pomoč in svetovanje pri reševanju 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; 
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• 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). 

 
 
 

ČLANSTVO V MREŽI NEW ALPE ADRIA NETWORK (NAAN) 
 

GZS je aktivna članica mreže NAAN (New Alpe Adria Network). Mreža gospodarskih zbornic, 
sprva imenovana »Mreža zbornic evroregije«, je bila ustanovljena januarja 2007 z namenom 
podpiranja gospodarskega sodelovanja, krepitve kohezije in teritorialne konkurenčnosti 
zadevnih območij o oblikovanju politične evroregije.  
 
Primarno poslanstvo mreže je opredeliti najprimernejši program EU za skupne projekte ter 
okrepiti gospodarsko sodelovanje znotraj regije z organizacijo konferenc in poslovnih srečanj 
za podjetja z območja NAAN.  
 
Od ustanovitve leta 2007 se konferenca predsednikov in tehnična delovna skupina (TWG) 
sestaja na rednih zasedanjih, da bi ocenili in izvajali skupni program dejavnosti mreže. Od leta 
2019 ima sedež sekretariat mreže New Alpe Adria na Koroškem. Predsedstvo mreže poteka 
po principu rotacije. 
 
V naslednjem letu se bomo v okviru mreže osredotočali na naslednja področja:   

• Gospodarska rast in inovacije, ki temeljijo na visoki konkurenčnosti regije, 

• Mobilnost in povezljivost, ki zagotavlja trajnostno notranja in zunanja dostopnost za vse 
deležnike; 

• Okolje in energija, ki vsebuje bolj vključujoč okoljski okvir za vse ter obnovljive in 
zanesljive energetske rešitve za prihodnost; 

• trden model makroregionalnega upravljanja v regiji. 
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REGIONALNE ZBORNICE 
 

REGIONALNE ZBORNICE, KI SO ORGANIZACIJSKE ENOTE V OKVIRU 
GZS 
 

KOROŠKA GOSPODARSKA ZBORNICA, DRAVOGRAD 
 
Največji načrtovani dosežki na področju lobiranja 

• Investicijska platforma z razvojnimi prioritetami Koroška 5.0 v sklopu programa Slovenija 
5.0 (s koordinacijskimi aktivnostmi in sodelovanjem z ministrstvi omogočiti pospešeno 
izvajanje vsaj 20 gospodarskih investicij ključnih nosilcev razvoja v regiji z namenom 
pospešenega gospodarskega zagona).   

• Nadaljnje aktivnosti za uresničitev projekta 3. razvojne osi: v koordinaciji z nosilci razvoja 
v koroški regiji, z namenom 25-odstotnega povečanja investicijskih vlaganj za razvojni 
premik ob severnem kraku 3. razvojne osi.   

• Uresničevanje delodajalskega modela, usmerjenega v aktivnosti za zdravo, aktivno 
staranje zaposlenih (projekt POLET): povečanje deleža delovne aktivnosti starejših 
zaposlenih in zmanjševanje absentizma.  
 

Podporne storitve  

10 izobraževanj oz. usposabljanj s skupaj 150 udeleženci  

5 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc s skupaj 150 udeleženci  

150 svetovanj in podanih informacij  

1.150 izdanih javnih listin  

3 e-publikacije, ki jih prejme 800 naslovnikov   

1 gradivo/zloženka o poslovanju regijskega gospodarstva  

2 sekciji  

  
Načrtovan nov produkt / storitev 

• Regijska investicijska platforma v sklopu investicijske platforme GZS: z namenom 
pospešitve gospodarskega zagona bo na regijski ravni vzpostavljena aktivna platforma 
investitorjev na Koroškem (neglede na članstvo v GZS). Namen in korist: baza podatkov 
za pospešitev investicij v regiji, boljši pretok informacij, povezovanje ključnih nosilcev 
razvoja gospodarstva koroške regije, podatkovno zaledje za koordinacijske aktivnosti z 
ministrstvi in za aktivnosti v podporo izboljšanju kadrovske strukture v regiji ob prepoznavni 
vlogi Koroške gospodarske zbornice.  

 
Ključna dogodka 

• marec 2021: Gospodarski forum Koroške 

• junij 2021: Podelitev priznanj za najboljše inovacije v koroški regiji za leto 2021 
  

Članstvo   

Predvideno število članov konec 2021  182 
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POSAVSKA GOSPODARSKA ZBORNICA, KRŠKO 
 
Največji načrtovani dosežki na področju lobiranja 

• Dokončanje verige HE na Spodnji Savi in delovanje na regijskem in nacionalnem nivoju o 
sprejemljivosti in nujnosti II. bloka jedrske elektrarne Krško.  

• Investicijska platforma Posavje 5.0 v sklopu skupne platforme Slovenija 5.0 z 
upoštevanjem razvojnih prioritet regije (podvojitev sredstev za gospodarstvo). 

• Zavezništvo za mlade in Posavje ima talent za kadre za prihodnji razvoj posavskega 
gospodarstva. 

• Znižanje stroškov delovnega absentizma v breme posavskih delodajalcev na raven 
slovenskega povprečja z razvojem celovitega poslovnega modela za delodajalce za 
aktivno in zdravo staranje – POLET. 

• Vzpostavitev logistične infrastrukture za industrijsko poslovno cono Brezina.   

• Oživitev aktivnosti za osrednji del 3. razvojne osi s poudarkom na navezavi gospodarstva 
Mirnske doline na razvojno os. 

 
Podporne storitve 

10 izobraževanj oz. usposabljanj z 120 udeleženci 

5 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc s skupaj 150 udeleženci 

350 svetovanj in podanih informacij 

1.000 izdanih javnih listin 

40 e-publikacij  

2 zloženki o poslovanju regijskega gospodarstva 

3 sekcije in vzpostavitev nove sekcije za človeške vire 

 
Načrtovan nov produkt / storitev  

• Regijska investicijska platforma Posavje 5.0 
 
Ključni dogodki 

• april 2021: Zavezništvo za mlade – posvet s predstavniki kadrovskih služb in mentorji 
praktičnega pouka v podjetjih 

• maj 2021: Predstavitev rezultatov poslovanja posavske regije 

• junij 2021: Dan inovativnost in 18. podelitev inovacij Posavja 

• jeseni 2021: Poslovni zajtrk z NLB 
 
Članstvo  

Predvideno število članov konec 2021 in odstotek rasti članstva v 2021 145 (3,5 %) 

 
 
  



32 
 

REGIONALNA ZBORNICA POSTOJNA 
 
Največji načrtovani dosežki na področju lobiranja  

• Znižanje NUSZ za podjetja iz občine Postojna za leto 2021 (v povprečju za 30 %). 

• Znižanje NUSZ za podjetja iz občine Loška dolina za leto 2021 (za 50 %). 

• Znižanje NUSZ ali druge olajšave za podjetja iz občine Pivka za leto 2021.  

• Znižanje NUSZ ali druge olajšave za podjetja iz občine Ilirska Bistrica za leto 2021. 

• Znižanje NUSZ ali druge olajšave za podjetja iz občine Bloke za leto 2021. 
 
Podporne storitve 

10 izobraževanj oz. usposabljanj s 120 udeleženci  

11 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc s skupaj 300 udeleženci 

200 svetovanj in podanih informacij  

800 izdanih javnih listin 

1 gradivo/zloženk o poslovanju regijskega gospodarstva 

6  sekcij 

 
Načrtovan nov produkt / storitev  

• Ogledi proizvodnje podjetij (4 na leto, v kolikor bo epidemiološka slika to dopuščala). 
 
Ključni dogodki  

• Dan inovativnosti s podelitvijo priznanj za najboljše inovacije v Primorsko-notranjski 
regiji (Krpanov dom Pivka)  

• Gospodarski forumi (sejna dvorana RZ Postojna, mesečno, razen julija in avgusta) 

• Srečanja sekcij (sejna dvorana RZ Postojna, 6 na leto, termini še niso določeni) 

• Podjetniški zajtrk (sejna dvorana RZ Postojna, 2x) 

 
Članstvo  

Predvideno število članov konec 2021 in odstotek rasti članstva v 2021 102 (4 %) 
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REGIONALNA ZBORNICA GORENJSKA 
 
Največji načrtovani dosežki na področju lobiranja 

• Popis investicijskih priložnosti Slovenije – Invest in Slovenia: investicijska platforma 5.0, (s 
koordinacijskimi aktivnostmi in sodelovanjem z ministrstvi omogočiti pospešeno izvajanje 
vsaj 20 gospodarskih investicij ključnih nosilcev razvoja v regiji z namenom pospešenega 
gospodarskega zagona). 

• Sodelovanje z regionalnimi institucijami (Zavod za zaposlovanje, šole, Ljudske univerze) 
pri reševanju problematike pomanjkanja tehničnih kadrov. 

• Podpora projektu 55+. 

• Sodelovanje s pristojnimi institucijami pri reševanju cestne problematike. 

• Lobiranje na ministrstvih in v DZ pri regijskih poslancih za boljše poslovno okolje.  

• Krepitev vloge gospodarstva v Regionalnem razvojnem svetu. 
 
Podporne storitve 

10 izobraževanj/usposabljanj in delavnic z aktualnimi temami s povprečno 30 udeleženci 

10 računovodskih zajtrkov s strokovnimi temami s povprečno 20 udeleženci 

600 svetovanj in podanih informacij - pomoč podjetnikom z odgovori na različna vprašanja 

4 info dnevi s strokovnjaki podpornega okolja (AJPES, FURS, ZZZS, ZZRS, RRA) - za 
obstoječe in potencialne podjetnike 

3.500 izdanih in potrjenih javnih listin 

1 shoowroom: predstavitev dosežkov in razvoja gorenjskega podjetništva - kreativna 
usposabljanja z lokalnimi co-working skupnostmi  

1 e-publikacija: Poslovanje gorenjskega gospodarstva 

2 delujoči sekciji: Sekcija računovodskih servisov in Sekcija za kakovost 

 
Načrtovan nov produkt / storitev 

• Regijska investicijska platforma v sklopu investicijske platforme GZS: z namenom 
pospešitve gospodarskega zagona bo na regijski ravni vzpostavljena aktivna platforma 
investitorjev na Gorenjskem (ne glede na članstvo v GZS). Namen in korist: baza podatkov 
za pospešitev investicij v regiji, boljši pretok informacij, povezovanje ključnih nosilcev 
razvoja gospodarstva gorenjske regije, podatkovno zaledje za koordinacijske aktivnosti z 
ministrstvi in za aktivnosti v podporo izboljšanju kadrovske strukture v regiji ob prepoznavni 
vlogi RZ Gorenjske. 

 
Ključni dogodki  

• maj 2021: Predstavitev rezultatov gorenjskega gospodarstva 

• maj 2021: Podelitev priznanj za najboljše inovacije v gorenjski regiji za leto 2021  

• december 2021: Prednovoletno srečanje MSP in velikega gospodarstva 

  
Članstvo  

Predvideno število članov konec 2021 360 
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ZASAVSKA REGIONALNA ZBORNICA  
 
Največji načrtovani dosežki na področju lobiranja  

• Nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu 
z načeli pravičnega prehoda: scenarij, ki vključuje razvojne namere gospodarstva. 

• Območni program prestrukturiranja zasavske regije: priprava in vključitev čim večjega 
števila projektov s področja gospodarstva.  

• Sodelovanje in lobiranje za pospešitev priprave dokumentacije in podlag za izgradnjo HE 
na srednji Savi. 

• Sodelovanje z regijskimi  institucijami in organi s ciljem uveljavljanja interesa gospodarstva 
pri pripravi in izvajanju RRP. Predvideni učinki: vsaj 3 veliki projekti s področja 
gospodarstva vključeni v sofinanciranja iz Sklada za pravični prehod (JTF), vzpostavljena 
shema sofinanciranja projektov in investicij za MSP iz JTF,  vključitev gospodarskih 
projektov v RRP za obdobje 2021 – 2027. 
 

Podporne storitve 

5 izobraževanje oz. usposabljanj  

 2 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc s skupaj xxx udeleženci 

150 svetovanj in podanih informacij 

350 izdanih javnih listin 

 
Načrtovani novi produkti / storitve  

• Vzpostavitev regionalne investicijske platforme zasavske regije. 

• Zmanjševanje administrativnih ovir za spodbujanje investicij. 

• Svetovanje podjetjem pri pripravi in izvajanju projektov za umestitev v Območni program 
in črpanje sredstev Sklada za pravični prehod in drugih Evropskih skladov za nov 
gospodarski zagon. 

 
Ključni dogodki  

• 25. Podelitev nagrad najboljšim inovatorjem zasavske regije 

• Razvojna konferenca  

 
Članstvo  

Predvideno število članov konec 2021    100 
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SEVERNO PRIMORSKA GOSPODARSKA ZBORNICA, NOVA GORICA 
 
Največji načrtovani dosežki na področju lobiranja   

• Reševanje težav z elektriko v zgornjem Posočju: izgradnja kablovoda na relaciji Kobarid–
Bovec: zmanjšanje števila prekinitev proizvodnih procesov v podjetjih. 

• Hitrejša in boljša dostopnost do severne Primorske s postavitvijo protivetrne zaščite na 
odseku hitre ceste Razdrto–Selo med vkopom Vipavski križ in postajo Nanos - hitrejša 
pretočnost po cesti. 

• Podpora podjetjem za zmanjševanje kadrovske vrzeli – večja možnost z zaposlitev 
ustreznih kadrov. 

• Podpora gospodarstvu pri zmanjšanju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v 
občini Ajdovščina – zmanjšanje višine nadomestila na sprejemljivo raven za podjetja. 

• Podpora gospodarstvu pri zagotavljanju možnosti za razvoj in širitev poslovanja v Mestni 
občini Nova Gorica – zagotovljen predpogoj za ureditev Poslovne cone Meblo zahod. 

 
Podporne storitve 

10 izobraževanj oz. usposabljanj z 150 udeleženci 

2 srečanji s skupaj 300 udeleženci 

500 svetovanj in podanih informacij 

800 izdanih javnih listin 

60 e-publikacij  

60 gradiv/zloženk o poslovanju regijskega gospodarstva 

1 izhodna in 1 vhodna delegacija 

1 sekcija 

 
Ključna dogodka  

• konec maja 2021: XXV. Srečanje gospodarstvenikov Primorske, Nova Gorica 

• december 2021: Prednovoletno druženje članov SPGZ 

 
Članstvo  

Predvideno število članov konec 2021 in odstotek rasti članstva v 2021 319 (3 %) 
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ZBORNICA OSREDNJESLOVENSKE REGIJE 
 
Največji načrtovani dosežki na področju lobiranja  
• Umestitev Investicijske platforme vseh regijskih zbornic GZS vključno z regijskimi 

platformami (Osrednja Slovenija 5.0., Posavje 5.0., Koroška 5.0. …) ter s tem povezanimi 
razvojnimi prioritetami v sklopu GZS programa Slovenija 5.0 v vladno prioriteto za 
aktivacijo gospodarskega zagona ter priznanja aktivne vloge regijskim zbornicam GZS pri 
identifikaciji ključnih gospodarskih investicij, ponudnikov rešitev, PPP povezovanja itn. 
(aktivna vloga pri sodelovanju s pristojnimi ministrstvi in vključitev/izvedba vsaj 20 
gospodarskih investicij in/ali vključitve gospodarskih subjektov za pospešitev 
gospodarskega zagona v osrednjeslovenski regiji).    

• Sodelovanje z občinami in pomoč pri promociji obrtnih con med gospodarskimi subjekti 
znotraj osrednjeslovenske regije.   

• Lobiranje na ministrstvih in v Državnem zboru pri regijskih poslancih za boljše poslovno 
okolje ter sprejetje nujnih ukrepov za nadaljnjo davčno in drugo razbremenitev 
gospodarskih subjektov.   

• Sodelovanje z institucijami v osrednjeslovenski regiji (Zavod za zaposlovanje, Univerza v 
Ljubljani, Fakultete, Srednje in osnovne šole) pri reševanju problematike pomanjkanja 
tehničnih kadrov. 

• Lobiranje in aktivna vloga na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport v povezavi z 
umeščanjem in razvojem podjetnosti v izobraževanju. 

• Lobiranje in aktivna vloga na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pri postavitvi 
izhodišč za dosego enotnih standardov in kategorizacije znotraj sektorjev fitnesa, 
rekreacije in regeneracije. 

• Nadaljnja aktivna vloga pri vključevanju družinskega in ženskega podjetništva v različne 
programe, projekte ter strategije za razvoja podjetništva v Sloveniji. 

• Aktivna vloga pri podpori nadgradnje železniške postaje Ljubljana in ostalih prioritetnih 
investicijah na področju trajnostnega prometa. 

• Aktivna vloga pri nujnih ukrepih za trajnostno, vzdržno ter energetsko samozadostnost v 
povezavi z vsemi prioritetami na področju varovanja okolja in prostora znotraj 
osrednjeslovenske regije.    

  
Podporne storitve  

10 izobraževanj oz. usposabljanj s skupaj 150 udeleženci  

1 strokovni posvet, srečanje, konferenca s skupaj 50 udeleženci  

190+ svetovanj in 300+ podanih informacij  

30 e-obvestil posredovanih na več kot 1.000 naslovnikov  

2 izhodni in 2 vhodni delegaciji (on-line)  

3 sekcije  

2 skupinska sejemska nastopa (on-line)  

  
Načrtovani novi produkti / storitve   
• Povezovanje med velikimi in srednjimi podjetji člani ZOR z malimi podjetji (start upi, scale 

upi, spin offi ...).  
• Sekcije startup, scaleup in spin off/out podjetij. 
• Povratna zanka« med člani ZOR in akterji podpornega okolja osrednjeslovenske regije.   
• Inovacijski roadshow po osrednjeslovenski regiji 2021. 
• Sekcija fitnesa, regeneracije in rekreacije. 
• Sekcija slovensko-kitajskega poslovnega sveta – sodelovanje in so-organizacijske ter 

promocijske aktivnosti  povezane s Kitajsko in Centrom za mednarodno poslovanje GZS.  
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• Regijska investicijska platforma v sklopu investicijske platforme GZS. Namen platforme je 
pospešitev gospodarskega zagona na regijski ravni ter vzpostavitev aktivne platforme za 
gospodarske subjekte kot ključne investitorje v osrednjeslovenski regiji (prioritetni vnos in 
lobiranje vsebin članov GZS). 

 
Ključni dogodki   
• 12.3.2021: Dan Zbornice osrednjeslovenske regije – srečanje članov  
• marec/september: Mednarodna konferenca o internetu stvari v soorganizaciji z nosilcem, 

tj. članom ZOR - podjetjem Eurocon  
• junij 2021: konferenca na temo inovativnosti in svečana podelitev priznanj inovacijam 

osrednjeslovenske regije za leto 2021  
• oktober 2021: Ljubljana Forum 2021 (10. obletnica, v soorganizaciji z nosilcem, tj. članom 

ZOR – GoForeSight Inštitut 
• november 2021: Srečanje direktorjev članskih podjetij ZOR z župani in poslanci iz 

osrednjeslovenske regije  
 

Članstvo   

Predvideno število članov konec 2021 in odstotek rasti članstva v 2021  + 2 %  
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SAMOSTOJNE REGIONALNE ZBORNICE 
 

GOSPODARSKA ZBORNICA DOLENJSKE IN BELE KRAJINE  
 
Največji načrtovani dosežki na področju lobiranja  
3. Razvojna os južni del: 

• Začetek izgradnje 1. in 2. etape od priključka Novo mesto vzhod (AC Ljubljana–Obrežje) 
do izvoza Maline. Pridobitev gradbenega dovoljenja in izbor izvajalca del za 1. in 2. etapo 
od izvoza Novo mesto vzhod na AC do priključka Osredek s povezovalno cesto do podjetja 
REVOZ v prvem četrtletju leta 2021. 

• Izvajanje GG in HG raziskav in izdelovanje DGD in PZI dokumentacije ter prenos lege na 
teren za 3. in 4. etapo od priključka Osredek do izvoza Maline (začetek že v tretjem 
četrtletju 2020). Izvajanje odkupov zemljišč, potrebnih za gradnjo in izvajanje arheoloških 
raziskav v letu 2021. 

• Izboljšanje elektroenergetske oskrbe Dolenjske in Bele krajine: Gradnja daljnovoda 
2x110kV Grosuplje–Iv. Gorica–Trebnje, odsek Trebnje–Ivančna Gorica in RTP 110/20kV 
Ivančna Gorica so zaključena, obratovanje v letu 2021. Gradbena dela RTP 110/20kV 
Dobruška vas so v zaključni fazi, obratovanje v letu 2021. 

 
Podporne storitve  

45 izobraževanj oz. usposabljanj z 900 udeleženci  

40 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc s skupaj 850 udeleženci  

1.250 svetovanj in podanih informacij  

1.100 izdanih javnih listin  

50 e-publikacij/e-tednik, ki jih prejme 2.500 naslovnikov   

5 gradiv/zloženk o poslovanju regijskega gospodarstva  

1 izhodna in 1 vhodna delegacij  

5 sekcij  

1 skupinski sejemski nastop   

  
Načrtova nov produkt / storitev  

• Izvajanje webinarjev in videokonferenc za člane.  
  
Ključna dogodka  

• junij 2021: Dan inovativnosti in podelitev priznanj za inovacije GZDBK za leto 2021, z več 
kot 100 udeleženci 

• oktober 2021: Skupni sejemski nastop članov (vsaj 8 članov GZDBK) na Kariernem sejmu 
MOJE DELO 

  
 Članstvo   

Predviden odstotek rasti članstva v 2021   3 % 
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POMURSKA GOSPODARSKA ZBORNICA 
 
Največji načrtovani dosežki na področju lobiranja  

• Ureditev obstoječih odprtih koncesijskih dajatev in količin vod z MOP za kmetijska podjetja 
in zdravilišča.  

• Vzpostavitev RDO Pomurje. 

• Investicijska platforma Pomurje 5.0. 
 
Podporne storitve 

20 izobraževanj oz. usposabljanj z 300 udeleženci 

5 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc s skupaj 100 udeleženci 

500 svetovanj in podanih informacij 

400 izdanih javnih listin 

1 e-publikacij, ki jih prejme 300 naslovnikov tedensko 

1 gradivo/zloženk o poslovanju regijskega gospodarstva 500 izvodov 

1 izhodna in 1 vhodna delegacija 

7 sekcij 

2 skupinska sejemska nastopa 

 
Načrtovan nov produkt / storitev  

• Regijska investicijska platforma Pomurje 5.0. 
 
Ključni dogodki  

• februar 2021: B2B srečanje slovenskih in madžarskih podjetij  

• maj 2021: Predstavitev rezultatov poslovanja pomurske regije  

• oktober 2021: Pomursko podjetje leta in Naj zaposlovalec leta  

• november 2021: Festival mladih za napredek Pomurja IZUM  

• november 2021: Dan inovativnosti 

 
Članstvo  

Predvideno število članov konec 2021   170 
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PRIMORSKA GOSPODARSKA ZBORNICA  
 
Največji načrtovani dosežki na področju lobiranja  

• Zagotovitev prostorskih kapacitet za širitev in razvoj gospodarstva pri izdelavi OPN (8 
občin) – približno 100 ha novih razvojnih površin za gospodarstvo.  

• Pospešena gradnja 2. tira v polnem obsegu: začetek gradnje v prvi polovici leta in 
preusmeritev 300 mio evrov, namenjenih obnovi sedanjega tira, v dokončanje nove proge 
v polnem obsegu (dvotirnost v celotnem obsegu). 

• Preusmeritev 170 mio evrov za gradnjo AC kraka Jagodje – Lucija na pospešeno gradnjo 
AC odseka Bertoki–Dragonja s ciljem rešitve prometne preobremenjenosti mesta Koper. 

• Priprava posebnega razvojnega zakona za Kras – projekt »Elitna konjeniška destinacija 
Evrope« (uskladitev v MGRT in lobiranje v poslanskih skupinah za sprejem zakona, ki naj 
bi bil sprejet že v letu 2020). 

  
Podporne storitve  

 6 izobraževanj oz. usposabljanj s 120 udeleženci  

10 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc s skupaj 180 udeleženci  

2.000 svetovanj in podanih informacij  

600 izdanih javnih listin  

35 e-publikacij, ki jih prejme 120 naslovnikov   

1 gradivo/zloženka o poslovanju regijskega gospodarstva  

2 vhodni delegaciji  

1 sekcija 

  
Načrtovan nov produkt / storitev  

• Portal in one.stop-shop okence za čezmejno delo oziroma iskanje čezmejnega dela 
(Slovenija- Italija). Korist bodo imeli vsi pravni subjekti, ki opravljajo storitve v Italiji, ker 
bodo na enem mestu (enem svetovanju) pridobili vse relevantne informacije in tudi uradna 
javna naročila za izvajanje storitev preko meje. Sestrsko »okence« bo v Trstu. 

  
Članstvo   

Predviden odstotek rasti članstva v 2021   5%  
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REGIONALNA GOSPODARSKA ZBORNICA CELJE - RGZC 
 
Največji načrtovani dosežki na področju lobiranja   

• Spodbujanje, informiranje in vključevanje podjetij v projekte finančnih spodbud za razvoj 
gospodarstva.   

• Lobiranje za vključevanje in kadrovanje kompetentnih kadrov iz regije na pozicije 
nacionalnih struktur odločevalcev.  

• Neposredno vključevanje gospodarstva v regionalne razvojne programe Savinjske 
regije.    

• Lobiranje za čimprejšnjo izgradnjo severnega dela 3. razvojne osi.  
  
Podporne storitve  

10 izobraževanj oz. usposabljanj s 150 udeleženci  

5 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc s skupaj 150 udeleženci  

570 svetovanj in podanih informacij 

1.500 izdanih javnih listin  

12 e-publikacij 

 1 gradivo/zloženka o poslovanju regijskega gospodarstva  

 3 vhodne delegacije  

 1 sekcija  

  
Načrtovan nov produkt / storitev 

• Prilagoditev dogodkov (delavnice, seminarji) v e-verzije zaradi prilagoditve na razmere 
covid-19.   

  
Ključni dogodki  

• maj 2021: Podelitev priznanj inovacij celjske regije,  

• november 2021: Srečanje direktorjev, poslancev in županov savinjske regije  

  
Članstvo   

Predvideno število članov konec 2021 in odstotek rasti članstva v 2021  172 (+6%)  

 
  

http://rgzc.gzs.si/
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SAVINJSKO-ŠALEŠKA GOSPODARSKA ZBORNICA 

 
Največji načrtovani dosežki na področju lobiranja  

• Razširitev DPN za državno cesto Podgora-Letuš do krožišča v Soteski. 

• Pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo hitre ceste 3. razvojne osi (sever) na relaciji 
Velenje-Šentrupert. 

• Sprejetje zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje. 

• Sprejetje strategije o pravični tranziciji premogovne regije SAŠA v ogljično nevtralno regijo . 
 
Podporne storitve 

10 izobraževanj oz. usposabljanj s skupaj 130 udeleženci 

5 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc s skupaj 150 udeleženci 

350 svetovanj in podanih informacij 

400 izdanih javnih listin 

12 e-publikacij, ki jih prejme 1.400 naslovnikov  

1 gradivo o poslovanju regijskega gospodarstva 

2 sekciji 

 
Ključni dogodki  

• januar 2021: Posvet s predstavniki kadrovskih služb in mentorji praktičnega pouka v 
podjetjih 

• februar 2021: Srečanje z delodajalci 

• marec in september 2021: Poslovni zajtrk Invest SAŠA (2 izvedbi) 

• april 2021: Razvojna konferenca gospodarstva SAŠA regije 

• maj 2021: Poslovni zajtrk z NLB 

• junij 2021: 22. podelitev priznanj za najboljše inovacije v SAŠA regiji 

• oktober 2021: Srečanje podjetnikov SAŠA regije 

• november 2021: Posvet na temo varnosti in zdravja pri delu 
 
Članstvo  

Predvideno število članov konec 2021 in odstotek rasti članstva v 2021 110 (5 %) 
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ŠTAJERSKA GOSPODARSKA ZBORNICA 
 
Podporne storitve 

66 dogodkov izobraževanj oz. usposabljanj s 5.000 udeleženci (vključeni tudi webinarji in e-
učilnice)  

30 strokovnih posvetov, srečanj, konferenci s skupaj 500 udeleženci  

300 svetovanj in podanih informacij  

1.110 izdanih javnih listin  

49 e-publikacij, ki jih prejme 7.000 naslovnikov  

2 izhodni in 1 vhodna delegacija (obcija je tudi on-line) 

6 sekcij  

66 dogodkov izobraževanj oz. usposabljanj s 5.000 udeleženci (vključeni tudi webinarji in e-
učilnice)  

 
Načrtovana nova produkta / storitvi  

• Business center - podpora za  tuja podjetja, ki odpirajo enote / sedež v  regiji.  

• Vzpostavitev e-učilnic. 
 
Ključni dogodki (zaradi izrednih razmer še nimamo točnih datumov) 

• september 2021: Konferenca krožnega gospodarstva, ki se izvaja v okviru SRIP KROŽNO 

• oktober 2021: Karierni sejem  v Mariboru (v organizaciji ŠGZ, Obrtno-podjetniške zbornice 
v Mariboru, Mestne občine Maribor, Zavoda za zaposlovanje območne službe Maribor, 
Prizma in Univerze v Mariboru)   

• november 2021: dvodnevna Kadrovska konferenca KA-KO (v sodelovanju s podjetjem 
Kadring in Društvom kadrovskih delavcev v Podravju)  

• november 2021: Konferenca ženskega podjetništva 

• Podelitev regijskih inovacij 

• Podravsko podjetje leta in Naj zaposlovalec  
 
Članstvo  

Predviden odstotek rasti članstva v 2021 5 % 

 
  

http://www.stajerskagz.si/
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ZDRUŽENJA IN ZBORNICE DEJAVNOSTI 
 
 
 

ZDRUŽENJA IN ZBORNICE DEJAVNOSTI, KI SO SESTAVNI DELI GZS 
 

MEDIJSKA ZBORNICA 
 
Največji načrtovani dosežki na področju lobiranja 

• Sprememba medijske zakonodaje (Zakona o medijih, Zakon o avdiovizualnih medijskih 
storitvah). 

• Sodelovanje pri pripravi strategije razvoja medijev. 

• Sklenitev/podaljšanje pogodbe za plačilo nadomestila za uporabo avtorskih pravic. 
 
Podporne storitve 

1 zbor članov 

1 strokovni posvet, srečanjem, konferenca s 100 udeleženci 

100 svetovanj in podanih informacij 

4 e-publikacije / panožne analize 

1 sekcija izdajateljev TV programov s statusom posebnega pomena 

3 delovne skupine 

 
Ključni dogodek 

• jeseni 2021 (predvidoma): Medijska konferenca 
 

Članstvo 

Predviden odstotek rasti članstva v 2021 5 % 
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PODJETNIŠKO TRGOVSKA ZBORNICA (PTZ) 
 
Največji načrtovani dosežki na področju lobiranja  

• Sodelovali bomo pri pripravi European SME Strategy: uveljavitev principa Think Small First 
na vseh nivojih. 

• Izvajanje aktivnosti za ustreznejšo ureditev področja minimalne plače in javnih naročil.   

• Obvezna priprava MSP testa tudi za podzakonske akte, saj ti vse prepogosto uvajajo nove 
administrativne ali finančne obremenitve podjetjem.  

 
Podporne storitve 

8 izobraževanj oz. usposabljanj s 300 udeleženci 

7 zborov članov 

2 strokovna posveta, srečanji, konferenci s skupaj 200 udeleženci 

500 svetovanj in podanih informacij 

24 številk e-publikacije eVeter, ki jo prejme 300 naslovnikov 

1x glasilo Veter 

1 Analiza malega gospodarstva in trgovskih družb v Sloveniji 

1 izhodna delegacija 

11 aktivnih sekcij (združenj) 

5 delovnih skupin 

2 pogajalski skupini za KP dejavnosti 

1 Komisija za davke 

 
Načrtovan novi produkti / storitve 

• Digitalna konferenca MSP. 

• Digitalni zajtrk z razlogom (nova blagovna znamka PTZ, namenjena članom kot tudi 
nečlanom z namenom. 

• Priprava vodnika in vzorcev za izpolnjevanje predpisanih zahtev/obveznosti z različnih 
področij  -  za MSP, namenjena samo članom PTZ. 

 
Ključna dogodka 

• 15. april 2021: 8. konferenca MSP 

• jesenski posvet PTZ na določeno strokovno tematiko 
 

Članstvo 

Predvideno število članov konec 2021   800  

 
 
 
 
 
 
 
  



46 
 

ZBORNICA ELEKTRONSKE IN ELEKTROINDUSTRIJE 
 
Največja načrtovana dosežka na področju lobiranja  

• Utrditev notranje kohezije elektroindustrije z utrditvijo sinergij med podjetji panoge in v 
verigah vrednosti (industrija, institucije znanja, raziskovalne institucije, regulatorne 
institucije, sindikati) z namenom zvišanja produktivnosti in privlačnosti panoge za 
zaposlovanje (prenovljen plačni model). 

• Vzpostavitev podpornega okolja za hitro proizvodnjo kritičnega visokotehnološkega 
proizvoda po modelu kriznega upravljanja (integracija in sistemizacija know-how-a procesa 
razvoja pandemskega respiratorja). 

 
Podporne storitve 

8 izobraževanj oz. usposabljanj s skupaj 90 udeleženci 

13 delavnic s skupaj 350 udeleženci 

1 strokovna ekskurzija – ogled pametne tovarne 

6 zborov članov 

1x konferenca s skupaj 120 udeleženci – jubilejna 10. konferenca Dan najboljše prakse 

96 svetovanj in podanih informacij 

4 različne e-publikacije 

12 številk elektronskih novic - ZEE-novice, ki jih prejme 1.400 naslovnikov 

1x ustanovitev LinkedIn skupine ZEE in periodično aktualiziranje 

300 izvodov biltena: Od 20 ključev do 20 letnice stalnih izboljšav na GZS  

2 publikaciji o poslovanju panožnega gospodarstva 

3 sekcije 

4 delovne skupine 

1x Etični kodeks ZEE 

  
Načrtovani novi produkti / storitve 

• Pilotna izvedba e-mreženjskega kataloga slovenske elektroindustrije. 

• Vzpostavitev metodologije presoje zrelosti industrije 4.0 (za člane SRIP ToP). 

• Razvoj programa usposabljanja za prehod v industrijo 4.0 (za člane SRIP ToP). 

• Postavitev pilotne platforme za e-življenjski cikel produkta 4.0 (za člane in ne-člane SRIP 
ToP). 

• Izdelava elaboratov implementacije industrije 4.0 za konkretna podjetja (za člane SRIP 
ToP). 

• Vzpostavitev metodologije za poročanje o informacijah, povezanih s podnebjem (za člane 
SRIP ToP). 

• Iniciativa in oblikovanje nagrade za najboljšega tehničnega direktorja industrije 4.0. »CTO 
4 I.40 of the year award«. 

  
Ključni dogodki 

• 10.5.2020: Svečani zbor članov SuSSI ob 20 letnici delovanja 

• 23.6.2021: Dan slovenske elektroindustrije ( Dan odprtih vrat ZEE) 

• 30.9. in 1.10.: Konferenca Dan najboljše prakse  

• 5.11.2021: Dan poklicev slovenske elektroindustrije  
 
Članstvo 

Predvideno število članov konec 2021 in odstotek rasti članstva v 2021 140 ( 5%) 
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ZBORNICA GORSKIH CENTROV 
 
Največji načrtovani dosežek na področju lobiranja  

• Prizadevanje za pridobitev javnega pooblastila za usposabljanje reševalcev in 
nadzornikov na smučiščih. Področji pokrivata Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za 
notranje zadeve. Poskušali bomo narediti vse, da pridobimo vsaj pooblastilo za 
usposabljanje reševalcev, ki sploh še ni bilo podeljeno.  

 
Podporne storitve 

3 do 5 izobraževanj oz. usposabljanj z 20 do 40 udeleženci 

1 strokovna ekskurzija 

1 do 2 zbora članov 

2 strokovna posveta, srečanji, konferenci s skupaj okoli 100 udeleženci 

3 do 5 svetovanj in podanih informacij 

 
Ključni dogodek  

• Usposabljanja delavcev za obratovanje žičniških naprav v prostorih GZS in CPU 
 

Članstvo 

Predvideno število članov konec 2021 in odstotek rasti članstva v 2021 11 (22 %) 
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ZBORNICA GRADBENIŠTVA IN IGM 
 
Največji načrtovani dosežki na področju lobiranja  

• Okrepljeno medijsko delovanje ZGIGM in članov za promocijo in dvig ugleda dejavnosti 
gradbeništva v slovenski družbi. 

• Izboljševanje pogojev poslovanja podjetij v gradbeništvu in industriji gradbenega materiala. 

• Uveljavljanje novih in izboljševanje obstoječih poklicnih standardov za različne panožne 
poklice. 

• Uveljavljanje gradbenih poklicev in z gradbeništvom povezanih poklicev. 

• Uveljavljanje sodobnih informacijsko-tehnoloških orodij v gradbeništvu (BIM). 

• Spremljanje spoštovanja pravil poštene konkurence na trgu javnih naročil in uveljavljanje 
smernic za javno naročanje gradenj pri javnih naročnikih. 

• Spremljanje dinamike državnih investicij pri ključnih javnih naročnikih in opozarjanje na 
morebitna nihanja. 

• Uveljavljanje učinkov razširjene veljavnosti KPGD v dejavnosti Gradnja cest in železnic in 
izpostavljanjem potrebe po učinkovitem sankcioniranju njenega nespoštovanja  s strani 
pristojnih organov, sodelovanje z MDDSZ, MJU in MGRT. 

• Predstavitve in uveljavitev novih Posebnih gradbenih Uzanc v pogodbeni praksi in v sodni 
praksi. 

• Spremembe GZ in ZAID na področju urejanja razmerij med vodji del in projektanti. 

• Sprejem etičnega kodeksa za vodje del - delovodje.  

• Ureditev podaljševanja rudarskih koncesij za podjetja člane ZGIGM. 

• Nadaljevanje aktivnosti za ustanovitev paritetnega sklada za gradbeništvo. 

• Znižanje trošarin za gorivo za stroje na pridobivalnih prostorih za izkoriščanje mineralnih 
surovih. 

 
 Podporne storitve  

5 izobraževanj oz. usposabljanj z 200 udeleženci  

1 strokovni posvet, srečanje, konferenca z 200 udeleženci  

500 svetovanj in podanih informacij  

9 različnih e-publikacij, ki jih prejme 500 naslovnikov   

4 številke / izdaje e-publikacije (elektronskih novic)  

5 izdaj tiskanega biltena   

1 gradivo/zloženka o poslovanju panožnega gospodarstva  

2 sekciji  

5 delovnih skupin  

Izvajanje 1 javnega pooblastila - za vodje del - delovodje   

  
 Ključni dogodki  

• 7. Dnevi gradbenega prava Laško 2021 

• 15. Slovenski kongres o cestah in prometu Portorož 2021  
  
Članstvo  

 Predvideno število članov konec 2021 in odstotek rasti članstva v 2021 225 (2%) 
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ZBORNICA KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH PODJETIJ 
 
Največji načrtovani dosežki na področju lobiranja  

• Zagotovitev dodatnih investicijskih sredstev za panogo agroživilstva. 

• Vpliv na spremembe zemljiške zakonodaje. 

• Aktivnosti za zmanjšanje dela na črno v kmetijstvu. 

• Zmanjšanje sive ekonomije v agroživilstvu. 

• Izboljšanje ugleda kmetijskih in živilskih podjetij. 

• Višji delež živil kmetijskih in živilskih podjetij v javnih naročilih.  
 
Podporne storitve 

12 izobraževanj oz. usposabljanj s 300 udeleženci 

2 strokovni ekskurziji 

13 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc s skupaj 500 udeleženci 

2.000 svetovanj in podanih informacij 

8 različnih e-publikacij, ki jih prejme 950 naslovnikov 

170 številk / izdaj e-publikacije (elektronskih novic) 

4 izdaje tiskanega biltena 

1 gradivo/zloženka o poslovanju panožnega gospodarstva 

1 izhodna in 2 vhodni delegaciji 

45 sekcij  

20 delovnih skupin  

1 skupinski sejemski nastop 

2 Info točki - za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014-2020 (4.1, 4.2) ter za izvajanje 
Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov. 

 
Načrtovani novi produkti / storitve  

• Katalog živil za HORECA sektor (za člane in nečlane). 

• Sanitarno-tehnični pregledi (za člane in nečlane). 

• Izobraževanje za pridobitev naziva strokovnjak za izdelavo HACCP študije (za člane in 
nečlane). 

 
Ključni dogodki  

• februar: Podelitev zlatih priznanj odličnim pekovskim izdelkom 

• april: Veliki spomladanski živilski seminar 

• junij: Ecotrophelia Slovenija 

• junij: Vrh kmetijskih in živilskih podjetij 

• avgust: Skupni sejemski nastop na sejmu AGRA 

• september: Dogodek »Po Primorsko« 

• november: Žitna konferenca 

• november: Veliki jesenski živilskih seminar 
 

Članstvo 

Predvideno število članov konec 2021 in odstotek rasti članstva v 2021 250 (12 %) 
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ZBORNICA KNJIŽNIH ZALOŽNIKOV IN KNJIGOTRŽCEV 
 
Največji načrtovani dosežek na področju lobiranja  

• Uvedba kulturnih bonov za mlade. 
 
Podporne storitve 

1  zbor članov 

1 strokovni posvetov, srečanje, konferenca s skupaj 70 udeleženci 

20 svetovanj in podanih informacij 

5 različnih e-publikacij, ki jih prejme 90 naslovnikov  

6 številk / izdaj e-publikacije (elektronskih novic) 

1 gradivo/zloženka o poslovanju panožnega gospodarstva 

1 sekcija 

1 delovna skupina 

 
Načrtovan nov produkt / storitev  

• Virtualni knjižni sejem, namenjen celotni panogi s ciljem povečanja prodaje in 
multipliciranja dosega ciljnih skupin. 

 
Ključna dogodka  

• maj 2020: 7. tematska konferenca Knjiga in branje v (post)covid obdobju 

• 23. do 28. november: 37. Slovenski knjižni sejem 
 

Članstvo 

Predvideno število članov konec 2021 in odstotek rasti članstva v 2021 54 (10 %) 
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ZBORNICA KOMUNALNEGA GOSPODARSTVA 
 
Največji načrtovani dosežki na področju lobiranja  

• Zavzemanje za vzpostavitev tekočega prevzemanja OEEO pri IJS (zagotovitev 
izpolnjevanja obveznosti vseh skupnih načrtov za OEEO). 

• Zavzemanje za vzpostavitev tekočega prevzemanja ONS pri IJS (delovanje skupnih 
načrtov ali ukinitev PRO za ONS). 

• Prizadevanje za spremembo dimnikarske zakonodaje (formalizirana menjava dimnikarske 
družbe s strani uporabnika, nadzor nad delom dimnikarskih družb) 

• Zavzemanje za vzpostavitev sistemskega odstranjevanja blata iz CČN (monosežig in 
predelava v gradbene materiale). 

• Vplivanje pri sistemskih rešitvah novega Zakona o gospodarskih javnih službah varstva 
okolja in ZVO-2 (proizvajalčeva razširjena odgovornost, doseganje ciljev krožnega 
gospodarstva). 

 
Podporne storitve 

3 izobraževanja oz. usposabljanja s skupno 250 udeleženci (virtualno ali v živo) 

2 strokovni ekskurziji 

4 zbori članov – Klub direktorjev 

6 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc s skupaj 150 udeleženci (webinarji) 

60 svetovanj in podanih informacij  

6 številk / izdaj e-publikacije (elektronskih novic)  

9 sekcij (skupno 16 srečanj) 

1 delovna skupina (skupno 4 srečanja) 

10 individualnih podelitev certifikata Voda iz pipe 

 
Načrtovana nova produkta / storitvi  

• Prenovljena Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti. 

• Pomoč pri vzpostavitvi kotičkov za oddajo OEEO pri 60 komunalnih podjetjih v okviru 
projekta LIFE Spodbujamo e-krožno. 

 
Ključni dogodki  

• januar 2021: ZIMKO 2021 – Zimske komunalne igre 

• junij 2021: Tradicionalne letne delovne in športne igre delavcev komunalnega 
gospodarstva 

• september 2021: 10. konferenca komunalnega gospodarstva  

• november 2021: Evropski teden zmanjševanja odpadkov 

• pomlad/jesen 2021: Sestanek ExCom mednarodnega združenja EurEau v Ljubljani 
  
Članstvo 

Predvideno število članov konec 2021  138 (zadržati obstoječe 
število članov) 
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ZBORNICA POSLOVNO STORITVENIH DEJAVNOSTI 

 
Največja načrtovana dosežka na področju lobiranja  

• Okrepitev podpore MSP s sredstvi države (skupaj z ZIT).  

• Priporočila za javno naročanje.  
  
Podporne storitve  

2 zbora članov (ZPSD 1; ZPP 1)  

3 strokovni posveti, srečanja, konference s skupaj 120 udeleženci  

3 številke / izdaje e-publikacije (elektronskih novic)  

1 sekcija - Združenje prevajalskih podjetij  

  
Načrtovan nov produkt / storitev   

• Register svetovalcev: seznam ponudnikov po vrstah storitev z referencami.  

• Produkt: kombinirano svetovanje v parih: svetovalca s področja IKT in 
management consultinga.  

   
Ključni dogodki  

• Podelitev nagrade /priznanja Feniks  

• TransDigit s področja prevajalstva  

• Priznanje Prevajalsko pero  
  

Članstvo  

 Predvideno število članov konec 2021  125 
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ZBORNICA RAČUNOVODSKIH SERVISOV 
 
Največji načrtovani dosežek na področju lobiranja  

• Uporaba Finančnih razkritij poslovanj s strani računovodskih servisov in bank s ciljem 
racionalizacije delovnega postopka pri računovodskih servisih in v bankah. Zaradi dostopa 
do večjega nabora podatkov se zmanjša tveganje bank pri odobravanju kreditnih produktov 
in spremljavi poslovanja komitentov. 

 
Podporne storitve 

15 izobraževanj oz. usposabljanj s 500 udeleženci 

1 zbor članov 

4 strokovni posveti, srečanja, konference s skupaj 500 udeleženci 

18 različnih e-publikacij, ki jih prejme 500 naslovnikov  

100 številk / izdaj e-publikacije (elektronskih novic) 

5 gradiv/zloženk o poslovanju panožnega gospodarstva 

15 delovnih skupin 

Izdaja koledarja ZRS z opomniki za oddajo davčnih obračunov in ostalih poročil za leto 2022 

Jubilejni 10. Izlet članov ZRS 

 
Načrtovana nova produkta / storitvi  

• Nov certificiran program Obračunovalec plač z VŠR. 

• Orodje za člane: Računovodske in neračunovodske storitve. 
 
Ključna dogodka   

• 7.-8.10.2021: 23. Kongres izvajalcev računovodskih storitev 

• 6.10.2021: 14. Zbor članov ZRS 
 
Članstvo 

Predvideno število članov konec 2021 in odstotek rasti članstva v 2021 505 (1 %) 
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ZBORNICA ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI 
 
Največja načrtovana dosežka na področju lobiranja  

• Spremembe Zakona o nepremičninskem posredovanju: Prizadevali si bomo za 
spremembe, s katerimi bi odpravili protiustavno cenovno regulacijo storitev 
nepremičninskega posredovanja in za odpravo drugih birokratskih ovir v dejavnosti 
oziroma ureditev po zgledu primerljivih držav EU. S tem bomo olajšali poslovanje 
nepremičninskih družb, spodbudili promet z nepremičninami in zagotovili večjo pravno 
varnost vseh udeleženih. Na podlagi naših prizadevanj bodo nepremičninske družbe lahko 
svoje prihodke povečale za 2 mio evrov letno. 

• Spremembe Stanovanjskega zakona: Pričakujemo uveljavitev sprememb zakona, s 
katerim bo višina neprofitne najemnine usklajena z rastjo stroškov gradnje stanovanj, kar 
se ni zgodilo že od leta 2006. Obenem pričakujemo, da se bodo nekoliko sprostile omejitve 
glede zadolževanja stanovanjskih skladov, s čimer bi ti lahko ti pridobili več sredstev za 
gradnjo stanovanj. Posledično bi lahko zagotovili nujno potrebna sredstva za vzdrževanje 
obstoječega stanovanjskega fonda in tudi za gradnjo novih javnih najemnih stanovanj (200 
novih javnih najemnih stanovanj letno).  
 

Podporne storitve 

10 izobraževanj oz. usposabljanj s 600 udeleženci 

1 strokovna ekskurzija 

4 zbori članov 

2 strokovna posveta s skupaj 500 udeleženci 

300 svetovanj in podanih informacij 

20 številk / izdaj e-publikacije (elektronskih novic), ki jih prejme preko 3.500 naslovnikov 

50 obvestilnikov za člane, ki jih prejme 400 naslovnikov 

4 sekcije 

6 delovnih skupin 

 
Načrtovani novi produkti / storitve  

• 4 knjižnice strokovnih gradiv za člane, vsaka z več kot 100 strokovnimi prispevki. 

• Sodelovanje s portalom Bolha.com v obliki pisanja strokovnih prispevkov z namenom 
osveščanja potrošnikov. 

• Priprava brošure za promocijo upravljanja večstanovanjskih stavb in osveščanje etažnih 
lastnikov. 

• Izdaja e-biltena za promocijo nepremičninskega posredovanja. 

• Zavarovalni produkt za zavarovanje odgovornosti upravnikov nepremičnin (namenjen 
članom ZPN), katerega osnovni namen je članom zagotoviti bolj kvalitetne zavarovalne 
produkte, ki bodo tudi cenovno ugodnejši. 

• Priprava programa usposabljanja za operativne upravnike v skladu z v letu 2019 sprejetim 
poklicnim standardom. 

 
Ključni dogodek   

• 11. in 12. 11. 2021: 32. Posvet Poslovanje z nepremičninami 
 

Članstvo 

Predvideno število članov konec 2021 in odstotek rasti članstva v 2021 260 (+8 %) 
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ZDRUŽENJE KEMIJSKE INDUSTRIJE 
 
Prednostna področja ZKI v 2021: odpadki (krožno gospodarstvo, energetska izraba), okoljska 
in sorodna dovoljenja (poenostavitev/pospešitev postopkov), kadri (usposabljanja s 
poudarkom na temah: tovarne prihodnosti, materialih za stik z živili in krožno gospodarstvo), 
nadaljnja krepitev procesne varnosti  v podjetjih ter vpliv na kemijsko zakonodajo.  
 
Največja načrtovana dosežka na področju lobiranja  

• V povezavi s predsedovanjem Slovenije Svetu EU v drugi polovici 2021: izpostavljanje 
kemijske industrije kot ene najpomembnejših industrijskih panog, spremljanje dogajanja 
nasploh; poglobljeno vključevanje v agendo predsedovanja pri vsebinah, ki bodo 
pomembne za kemijsko industrijo, večinoma v sodelovanju s Cefic in relevantnimi 
slovenskimi pristojnimi organi. 

• Problematika industrijskih odpadkov: Glavne odločevalce in deležnike na nacionalni in 
lokalni ravni vzpodbuditi, da se v Sloveniji kemijski (in drugi) industriji zagotavlja in zagotovi 
učinkovit prevzem in odstranjevanje odpadkov, ustvarijo konkretne možnosti za 
energetsko izrabo industrijskih odpadkov; prispevanje k zmanjševanju nastajanja 
odpadkov preko promocije krožnega gospodarstva, povezovanja v vrednostne verige in 
industrijske ekosisteme ipd. 

 
Podporne storitve 

5 usposabljanj s 15 do 30 udeleženci 

2 strokovni ekskurziji (v okviru možnosti)  

1 zbor članov (v okviru možnosti) 

1-2 strokovna posveta s skupaj okoli 60 udeleženci 

Tekoče  obveščanje - različne e-informacije, ki jih prejme najmanj 120 naslovnikov 

6 kemijsko-zakonodajnih e-publikacij (elektronskih novic) 

1 gradivo o poslovanju panožnega gospodarstva 

11 sekcij in delovnih skupin (koordinacija in vodenje) 

 
Načrtovani novi produkti / storitve  

• Spletna stran Dobra stran plastike za promocijo plastike in plastičnih izdelkov. 

• Nadgradnja spletne strani Prava kemija za promocijo kemijske industrije in njenih izdelkov. 

• Preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij  za profile kemijski analitik, 
kemijski  procesničar, kemijski tehnolog v operativnem procesu in kemijski tehnolog 
proizvodnih procesov. 

• e-Šola za podjetja (e-moduli ter on-line skupna usposabljanja ter individualna mentorska 
pomoč) – »Izdelava načrta in zagotavljanje nemotenega poslovanja podjetja - po standardu 
SIST EN ISO 22301:2020 - sistem vodenja neprekinjenosti poslovanja«: spletno 
usposabljanje je namenjeno podjetjem, ki se želijo seznaniti s pomenom in vlogo načrta 
nemotenega poslovanja podjetja za zagotavljanje večje odpornosti podjetja. 

• e-Šola za podjetja (e-moduli ter on-line skupna usposabljanja ter individualna mentorska 
pomoč) – »Šola (industrijske) procesne varnosti«. 

• Povezovanje podjetij s kreativno industrijo z namenom načrtovanja storitev/izdelkov za 
optimalno kupčevo izkušnjo (COCO4CCI), namenjeno predvsem članom, proizvajalcem 
izdelkov iz plastike. 

• V okviru projekta KOC TOP: usposabljanja ter svetovanja na področju pametnih tovarn 
(digitalizacija, robotizacija, umetna inteligenca, izboljšave procesov…). 

• V okviru projekta KOC Hrana 2 vzpostavitev »Akademije za živila in materiale, ki prihajajo 
v stik z živili«: relevantno za proizvajalce plastične embalaže kot oblika skupnega 
izobraževanja. Delovala bo tudi po poteku partnerstva v korist vsem podjetjem, ki 
potrebujejo znanja s tega področja. Zasnovana skupaj z ZKŽP, ZPPPI in PGZ. 

 

https://www.gzs.si/zdruzenje_kemijske_industrije
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Ključni dogodki 

• predvidoma november 2021: 15. tradicionalna letna slovensko-hrvaška plastičarska 
konferenca 

• december 2021: slavnostna podelitev mednarodnih certifikatov Programa odgovornega 
ravnanja® (POR) (v okviru možnosti) 

 
Članstvo 

Predvideno število članov konec 2021  89 
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ZDRUŽENJE KOVINSKE INDUSTRIJE 
 
Največji načrtovani dosežki na področju lobiranja  
Prednostna področja ZKovI v letu 2021 sledijo srednjeročnim usmeritvam ZKovI in ohranjajo 
strateški fokus na kadrih, ker je to področje še posebej v času pričakovanega ponovnega 
zagona in delovanja v ekstremno nepredvidljivem globalnem poslovnem okolju ključno za vsa 
podjetja v panogi. 
 
Največji načrtovani dosežki so: 

• V sodelovanju z vsemi enotami GZS odstranitev nujnih administrativnih ovir v postopkih 
pridobivanja dovoljenj (npr. okoljevarstvenih), kar bo skrajšalo trajanje upravnih postopkov 
in pospešilo realizacijo investicij za razvoj panoge. 

• za industrijo vzdržna zakonodaja za zaščito okolja in energetsko učinkovitost. 

• zavzemanje za ukrepe za ublažitev posledic zakona o minimalni plači 

• vključitev interesov slovenskih kovinarjev v priporočila SoDiMa za Sektorski odbor 
socialnega dialoga na evropski ravni. 

 
Podporne storitve 

3 izobraževanja oz. usposabljanja z okoli 60 udeleženci 

3 strokovne ekskurzije 

1 zbor članov 

8 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc s skupaj 300 udeleženci 

30 svetovanj in podanih informacij 

4 različne e-publikacije, ki jih prejme 400 naslovnikov 

25 izdaj e-publikacij 

1 izdaja slovenskega predgovora k tiskanemu biltenu /brošuri Orgalim – EU Industrial Policy 
za člane in izven 

1 gradivo – mednarodna primerjalna analiza o poslovanju kovinske industrije 

3 delovne skupine 

1 skupinski sejemski nastop  

Drugo: Kovinska industrija je trajnosten zaposlovalec za podporo naprednim poslovnim 
modelom, ki bo prepoznavalo interne prednosti v podjetjih (Monitor ISE + Radar – projekt 
ProsperAMnet) 

 
Načrtovana nova produkta / storitvi  

• E-katalog na skupni platformi GZS. 

• Preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za profile, specifične v panogi. 
 
Ključni dogodki  

• druga sreda v marcu 2021: Strokovna ekskurzija v podjetje 

• druga sreda v juniju 2021: Strokovna ekskurzija v podjetje  

• druga sreda v septembru 2021: Strokovna ekskurzija v podjetje 

• november 2021: Srečanje avstrijskih in kovinarskih podjetij (točen termin sporočijo 
naknadno) 

• v začetku decembra 2021: Posvet ASM – Avtomatizacija strege in montaže 
 
Članstvo 

Predvideno število članov konec 2021 in odstotek rasti članstva v 2021 150 (+3 %) 
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ZDRUŽENJA KOVINSKIH MATERIALOV IN NEKOVIN 
 
Največji načrtovani dosežki na področju lobiranja 

• Na področju varstva okolja nadaljujemo z uspešnimi usklajevanji v ZVO-2 in izvedbenimi  
uredbami (kot nam je to uspelo v ZVO-1; indirektne emisije, monitoring odpadnih voda, 
embalaže, nenevarni mineralni odpadki). 

• Na področju RRI: vzpostavitev Tehnološke agencije. Inovacije morajo biti del 
koordiniranega procesa TRL 1 do 9 v skladu z nacionalnimi razvojnimi prioritetami S4 in 
na podlagi revidiranih SRIPO-ov. 

 
Podporne storitve: 

10 strokovnih ekskurzij 

6 različnih e-publikacij (področja trajnost, stroka in HR), ki jih prejme 100 naslovnikov 

52 izdaj e-publikacije (elektronskih novic) 

1 skupinski sejemski nastop (verige vrednosti) 

  
Načrtovani novi produkti / storitve: 

• Izvajanje izobraževanj (področje kadrov, materialov, tehnologije, trajnostnega delovanja in 
poslovnih modelov). 

• Ustvarjanje skupnosti za kadrovike z namenom izmenjave izkušenj in primerov dobre 
prakse (srečanja). 

• Ustvarjanje skupnosti za strokovnjake na vodstvenih pozicijah na področju razvoja z 
namenom izmenjave izkušenj in primerov dobre  prakse (srečanja).  

• Innovation hackathon: razvojniki, kadroviki, strokovnjaki iz drugih oddelkov, institucije 
znanja iščejo rešitve za ključne izzive industrije / gospodarstva. 

• Peer to peer webinarji za strokovnjake iz podjetij in institucij znanja z namenom prenosa 
znanja in povezovanja gospodarstva in institucij znanja. 

• Delavnice za implementacijo razvoja kompetenc prihodnosti v izobraževalne programe in 
programe podjetij. 

• Delavnice za prehod v zeleno, pametno in kreativno za podjetja.  
 
Ključni dogodki:  

• 6.-8.10.2021: 28. Mednarodna konferenca o materialih in tehnologijah 

• 7.10.2021: 7. Posvet Strateškega sveta za metalurgijo in 5. pod okriljem SRIP MATPRO 

• oktober 2021: Reciklažna konferenca 

• Soorganizacija Okoljskega dne - vsebine SRIP MATPRO 

• spomladi 2021: Posvet KOC MAT 
 
Članstvo: 

Predvideno število članov konec 2021 in odstotek rasti članstva v 2021 70 (2 %) 
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ZDRUŽENJE LESNE IN POHIŠTVENE INDUSTRIJE  
 
Največji načrtovani dosežki na področju lobiranja   

• Sprememba/dopolnitev zakonodaje o minimalni plači.  

• Ureditev zakonodaje za gradnjo z lesom, dopolnitev Uredbe o zelenem javnem naročanju. 

• Sodelovanje pri pripravi nacionalnih strateških dokumentov – LEVELS. 

• Sodelovanje pri pripravi panožne strategije na osnovi akcijskega načrta Les je lep. 

• Predlog za ureditev področja kakovosti lesene gradnje. 

• Vključevanje podjetij v mednarodne ali čez-sektorske projekte, podpora oblikovanju 
demonstracijskim projektom na področju lesene javne gradnje / obnove. 

• Promocija večje uporabe lesa med arhitekti in projektanti. 
  
 Podporne storitve  

1 program izobraževanj oz. usposabljanj s 1.000 udeleženci (KOCles) 

1-2 strokovni ekskurziji (SRIP PSiDL) 

3 strokovni posveti, srečanja, konference s skupaj 400 udeleženci  

20-30 svetovanj in podanih informacij  

10 številk / izdaj e-publikacije (elektronskih novic)  

1 gradivo/zloženka o poslovanju panožnega gospodarstva  

5 izhodnih in vhodnih delegacij  

2 sekciji 

5 delovnih skupin (v okviru SRIP PSiDL) 

3 skupinski sejemski nastopi 

 
Načrtovani novi produkti / storitve   

• Spodbujanje domače rabe oz. porabe lesa, javna naročila.  

• Predlog za dopolnitev NPK ali odprtega kurikuluma. 

• Digitalizacija proizvodnih procesov. 

• Prehod v krožno gospodarstvo. 

• Reševanje individualnih problemov članov. 

• Ureditev zakonodaje za gradnjo z lesom. 

• Promocijski katalog za tuje trge. 

• Razvojne dejavnosti po posameznih PS. 

• Posredovanje poslovnih ponudb/povpraševanj iz tujine/v tujino. 
  
Ključna dogodka  

• marec 2021: Razvojni dan gozdno-lesnega sektorja 

• november 2021: Dan slovenskega lesarstva 
 
Članstvo  

 Predvideno število članov konec 2021 in odstotek rasti članstva v 2021   85 (6 %) 
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ZDRUŽENJE ZA INFORMATIKO IN TELEKOMUNIKACIJE 
 
Največji načrtovani dosežki na področju lobiranja  

• Zakon o elektronskih komunikacijah (Zekom): ustrezno upoštevani predlogi članov sekcije 
Soek (veliko sprememb). 

• Vplivanje na javno mnenje in mnenje države, predvsem ključnih deležnikov MJU in AKOS, 
da je z uvajanjem 5G nujno potrebno naprej. 

• Strategija Digitalna Slovenija 2027: zavzemanje za vključitev ključnih točk, ki jih mora 
vzpostaviti ekosistem, storitev javne uprave, glede digitalne infrastrukture ter neposredne 
podpore gospodarstva. 

• Zavzemanje za vključitev ustrezne podpore digitalizaciji v Industrijsko politiko Slovenije 
2030. 

• Oblikovanje Nacionalnega programa za umetno inteligenco s ključno podporo uvajanju 
konceptov UI v prakso. 

• Zavzemanje za vključitev podpore uvedbi e-identitete za vse državljane in uvedbe e-
osebne izkaznice v novelo Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (ZEISZ). 

• RRF projekti: zavzemanje za vključitev ključnih digitalnih projektov na področju zdravstva, 
pametnih skupnosti, podpore MSP in velikim podjetjem, IKT sektorja v financirane projekte. 

• Uvedba obveznih e-računov v B2B poslovanju, kar bi občutno znižalo stroške 
gospodarstva.  

• MJU in podpora občinam pri uvajanju pametnih rešitev - upoštevanje naših predlogov v 
smeri skupne arhitekture, skupne uporabe podatkov ter drugih elementov poslovnega 
modela. 

• Sodelovanje pri strategiji Kibernetske varnosti Slovenije. 

• Zavzemanje za ponovno odprtje razpisov za digitalno preobrazbo in vavčerje za podporo 
MSP pri digitalizaciji. 

 
Podporne storitve 

8 do 10 izobraževanj oz. usposabljanj s 100 udeleženci 

1 do 2 dogodka članov ZIT  

12 do 16 spletnih seminarjev, srečanj, konferenc s skupaj več kot 1.000 udeleženci 

50 svetovanj in podanih informacij 

12 številk / izdaj e-publikacije ZITove novice  

1 izhodna in 2 vhodni delegaciji  

6 sekcij 

2 delovni skupini 

1 skupinskih sejemskih nastopov  

Pobuda AI4SI – ai4si.gzs.si, podpora pri uporabi UI v praksi 

 
Načrtovani novi produkti / storitve 

• eKatalog (skupaj z GZS). 

• Vzpostavitev vsebinsko koristne zaprte spletne strani. 

• Novi kanali (Delo) in načini promocije digitalizacije in članov (spletni seminarji). 

• Uvedba posebnih spletnih strani s fokusom na vsebinah za končne uporabnike – 
CIO/CDO/CEO. 

• Analiza digitalne zrelosti podjetij (MSP) in svetovanje podjetjem v sodelovanju z DIHS in 
ZPSD. 

 
Ključni dogodki  

• november 2021: Konferenca GoDigital 2021 

• ZITov Šmorn - trikrat letno (datumi se določijo posebej) 

• Mesečni spletni seminarji s področja digitalizacije in AI4SI (vsebina in datumi se določijo 
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sproti)  

• december 2021: Konferenca Pametnih skupnosti 
 
Članstvo 

Predvideno število članov konec 2021 in odstotek rasti članstva v 2021  200 (5 %) 
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ZDRUŽENJE ZA INŽENIRING 
 
Največja načrtovana dosežka na področju lobiranja  

• Sprejem energetskega koncepta Slovenije (EKS) s ciljem doseči vsaj 50 % domače 
udeležbe in delovna mesta z nadpovprečno dodano vrednostjo pri projektih energetskega 
prehoda v brezogljično družbo. 

• Prevod treh novih FIDIC knjig in priznanje FIDIC pogodb kot standarda v Sloveniji. 
 
Podporne storitve 

6 izobraževanj oz. usposabljanj z 200 udeleženci 

1 zbor članov 

3  strokovni posveti, srečanja, konferenca s skupaj 100 udeleženci 

10 svetovanj in podanih informacij 

5 različnih e-publikacij  

2 številki / izdaji e-publikacije (elektronskih novic) 

2 sekciji 

5 delovnih skupin 

 
Novi produkti / storitve  

• Nadgradnja akademija AGI z novimi vsebinami in moduli. 

• Katalog inženiring storitev v digitalni obliki. 
 
Ključni dogodek  

• maj 2021: Dan inženiringa  
 
Članstvo 

Predvideno število članov konec 2021 in odstotek rasti članstva v 2021 150 (1 %) 
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ZDRUŽENJE ZA PAPIRNO IN PAPIRNO PREDELOVALNO INDUSTRIJO 
 
Največji načrtovani dosežki na področju lobiranja  

• Zamrznitev višine minimalne plače na nivoju 2020  ter na daljši rok sprememba zakonodaje 
o minimalni plači.  

• Zavzemanje za zniževanje birokratskih ovir ter dodatnih stroškov pri okoljskih in 
energetskih dajatvah. 

• V sodelovanju z vsemi enotami GZS odstranitev administrativnih ovir v postopkih 
pridobivanja dovoljenj (npr. okoljevarstvenih), kar bo skrajšalo trajanje upravnih postopkov 
in pospešilo realizacijo investicij za razvoj panoge. 

• V sodelovanju z drugimi enotami GZS zavzemanje za uveljavitev čim ugodnejšega 
položaja industrije ter pridobitev čim večjega deleža (nepovratnih) sredstev za energetski 
prehod industrije. 

• Zavzemanje za pridobitev sofinanciranja izobraževanje v papirni dejavnosti. 

• Promocija papirja, papirne dejavnosti in poklicev v papirništvu, vajeništvo.  
 
Podporne storitve 

1 strokovni posvet oz. konferenca s skupno 250 udeleženci 

50 svetovanj in podanih informacij 

6 številk / izdaj e-publikacije (elektronskih novic) 

2 izdaji tiskanega biltena  

2 gradivi/zloženki o poslovanju panožnega gospodarstva 

5 delovnih skupin 

1 skupinski sejemski nastop 

 
Načrtovana nova produkta / storitvi  

• Dvomesečna e-publikacija o panožno aktualnih temah, ki so se obravnavale v tekočem 
mesecu ter napovedi, statistike in poročila iz CEPI združenja za člane. Korist: mesečno 
narejen zbir poslanih, aktualnih tem ter napovedi aktualnih tem in dogodkov v bližnji 
prihodnosti.   

• Aktualni e-katalog podjetij v dejavnosti papirne in papirno predelovalne dejavnosti. 
 
Ključni dogodek  

• 17.-18. november 2021: Mednarodno srečanje slovenskega papirništva 2021 
 

Članstvo 

Predvideno število članov konec 2021  20 
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ZDRUŽENJE ZA PROMET 
 
Največji načrtovani dosežki na področju lobiranja  

• Uvedba spodbud za nakup ali nadgradnjo tovornih vozil in avtobusov na utekočinjen plin 
(LNG). 

• Spodbude za prevoznike po vzoru nekaterih EU držav (Nemčija, Italija). 

• Koncesije za GJS IJPP. 

• Udejanjenje akcijskega načrta SRIP ACS+ iz področja logistike (single window, e-CMR). 
 
Podporne storitve 

2  izobraževanji oz. usposabljanji z 200 udeleženci 

2 strokovni ekskurziji 

1  strokovni posvet, srečanje, konferenca s 400 udeleženci 

300 svetovanj in podanih informacij 

12 različnih e-publikacij, ki jih prejme 580 naslovnikov  

60 številk / izdaj e-publikacije (elektronskih novic) 

1.500 izvodov gradiva/zloženke o poslovanju panožnega gospodarstva 

2  izhodni in 3 vhodne delegacije 

6  sekcij 

5  delovnih skupin 

1  skupinski sejemskih nastopov  

 
Ključna dogodka  

• april 2021: Kongres Oskrbovalne verige v znanosti in praksi EUROLOG 2021, Portorož 

• maj 2021: Skupinski nastop na svetovnem sejmu Transport&Logistika v Münchnu 2021 
 

Članstvo 

Predvideno število članov konec 2021 in odstotek rasti članstva v 2021  590 (5 %) 
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ZDRUŽENJE ZA SVETOVALNI INŽENIRING 
 
Največji načrtovani dosežki na področju lobiranja  

• Spremljanje upoštevanja zlatega investicijskega pravila in izdajanje ustreznih opozoril. 

• Dopolnitev zakonodaje z uvedbo vodje investicije. 

• Dograjevanje sistema zavarovanja odgovornosti za svetovalne inženiringe. 

• Priprava in sprejem akcijskega načrta digitalizacije v širšem gradbenem sektorju. 

• Krepitev delovanja Strateškega sveta za investicije in gradbeništvo (SSIG). 

• Krepitev delovanja Akademije gradbenih investicij (AGI). 
 
Podporne storitve 

4 izobraževanja FIDIC s 100 udeleženci 

1 strokovni posvet s 100 udeleženci 

2 izvedbi AGI ( 7 + 7 + 2 = 16 izobraževalnih dni) s skupaj 45 udeleženci 

1 publikacija Svetovalni inženiring v investicijskem procesu 

1x prevod nove rdeče in rumene knjige FIDIC 

2 delovni skupini (digitalizacija, zavarovanje) 

4 strokovna svetovanja 

200 izvodov zloženke za male komunalne čistilne naprave 

 
Načrtovani novi produkt / storitev 

• Strokovni posvet Male komunalne čistilne naprave ter izdelava strokovnega biltena o malih 
komunalnih čistilnih napravah. 

 
Dogodki 

• AGI: zimska in jesenska izvedba 

• Strokovni posvet Svetovalni inženiring v investicijskem procesu 
 

Članstvo 

Predvideno število članov konec 2021 in odstotek rasti članstva v 2021  55 (5 %) 
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ZDRUŽENJE ZA TEKSTILNO, OBLAČILNO IN USNJARSKO PREDELOVALNO 

INDUSTRIJO 
 
Največja načrtovana dosežka na področju lobiranja  

• Zamrznitev višine minimalne plače na nivoju 2020  ter na daljši rok sprememba zakonodaje 
o minimalni plači. 

• Zavzemanje za lažje prestrukturiranje tekstilne dejavnosti v Sloveniji ter podpora razvoju v 
smeri zelenega, krožnega in digitalnega. 

 
  



67 
 

SAMOSTOJNE PANOŽNE ZBORNICE 
 

 

ENERGETSKA ZBORNICA SLOVENIJE 
Zbornica plana ni oddala. 
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TURISTIČNO GOSTINSKA ZBORNICA SLOVENIJE 
 
Največji načrtovani dosežki na področju lobiranja   

• Nadaljevanje sodelovanja z ostalimi turističnimi združenji v Sloveniji ter usklajevanje in 
posredovanje predlogov ukrepov za pomoč turističnemu gospodarstvu.  

• Članstvo v Strokovnemu svetu za turizem in posredovanje predlogov ukrepov za pomoč 
turističnemu gospodarstvu. 

• Težnja po ustanovitvi novih združenj v okviru TGZS. 
 
Podporne storitve 

 4 izobraževanja oz. usposabljanja z 20 - 80 udeleženci 

1 strokovna ekskurzija 

12 številk / izdaj e-publikacije (elektronskih novic) 

1 izdaja tiskanega biltena  

2 gradivi/zloženki o poslovanju panožnega gospodarstva 

4 – 5 sekcij 

 
Načrtovan nov produkt / storitev 

• Razširjeni nabor izobraževanj za člane TGZS in ostale, zlasti vezan na operativno 
poslovanje. Med drugim bo dodano izobraževanje na področju hotelske animacije, 
hotelskega kodeksa ter na področju strežbe. Najverjetneje bomo sproti dodajali še kaj, 
skladno z dogajanjem v panogi. Okrepljeno bo izobraževanje na področju hotelskih 
gospodinj oz. sobaric, v smeri informiranja o dodatni zaščiti gostov in zaposlenih, 
razkuževanje prostorov, protokoli ravnanj, zaščitna oprema in sredstva. Cilj je pridobivanje 
novih strokovnih znanj. 

 
Ključni dogodki  

• april 2021 (odvisno od epidemioloških razmer): Strokovna ekskurzija Združenja hotelirjev 
Slovenije 

• junij 2021: Konferenca Združenja hotelirjev Slovenije 

• oktober 2021: Gostinsko turistični zbor 
 

Članstvo 

Predvideno število članov konec 2021 in odstotek rasti članstva v 2021 250 (8 %) 
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SODELOVANJE V MEDNARODNIH SEKTORSKIH ZDRUŽENJIH 
 
Tudi v letu 2021 bodo združenja in zbornice dejavnosti preko članstva v naslednjih 
mednarodnih združenjih aktivno sodelovala 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 agencij in tour operatorjev 
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 International – Evropsko združenje za stnadardizacijo tehničnih izdlekov  
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  
FEPA – Evropsko združenje za abrazivne materiale  
FESPA – Evropsko združenje sito in tampo tiskarjev  
FESYP – Evropska zveza združenj proizvajalcev ivernih plošč  
FIATA – Mednarodno združenje špediterjev  
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FIDIC – Mednarodna federacija za svetovalni inženiring  
FIEC – Evropsko združenje gradbenih izvajalcev  
FSE - Evropsko združenje prehranskih dopolnil  
FONASBA – Mednarodno združenje pomorskih agentov  
GS1 – Mednarodna organizacija za standarde  
HOTREC – Mednarodno združenje hotelirjev  
IATA – Mednarodno združenje letalskih tovornih prevoznikov  
ICSID – Mednarodni svet oblikovalskih združenj  
IPA – Mednarodno združenje založnikov  
IUCAB - Evropsko združenje trgovskih agentov  
MWE - Evropsko združenje nacionalnih združenj s področja javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki  
NAPAN – Združenje severno jadranskih pristanišč  
OICA – Mednarodna organizacija avtomobilskih konstruktorjev  
Orgalim - Evropska zveza združenj za strojegradnjo, elektro in elektronsko industrijo ter 
kovinsko predelavo  
The Brewers of Europe - Evropsko združenje pivovarjev  
UNESDA – Evropsko združenje proizvajalcev brezalkoholnih pijač  
WACS – Svetovno združenje kuharskih društev  
WAN – Svetovno združenje časopisnih izdajateljev  
WAPA – Svetovno združenje pridelovalcev jabolk in hrušk  
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