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UVODNA BESEDA PREDSEDNIKA GZS  
Pandemija COVID-19 je ključno zaznamovala poslovanje gospodarstva, ki se je po zadnjih 
aktualnih ocenah Statističnega urada RS v letu 2020 skrčilo realno za 4,2 odstotka 
(nominalno za 3,1 odstotka). To je veliko pozitivno presenečenje. Še jeseni 2020 je kazalo, 
da bo padec bližji 7 odstotkom.  

Pandemija je tako predstavljala ključni izziv pri poslovanju gospodarstva, pri statističnem 
merjenju aktivnosti, ki je bilo sicer oteženo, pa tudi pri pripravi nacionalnih računov, na katere 
so močno vplivali sprejeti protikrizni zakonodajni paketi, ki so pomembno ublažili padec.  

Pandemija pa je premešala tudi karte med poslovnimi sektorji. Z objektivno največ izzivi so 
se soočale dejavnosti, kjer so odloki vplivali na manjšo porabo domačih ali tujih potrošnikov. 
Na drugi strani je industrija večino leta delovala oziroma je po velikih padcih beležila visoko 
rast, gradbeništvo je delovalo celo proticiklično. To je pomembno prispevalo k temu, da je bil 
padec BDP v Sloveniji za več kot 2 odstotni točki nižji kot v območju evra.  

Tako pri oblikovanju paketov pomoči kot pri iskanju rešitev na področju zajezitvenih ukrepov 
se je GZS izkazala kot pomemben partner gospodarstvu. Po naši oceni je to prispevalo k 
temu, da je slovensko gospodarstvo lažje prestalo izzive pandemije kot številna druga. Kljub 
padcu prodaje za 6,8 odstotka, so gospodarske družbe uspele povečati produktivnost. ob 
tem pa so ohranila glavnino delovnih mest, tudi na osnovi podpornih mehanizmov na trgu 
dela, ki so jih podjetja v stiski izkoristila. Slovenija je zadržala precej večje število delovnih 
mest kot druge evropske države ali države iz anglosaksonskega okolja, kar se odraža tudi v 
hitrem gospodarskem odboju (pričakovana gospodarska rast za leto 2022 je nad 6 odstotki) 
in padcu anketne brezposelnosti na predkrizno raven (4 odstotke).  

Analitika GZS ocenjuje, da smo predkrizno raven presegli že v juliju 2021, v drugi polovici 
leta pa poskuša gospodarstvo že nadoknaditi del izgubljene rasti. Vendar se v takšnem 
okolju pojavljajo novi izzivi.  

Pandemijo še nismo povsem obvladali, saj se delež cepljenega prebivalstva le počasi 
povečuje. Medtem ko število okužb ostaja visoko, se podjetja že soočajo z izjemno visoko 
rastjo cen vseh surovin ter hkrati z njihovo slabšo dosegljivostjo. Predelovalne dejavnosti, še 
posebno avtomobilska in elektronska industrija, se soočata tudi s pomanjkanjem 
polprevodnikov, kar znatno omejuje njuno rast, kljub visoki rasti novih naročil.  

Podjetja po vsej Evropi se soočajo s pomanjkanjem usposobljenih delavcev in delavcev na 
splošno. Cene prevoza blaga iz Azije so najvišje v desetletju, tudi cene plina so onkraj 
razumljivih intervalov. To je okolje, ki je drugačno in ki postavlja slovenska podjetja pred 
nove izzive. Skupaj jih bomo še naprej pravočasno identificirali ter rešitve oziroma predloge 
ponudili vsem, ki so nam pripravljeni prisluhniti. 

GZS podpira zeleno in digitalno tranzicijo gospodarstva, vendar moramo ob tem poskrbeti, 
da lahko podjetja v Sloveniji prejmejo vsaj takšno raven podpore, kot jo prejmejo v 
najrazvitejših zahodnih gospodarstvih. Na drugi strani pa se mora gospodarstvo resnično 
zavezati, da bo sledilo načrtom »Fit for 55« ter gradilo konkurenčnost evropskega 
gospodarstva na inovacijah, ki bodo reševale tudi družbena, okoljska in socialna vprašanja.  

Veselim se, da bodo projekti iz Načrta za okrevanje in odpornost lahko prispevala k temu 
cilju in prizadevali si bomo, da bodo slovenska podjetja upravičena do najvišjega možnega 
zneska upravičenih stroškov, ki jih slovenski nacionalni Načrt za okrevanje predvideva. V luči 
tega bomo identificirali ključne investicijske projekte, ki jih lahko navedena sredstva podprejo.  

Tibor Šimonka 



KLJUČNI CILJI GZS ZA LETO 2022 
Slovensko gospodarstvo - zmagovalec po krizi 

 

1. Prizadevanje za nadaljnji gospodarski razvoj in rast ter internacionalizacijo 
poslovanja članov GZS 

Na Gospodarski zbornici Slovenije bomo v prihodnjem letu nadgrajevali dosedanja 
prizadevanja za doseganje začrtanih ciljev iz programa Slovenija 5.0, ki temeljijo na zelenem 
prehodu, digitalizaciji, pametni specializaciji, internacionalizaciji ter investicijah v raziskave in 
razvoj ter v človeški potencial. To bo prineslo ustvarjanje novih delovnih mest z visoko 
dodano vrednostjo pri naših članih, pa tudi v širšem gospodarstvu in tako prispevalo k 
blaginji za vse. Za doseganje gospodarske rasti in nadaljnjega družbenega razvoja Slovenije 
se bomo še nadalje zavzemali za izboljšave raziskovalnega, razvojnega in inovacijskega 
ekosistema ter za zagotovitev usklajenih, stabilnih in celostnih vlaganj v raziskave, razvoj in 
inovacije ter v digitalno preobrazbo, kar naj med drugim zajema povečanje sredstev za 
raziskave in razvoj na 3 % BDP ter možnost uveljavljanja ustreznih olajšav, uvedbo razvojne 
kapice in ter nadaljnjo krepitev pametne specializacije preko strateških razvojno inovacijskih 
partnerstev (SRIP-ov). Raziskave, razvoj in inovacije naj bodo - v skladu z nacionalnimi 
razvojnimi prioritetami del koordiniranega procesa od TRL 1 do TRL 9.  

Naša posebna pozornost bo še naprej namenjena zeleni preobrazbi oziroma prehodu v 
podnebno nevtralnost, kar bo velik izziv za vse panoge. Še posebej velik bo za energetsko 
intenzivno industrijo, v kateri tako evropski zeleni dogovor kot evropska in slovenska 
industrijska strategija prepoznavajo pomembno konkurenčno prednost. Za uspešne 
odgovore na aktualna vprašanja, ki jih pred nas postavlja energetski prehod in potrebujejo 
širok družbeni konsenz, se bomo poleg že delujočega Strateškega sveta za energetski 
prehod na GZS zavzeli za oblikovanje strateškega partnerstva energetsko intenzivnih podjetij 
in odločevalcev. Pri tem si bomo prizadevali, da bo predvsem tistim članom GZS, ki ste 
pretežno izvozno usmerjeni, s konkurenčnimi gospodarstvi omogočen tehnološko in finančno 
primerljiv prehod v podnebno nevtralnost. Industrija mora namreč poleg zmanjšanja 
ogljičnega odtisa razmišljati tudi o razvoju novih, čistih tehnoloških procesov po sprejemljivih 
cenah ter razvoju novih poslovnih modelov. Vse to mora podpreti politika s finančnim 
instrumenti ter uvajanjem potrebnih sistemskih sprememb, saj na ravni EU ocenjujejo, da bo 
treba večino potrebnih naložb izvesti še v tem desetletju. Pri tem se bomo zavzemali tudi za 
vzpostavitev ustreznih mehanizmov, ki bodo čim bolj optimalno povezali evropske, javne, 
bančne in zasebne vire za realizacijo investicijskih projektov. Prizadevali si bomo za 
realizacijo tako velikih investicijskih projektov (prometna infrastruktura, obnovljivi viri energije, 
JEK 2) kot tudi že zbranih projektov gospodarstva, usmerjenih zlasti na področje varovanja 
okolja in digitalizacije, ki so pripravljeni za realizacijo (ready-to-go) in jih je GZS v letu 2021 
pridobila preko svoje investicijske platforme. Nadaljevali bomo tudi prizadevanja za 
čimprejšnjo realizacijo delnega sofinanciranja potreb po emisijskih kuponih.   

Ključne kompetence GZS so povezave in poznavanje domačega in tujega poslovnega 
okolja. V skladu s tem želimo partnersko sodelovati s ključnimi nosilci internacionalizacije 
(MGRT/SPIRIT in MZZ) s ciljem povečanja števila izvoznikov med MSP, ki ste člani GZS. V 
pomoč pri vstopu na tuje trge bomo še naprej krepili odnose s tujimi partnerskimi 
organizacijami in podjetji in po potrebi glede na aktualne razmere uporabljali najnovejše 
dosežke s področja digitalizacije in umetne inteligenca, kot so virtualne delegacije, digitalna 
promocija podjetij ter razvijali orodja kot sta Pospeševalnik izvoza in Radar izvoza.   



2. Zavzemanje za konkurenčno poslovno okolje za lažje in učinkovitejše poslovanje 
članov GZS 

Javne podporne institucije na področju financiranja morajo pripraviti ustrezne programe za 
podporo financiranju gospodarstva, ki imajo razumne cilje in niso administrativno preveč 
kompleksni. Obravnava vlog za podjetja, še posebej MSP, se ustrezno pohitri, tudi z 
optimizacijo notranjih procesov.  
 
Pričakujemo uvedbo socialne kapice, in sicer v višini 4.600 EUR bruto plače ali pa vsaj 
določitev ustrezne višje vrednosti, ki bi se v kasnejših letih zniževala. Navedena rešitev je 
ključna za izboljšanje konkurenčnosti plač strokovnjakov v Sloveniji. Pri razbremenitvi 
dohodnine predlagamo postopen dvig splošne dohodninske olajšave na 7.500 EUR kot tudi 
ukinitev najvišjega dohodninskega razreda. 

Po vzoru Nemčije predlagamo ustrezno pripravo planskih dokumentov za proračun države v 
obdobju 2023-2025 z navedbo ključnih predvidenih sprememb na področju ključnih vrst 
javno-finančnih prihodkov in odhodkov. Na naveden način lahko poslovni subjekti pridobijo 
ustrezno zagotovilo o učinkih navedenih sprememb na poslovanja zasebnega sektorja.  

Vzpostavitev dolgotrajne oskrbe pomeni okoli 400-500 milijonov EUR potrebnih virov (1 % 
BDP), ki jih obremenitev plač ne more zagotoviti, saj bi to zaustavilo oblikovanje novih 
delovnih mest. GZS bo predlagala rešitev, da bi te stroške nosil proračun RS oz. bi se razvila 
zasebna zavarovanja za ta namen z davčno ugodno obravnavo.  

Mala in srednja podjetja, člani GZS, preveč svojega časa namenjate poročanju in številnim 
drugim interakcijam z državo. Te postopke je potrebno še v večji meri digitalizirati, jih narediti 
bolj predvidljive (informacija o rokih rešitve) ter notranje optimizirati širši sektor države za 
večkratno uporabo podatkov za različne namene.  

Upravljanje državnih podjetij je potrebno ohraniti na profesionalni ravni ter poskrbeti, da 
poslujejo v skladu s sektorskimi pričakovanji. Potrebno je zagotoviti tudi podporo lastnika pri 
morebitnih prevzemih ali večjih strateških investicijah, ki imajo multiplikativne učinke na 
slovensko gospodarstvo.  

 

3. Usmerjenost v trajnost, inovativnost in digitalno poslovno preobrazbo članov GZS 
ter širšega gospodarstva 

Na področju trajnostnega gospodarstva bomo zasledovali cilja zagotavljanja učinkovitega 
poslovnega okolja ter oblikovanja GZS kot stičišča krožnosti, trajnosti in dobrih okoljih praks. 
Zastopali bomo interese podjetij različnih panog pri oblikovanju smiselne in praktično izvedljive 
okoljske zakonodaje. Preko povezovanje bo potekala promocija energetsko intenzivnih podjetij 
ter prizadevanje energetsko intenzivne industrije za prehod v nizkoogljično krožno 
gospodarstvo. Osredotočili se bomo tudi na srednja in mala podjetja pri doseganju večje 
trajnosti poslovanja.  
 
Na področju inovativnosti se bomo zavzemali za dvig in spodbujanje inovacijske kulture 
predvsem v podjetjih, ki ste člani GZS. To bodo podpirale promocijsko-izobraževalne aktivnosti 
v obliki epizod podcasta Gravitacija, izhajanja INOvičk, priprave prispevkov v Glasu 
gospodarstva, organiziranih inovacijskih meetup-ov, vzpostavitve in realizacije pilotne 
inovacijske akademije ter ostalih dogodkov in aktivnosti, povezanih z inovacijami in inovacijsko 
kulturo. Zavzemali se bomo za aktivno sooblikovanje nastajajočega inovacijskega ekosistema, 
kar bo podprto z rezultati analize stanja inovativnosti v slovenskem gospodarstvu iz leta 2021, 



ponovno analizo v 2022 in aktivnim sodelovanjem z JA Spirit Slovenija, ki vzpostavlja 
nacionalni inovacijski ekosistem. Težili bomo tudi k dvigu inovacijske kulture znotraj GZS, 
predvsem prek aktivnosti v okviru dejavnosti MISLImo in/ali aktivnosti, ki bodo izvajane s strani 
OE Strateški razvoj. 
 
Na področju digitalne poslovne preobrazbe bomo sodelovali s ključnimi deležniki in 
ministrstvi, ki so pomemben del ekosistema za gospodarstvo in ki s svojimi storitvami (npr. 
javna uprava, Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije) in aktivnostmi (npr. Digitalna koalicija, 
Gospodarski krog …) vplivajo na ta razvoj. Razvijali in izvajali bomo lastne storitve, ki 
pomagajo gospodarstvu pri digitalizaciji. Pri tem gre za storitve za člane in za storitve, ki jih 
potrebuje celotno gospodarstvo. Hkrati bomo na ustreznih ministrstvih iskali financiranje za 
te aktivnosti. Pripravili bomo digitalno strategijo GZS in izvajali projekte digitalne preobrazbe 
GZS z digitalizacijo storitev za člane. V pripravi je tudi celovita prenova CRM sistema, ki 
vključuje celovito uvedbo sistema za organizacijo dogodkov, hibridnih dogodkov in online 
dogodkov (t. i. event management) ter nova moderna orodja za avtomatizacijo prodaje 
(marketing automation). V načrtu je tudi izdelava novih e-katalogov za člane na obstoječi, v 
letu 2021 izdelani platformi za izdelavo e-katalogov. Nadaljevali bomo tudi s prenovo spletnih 
portalov GZS z namenom, da vam, našim članom omogočamo še bolj kakovostno 
informiranost. 
 
 

4. Trg dela in socialni dialog 

Po stagnaciji na trgu dela v letu 2020 in po zaslugi vladnih ukrepov ob epidemiji covida-19 je v 
letu 2021 z okrevanjem gospodarstva po covidu-19 krizi ponovno zaživel tudi trg dela. 
Značilnost leta 2021 je predvsem v tem, da so se iskalci zaposlitev odločali za zaposlitve v tistih 
dejavnostih, ki so prve zaživele; tiste dejavnosti, ki so bile dalj časa zaustavljene, pa so se ob 
ponovnem zagonu srečevale s pomanjkanjem delovne sile, saj so se nekateri njihovi zaposleni 
med tem časom že prekvalificirali. Na trgu dela smo v letu 2021 dosegli rekordno nizko 
brezposelnost in eno najnižjih brezposelnosti v državah EU. Ti vzpodbudni podatki so hkrati 
signal, da moramo prestrukturirati trg delovne sile in celotno gospodarstvo v smeri tehnološko 
naprednejšega gospodarstva z večjo mero avtomatizacije in digitalizacije proizvodnih procesov. 

Na GZS pripravljamo načrt dela za leto 2022 prav v času, ko je socialni dialog na najnižji točki 
od ustanovitve Ekonomsko socialnega sveta v letu 1994. Zaradi nespoštovanja pravil ESS so 
sindikati v maju 2021 iz socialnega dialoga izstopili.  

V letu 2022 si moramo prizadevati za boljši dialog med socialnimi partnerji. Naš fokus v 
socialnem dialogu bo sodelovanje pri pripravi zakonodajne regulative na področju trga dela, 
davčne politike, sociale in zdravja. To poslanstvo moramo v nadaljevanju izpolnjevati vsi, saj gre 
za poseben privilegij, ki si ga ne pustimo vzeti, še manj pa smo se mu pripravljeni odpovedati.  

Ena glavnih aktivnosti v socialnem dialogu mora tako biti ureditev razmer na trgu delovne sile. 
Zaradi skokovitega porasta minimalne plače v preteklih dveh letih so se razmerja med ostalimi 
plačnimi razredi zmanjšala do takšne meje, da je v mnogih podjetjih, članih GZS, povzročilo 
uravnilovko vse do VI. tarifnega razreda. Takšno stanje je negativno vplivalo na motivacijo 
zaposlenih in na produktivnost. ZMinP ministru za delo družino in socialne zadeve zapoveduje 
določitev bruto zneska minimalne plače za tekoče leto do konca januarja v višini najmanj 20 % 
in ne več kot 40 % nad minimalnimi življenjskimi stroški. Ta nepredvidljivost in druge novosti, ki 
jih je prinesel ZMinP, predstavljajo članom GZS, ki predstavljate pomemben del slovenskega 
gospodarstva, velik problem, zato si bomo prizadevali doseči spremembo zakona v smeri večje 
predvidljivosti stroškov dela že v času izdelave poslovnih načrtov v podjetjih za prihajajoče leto. 



Zaradi delujočega trga dela in zaradi potrebe po njegovem prestrukturiranju na bolj 
usposobljene razvojne kadre, se mora tudi fokus preusmeriti iz minimalne plače na vse plače, 
predvsem pa na razvojne kadre, ki bodo s svojimi rešitvami dela, ki so bile sedaj prenizko 
vrednotene, omogočile bolj avtomatizirane operacije in višjo stopnjo robotizacije.  

Prizadevati si moramo tudi za zmanjšanje absentizma in za zmanjšano breme boleznin na 
delodajalce. 

V letu 2022 se bomo zavzemali za zmanjševanje uravnilovke, ustvarjanje pravih razmerij med 
deli različnih zahtevnosti, razbremenitev vseh plač, posebej še za razvojne kadre ter večji delež 
plače za stimulacijo najboljših. Zavzeli se bomo tudi za uvedbo razvojne kapice.  

 

5. Krepitev članstva in storitev za člane GZS 

Zadovoljni smo, da smo po desetletju negativnega prirasta članov uspeli ta trend obrniti in je 
projekt ohranjanja članov in pridobivanja novih članov postal projekt celotne GZS. Aktivnosti 
bodo tudi v prihodnje 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.  
 
Člani GZS, ki ste pomemben del slovenskega gospodarstva, potrebujete 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. 
 

 

  



VEČJI DOGODKI 
 

V 2022 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 

20. 1. 16. Vrh slovenskega gospodarstva GZS 
27. 1. Sprejem diplomatov (samo v fizični izvedbi) CEMP 

 22. podelitev priznanj odličnim pekovskim izdelkom ZKŽP 
Jan. in feb. Inovacijski roadshow po osrednjeslovenski regiji ZOR 

Februar 

 Srečanje članstva ŠGZ ŠGZ 
 Izhodna delegacija EXPO ZKŽP 
 Naj krof Slovenije TGZ 

Marec 

10. 3. Nagrade GZS za izjemne gospodarske in 
podjetniške dosežke 

GZS 

10. 3. Dan Zbornice osrednjeslovenske regije – srečanje 
članov 

ZOR 

31. 3. EXPO po EXPU CEMP 
 Gospodarski forum Koroške regije Koroška GZ 
 Konferenca proizvajalcev pijač ZKŽP 
 Mesna konferenca ZKŽP 
 Strokovna ekskurzija v podjetja ZKovI 
 Razvojni dan gozdno-lesnega sektorja ZLPI 

April 

7. 4. 9. konferenca MSP PTZ 
13. 4. Konferenca o internacionalizaciji CEMP 

 Posvet Zavezništvo za mlade  Posavska GZ 
 Razvojna konferenca gospodarstva SAŠA regije SŠGZ 
 Veliki spomladanski živilski seminar ZKŽP 
 Logistični kongres ZP 
 Strokovna ekskurzija Združenja hotelirjev Slovenije TGZ 

Maj 

 Posvet ZRS ZRS 
 Predstavitev poslovanja gospodarstva Posavja 

2021 
Posavska GZ 

 Predstavitev rezultatov poslovanja gorenjskega 
gospodarstva z e-publikacijo 

RZ Gorenjska 

 Predstavitev rezultatov severnoprimorskega 
gospodarstva 2021 

Sev.Prim.GZ 

 1. Forum MedTech Slovenija MedTech 
 ETIM konferenca ZEE 
 Čar lesa ZLPI 
 Seminar hotelskih gospodinj TGZ 

 



 

 

Junij 

3. junij Okoljski dan gospodarstva VO 
 Posvet ZRS ZRS 
 10. izlet članov ZRS ZRS 
 Inovacije 2022 – podelitev priznanj najboljšim 

inovacijam v koroški regiji 
Koroška GZ 

 Dan inovativnosti in 19. podelitev inovacij Posavja Posavska GZ 
 23. podelitev priznanj za najboljše inovacije v 

SAŠA regiji 
SŠGZ 

 Podelitev nagrad najboljšim inovacijam v Podravju ŠGZ 
 SiMER konferenca ZEE 
 Zbor vseh akterjev industrije sejmov in srečanj ZISS 
 22. Vrh kmetijskih in živilskih podjetij ZKŽP 
 Strokovna ekskurzija v podjetja ZKovI 
 Konferenca Združenja hotelirjev Slovenije TGZ 
 Naj koktajl Slovenije TGZ 

Avgust 

31. 8. Dan slovenske elektroindustrije (Dan odprtih vrat 
ZEE) 

ZEE 

20.-25. 8. Skupni nastop na sejmu AGRA ZKŽP 
September 

14. 9. Gazela osrednjeslovenske regije za leto 2022 ZOR 
20. 9. XXV. Srečanje gospodarstvenikov Primorske Sev.Prim.GZ 
21. 9. 20. Slavnostna podelitev priznanj za inovacije 2022 Sev.Prim.GZ 
23. 9. Dan športa, srečanj in inovativnosti v 

osrednjeslovenski regije za leto 2022 
ZOR 

30. 9.-1. 10. Konferenca Dan najboljše prakse ZEE 
 Dan inovativnosti GZS 
 Regijsko srečanje podjetnikov Koroška GZ 
 Gazela podravsko-pomurske regije 2022 Koroška GZ 
 Dan inovativnosti s podelitvijo priznanj za najboljše 

inovacije v primorsko-notranjski regiji 
RZ Postojna 

 Podelitev priznanj za najboljše inovacije v gorenjski 
regiji za leto 2022 

RZ Gorenjska 

 25. podelitev nagrad najboljšim inovatorjem 
zasavske regije 

Zasavska GZ 

 Podelitev priznanja Savinjsko-zasavska gazela leta SŠGZ 
 11. Konferenca komunalnega gospodarstva ZKG 
 Srečanje prevozniških družin in prevoznikov ZP 

Sep/okt. Festival lesa ZLPI 
 

  



Oktober 

5. 10. 15. Zbor članov ZRS ZRS 
6.-7. 10. 24. Kongres izvajalcev računovodskih storitev ZRS 
3. teden Reciklažna konferenca ZKMN 

 10. Srečanje podjetnikov SAŠA regije SŠGZ 
 Konferenca TMBCE (Tehnologije in poslovni modeli 

za krožno gospodarstvo) 
ŠGZ 

 Konferenca o cenovnem obvladovanju dobav 
vhodnih surovin in materialov 

ZEE 

 Mlekarska konferenca ZKŽP 
 Podelitev nagrade Feniks ZPSD 
 28. Mednarodna konferenca o materialih in 

tehnologijah 
ZKMN 

 Strokovna ekskurzija Združenja kampov Slovenije TGZ 
 Gostinsko turistični zbor Slovenije TGZ 

November 
11.-14. 11. AMPT konferenca ZKMN 

11.11. Dan poklicev elektroindustrije ZEE 
17.11. Letna konferenca GoDigital ZIT 

22.-27.11. 38. Slovenski knjižni sejem ZKZK 
 Vrh slovenskega gospodarstva  GZS 
 Dan odprtih vrat gospodarstvo za mladino in starše GZS 

 Posvet ZRS ZRS 
 Posvet na temo varnosti in zdravja pri delu SŠGZ 
 Kadrovska dvodnevna konferenca - Iz prakse za 

boljšo prakso 
ŠGZ 

 Karierni sejem mladih ŠGZ 
 Mednarodno srečanje slovenskega papirništva ZPPPI 
 Veliki jesenski živilski seminar ZKŽP 
 Žitna konferenca ZKŽP 
 Strokovna ekskurzija ZKG ZKG 
 33. Posvet Poslovanje z nepremičninami ZPN 
 16. tradicionalna letna slovensko-hrvaška 

plastičarska konferenca 
ZKI 

 Dnevi slovenskega lesarstva ZLPI 
 Letni zbor Združenja hotelirjev Slovenije TGZ 

December 

 Seminar "Davčni obračun in letno poročilo za leto 
2022" 

ZRS 

 Podelitev certifikata “Trusted Partners” CEMP 
 Srečanje gorenjskih gospodarstvenikov z aktualno 

vlado 
RZ Gorenjska 

 Zbor vseh akterjev industrije sejmov in srečanj ZISS 
 Slavnostna podelitev mednarodnih certifikatov 

Programa odgovornega ravnanja® (POR) 
ZKI 

 Posvet ASM ’22 ZKovI 



NAGRADE IN PRIZNANJA  
 
Januar  
• Januar: Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij bo 22. podelila zlata priznanja za 

doseženo odlično kakovost kruha, pekovskega in finega pekovskega peciva ter testenin v 
letu 2021. 

 
Marec 
• 10.3: 54. podelitev Nagrad GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. 
• Marec: Podjetniško trgovska zbornica bo v okviru 9. Konference MSP podelila priznanje 

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

 
Junij/september/november 
• Podelitev priznanj regionalnih zbornic za najboljše inovacije 2022. 
 
Maj/junij/december  
• Podelitev certifikata “Trusted Partners” (CEMP). 
 
Junij 
• Zbornica komunalnega gospodarstva bo podelila nagrade in priznanja ZKG. 
• Junij: Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij bo razglasila rezultate tekmovanja študentov 

na področju razvoja novih inovativnih živilskih proizvodov - Ecotrophelia Slovenija 2021. 
 
September/oktober 
• V okviru Dneva inovativnosti bodo podeljena že 20. nacionalna priznanja za najbolj 

inovativna podjetja in inovatorje v podjetjih in javno raziskovalnih zavodih. 
 
Oktober 
• 6.10.: Zbornica računovodskih servisov bo podelila certifikate Strokovni vodja 

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

podelila nagrado Izvirna slovenska slikanica za nagrado Kristine Brenkove. 
• Združenje za management consulting Slovenije pri Zbornici poslovno storitvenih 

dejavnosti bo podelilo nagrado Feniks na področju management consultinga. 
• Pomurska gospodarska zbornica bo skupaj s časnikom Vestnik podelila nagrade za 

Pomursko podjetje leta 2021 in Naj zaposlovalca leta 2021. 
• Turistično gostinska zbornica Slovenije bo na Gostinsko turističnem zboru podelila 

nagrade za kakovost in uspešnost. 
• Združenje za informatiko in telekomunikacije bo pripravila izbor in nominirala 

slovenskega kandidata za nagrado Unicorn Award 2022, v sodelovanju z Digital Europe.  
• Zbornica za poslovno storitvene dejavnosti bo podelila nagrado Feniks za najboljši 

svetovalni projekt.  
 
November 
• Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev bo na 38. Slovenskem knjižnem sejmu 

podelila Schwentnerjevo nagrado 2022, nagrado Knjiga leta – velika nagrada SKS ter 
skupaj z Združenjem Manager priznanje za Najboljšo poslovno knjigo. 



• Na 26. Dnevu slovenskega papirništva bo Združenje papirne in papirno predelovalne 
industrije podelilo nagrado za izjemno zaključno nalogo (diploma, magistrsko delo, 
doktorska dizertacija) s področja papirništva in sorodnih ved. 

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

• Na 69. Gostinsko-turističnem zboru v Ljubljani bodo podeljene nagrade in priznanja za 
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 12. 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 v sodelovanju z medijsko hišo Večer podelila 
Podravsko podjetje leta. 
 

December 
• Združenje kemijske industrije bo podjetjem kemijske industrije podelilo certifikate 

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

gradbenih investicij. 
 
 
 
 
  



GOSPODARSKO OKOLJE V LETU 2022 
 

(Bojan Ivanc, glavni ekonomist pri Analitiki GZS, 12. oktober 2021) 

V leto 2020 je že vse kazalo, da se bo slovenski BDP povzpel prek simbolične meje 50 mrd 
EUR, vendar je pandemija vplivala na največje krčenje gospodarstva v kratkem obdobju 
marec-maj 2020. Po drugi objavi ocene BDP je ta v 2020 realno upadel za 4,2 %, kar je bilo 
manj od prve objave (-5,5 %) in manj od jesenske ocene institucij, ki se profesionalno 
ukvarjajo z napovedjo trendov (-7 %). Nominalen padec je bil že nižji (-3,1 %), kar je bila 
posledica močnega krčenja uvoznih cen.  

Hitra fiskalna reakcija vseh večjih gospodarstev in dodatni ukrepi centralnih bank so 
omogočili poceni in hitro financiranje rastočih primanjkljajev držav, ki so nastali kot posledica 
uvedbe zajezitvenih ukrepov (stopnja varčevanje se je povečala). To je znižalo javno-
finančno prilive in povečalo potrebo po javno-finančnih odhodkih, predvsem tistih, ki so 
ohranili delovna mesta oz. so spodbudili domače povpraševanje v mesecih, ko so se 
zajezitveni ukrepi umikali.  

Potrebno je priznati, da so vsi kasnejši zajezitveni ukrepi držav bili blažji, predvsem, ker je 
zdravstvena stroka bolj prepoznala načine za ščitenje pred okužbo, zaradi dviga stopnje 
precepljenosti (v razvitih gospodarstvih je bilo konec septembra z dvema dozama cepljeno 
okoli 60 % prebivalstva po podatkih MDS) kot tudi prilagoditve prebivalstva in podjetij na 
novo realnost (delo od doma v dejavnostih, kjer je bilo smiselno, nabava blaga prek spleta in 
konzumacija storitev prek spleta ipd.).  

Slovenija je boju proti pandemiji namenila okoli 5 % BDP (2,4 mrd EUR), pri čemer je bila 
dodatna pomembna diferenciacija, ki je vplivala na nižji padec BDP napram območju evra (-
6,3 %), predvsem manjši del storitvenega gospodarstva (in korespondenčno večji del 
industrije) in navezanost na izvoz izdelkov v države srednje Evrope. Posebej prizadete 
dejavnosti so prejele dodatne spodbude na nivoju prihodkov (turistični in kasneje gostinski 
vavčer), kar je omejilo njihov izpad prihodkov zaradi manka tujih turistov.  

Predsedovanje Slovenije Svetu EU je v drugi polovici leta dodatno pozitivno prispevalo k 
izboljšanju v tem sektorju. Ne glede na možnost koriščenje ukrepov moratorijev za prizadeta 
podjetja in gospodinjstva in izteka teh shem in večje posojilne dejavnosti SID banke in SPS 
je potrebno izpostaviti, da je bila ena pomembnih okoliščin za hiter preobrat gospodarskih 
krivulj v Sloveniji tudi nizka zadolženost gospodinjstev in podjetij. Celotni dolg podjetij 
predstavlja le petino slovenskega BDP, kar je več kot še enkrat manj kot v območju evra.  

Banke so visoko kapitalizirane in lahko podpirajo okrevanje gospodarstva. Viri financiranja še 
nikoli niso bili tako široko dosegljivi in ugodni, vendar so slovenska podjetja še vedno zelo 
zadržana do novega zadolževanja, veliko projektov financirajo iz lastnih sredstev.  

Na strani gospodinjstev se hipotekarna posojila v 2021 povečujejo za okoli 7% na letni ravni, 
kar ni ekscesna raven, saj se nominalni BDP povečuje hitreje, vendar se potrošniška posojila 
še znižujejo, predvsem zaradi omejitev regulatorja pri določanju zgornje vrednosti 
potencialnega posojila. Depoziti gospodinjstev naraščajo nominalno kar 6-krat hitreje kot 
posojila gospodinjstvom, njihov prirast pa v obdobju nizkih obrestnih mer ne deluje 
spodbujevalno na rast realnega gospodarstva. Podobno kot v drugih državah se ti prihranki 
usmerjajo tudi na finančne trge, trge nepremičnin, surovin in na povsem nove trge 
(kriptovalute), kar ima na realno gospodarstvo le blago pozitiven učinek, povečuje pa 
tveganja finančne (ne) stabilnosti.  



Ne glede na to ohranjamo optimizem glede srednjeročnih gospodarskih pričakovanj v 
Sloveniji, ki je sicer osnovan na pričakovanjih o spodbujevalni fiskalni politiki vsaj še v letu 
2022, pozitivnih učinkih Načrta za okrevanje odpornosti in novega večletnega finančne 
okvirja in monetarni politiki ECB, ki bo pretežno ohranjala nizke obrestne mere še do leta 
2022, ko že pričakujemo blago zaostrovanje. 

MDS v oktobrski napovedi (12. 10. 2021) pričakuje po 5,9-odstotnem odboju globalnega 
BDP v 2021, 4,9-odstotno rast v 2022, pri čemer naj bi bila rast v območju evra v 2022 4,3-
odstotna. Svoje ocene utemeljuje tudi na indikatorjih razpoloženja (OECD vodilni indikatorji), 
ki so bili še avgusta na visokih vrednostnih.  

Glede navedene ocene smo zadržani, saj menimo, da bodo učinki višjih cen energentov 
(povprečno ceno nafte brent vidimo pri 85 USD za sodček, še spomladi smo jo videli pri 65 
USD) in drugih surovin, pomanjkanja polprevodnikov in splošno počasnega delovanja verig 
vrednosti (nastale zamude pri dobavah vplivajo tudi na padec proizvodnje v določenih 
sektorjih) del rasti prenesli v leto 2023, kar bo verjetno rast BDP v območju evra v 2022 
približalo naši oceni 3,5 %.  

V teh okoliščinah tako pričakujemo za Slovenijo najverjetneje okoli 4,4-odstotno rast BDP v 
2022 (po 6,3-odstotni v 2021) ter prepolovitev rasti izvoza blaga in storitev (+10,2 % v 2021 
in +5,6 % v 2022), kar bo še vedno nadpovprečno visoka rast. Menimo, da se bo stanju na 
trgu dela izboljševalo v letu 2022 ter delno v 2023, ko naj bi se anketna stopnja 
brezposelnosti približala 4 %.  

Pričakujemo, da bodo plačni pritiski zmerni, vendar jih bodo povečevali inflacijski pritiski (2,1 
% rast cen v 2022) ter verjetno tudi pričakovanja sindikatov javnega sektorja pred volitvami v 
letu 2022. Zelo visoka pričakovanja imamo pri gibanjih v gradbenem sektorju, tudi trendi v 
trgovini bodo odražali rastočo kupno moč prebivalstva.  
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PLAN SKUPNIH NALOG 
 
 
 
1. PRIZADEVANJE ZA NADALJNJI GOSPODARSKI RAZVOJ IN RAST TER 
INTERNACIONALIZACIJO POSLOVANJA ČLANOV GZS 
 
1.1 PRIZADEVANJA ZA NADALJNJI GOSPODARSKI RAZVOJ IN RAST 

Najpomembnejši ukrepi, za katere se bomo na ravni Skupnih nalog GZS vseskozi 
zavzemali:  

• Nadgradnja dosedanjih prizadevanj za doseganje začrtanih ciljev iz programa Slovenija 
5.0, ki temeljijo na zelenem prehodu, digitalizaciji, pametni specializaciji, 
internacionalizaciji, investicijah v R&R ter človeški potencial. 

• Predvidljivo poslovno okolje, kot ga imajo konkurenčne države.  
• Pravočasna implementacija EU smernic.  
• Zakonodaja, ki bo sočasno z zakoni imela urejene tudi podzakonske akte.  
• Dovolj finančnih virov, ki bodo omogočili uspešen dvojni prehod: 

• hitrejše umeščanje v prostor,  
• konsenz javnega mnenja pri velikih infrastrukturnih projektih.   

• Odločnejša podpora raziskavam in razvoju v Sloveniji:  
• povečanje sredstev za RR na 3 % BDP,  
• povečanje sredstev za razvoj novih tehnologij,  
• uveljavljanje olajšav za RRI,  
• izboljšanje infrastrukture na univerzah,  
• konkretni ukrepi za vzpodbujanje zaposlovanja mladih raziskovalcev v 

gospodarstvu ter nadaljnja krepitev pametne specializacije preko strateških 
razvojno inovacijskih partnerstev (SRIP-ov).  

• Pristop pristojnih ministrstev k Razvojnemu zavezništvu za Slovenijo 5.0.  
• Uspešno črpanje sredstev iz NOO v gospodarstvu. 
• Oblikovanje strateškega partnerstva energetsko intenzivnih podjetij in odločevalcev. 
• Vzpostavitev ustreznih mehanizmov, ki bodo čim bolj optimalno povezali evropske, javne, 

bančne in zasebne vire za realizacijo investicijskih projektov.  
• Dvig javnih investicij v infrastrukturo: prizadevanja za realizacijo velikih investicijskih 

projektov (prometna infrastruktura, obnovljivi viri energije, JEK 2) in že zbranih projektov 
gospodarstva, usmerjenih zlasti na področje varovanja okolja in digitalizacije, ki so 
pripravljeni za realizacijo (ready-to-go) in jih je GZS v letu 2021 pridobila preko svoje 
investicijske platforme.  

• Nadaljevanje prizadevanj za čimprejšnjo realizacijo delnega sofinanciranja potreb po 
emisijskih kuponih.   

 
Dogodki 
• Strateški dogodki na ravni GZS (Vrh slovenskega gospodarstva, Konferenca o 

industrializaciji. 
• Seje Strateški svetov GZS. 
 
Medijska podpora 
• Komunikacijska podpora stališčem GZS in njihova objava prek vseh komunikacijskih 

kanalov GZS (klasični ter družbena omrežja). 
 
 
 



1.2 PRIZADEVANJA ZA INTERNACIONALIZACIJO ČLANOV GZS 

CEMP je v spremljanju spremenjenih tržnih razmer, mednarodnih relacij in gospodarskih 
trendov, kot so digitalizacija, zeleni prehod, spremembe potovalnih vzorcev itd., pripravil 
nova orodja za podporo slovenskim izvoznikom. Tako bomo CEMP resurse angažirali na 
novih področjih in zapolnili nekatere tržne vrzeli. S tem bomo nudili boljšo storitev članom 
GZS, postali privlačnejši za nove člane, se umeščali na širša področja gospodarskega 
delovanja in tem dosegli tudi boljšo prepoznavnost in rating GZS.  
 
Nove poslovne priložnosti 
• BigScience “one-stop-shop": GZS si bo prizadevala postati uradno stičišče interesnih 

skupin za učinkovito povezovanje slovenske hi-tech industrije s svetovnimi BigScience 
centri. Našo ambicijo utemeljujemo s poznavanjem, neposrednim dostopom in izkušnjami 
na področju čez-sektorskega povezovanja in zastopanja poslovnega interesa in razvojnih 
kompetenc slovenskega gospodarstva. 

• Dobavne verige: preurejanje poslovnih in distribucijskih tokov v povezavi z energetskimi 
in surovinskimi primanjkljaji so posledice koronske krize, ki predstavljajo izziv tudi za 
slovenska podjetja. Z njihovo pomočjo in usmeritvijo bomo identificirali in nagovorili 
priložnosti za uspešno pozicioniranje podjetij v spreminjajočem se globalnem poslovnem 
okolju tako v pogledu pridobivanja optimalnih nabavnih virov kot nadgradnje in vključitve 
lastnih kapacitet v skrajšane dobavne verige. 

• Sodelovanje v partnerskih projektih (EEN 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. 
  
Dogodki 
• Redni (fizični, virtualni in hibridni): 

• Seminarji, 
• Vhodne in izhodne gospodarske delegacije, 
• B2B, 
• Mreženja. 

• Večji:  
• Srečanje diplomatov, 
• EXPO po EXPU, 
• Konferenca o internacionalizaciji. 

 
Produkti in storitve 
• EXPO2020 Dubaj aktivnosti (januar 2021 – marec 2022). 
• Izvozna svetovanja v podjetjih, članih GZS: obiski na terenu. 
• Pospeševalnik izvoza: nov produkt za bolj učinkovito in neposredno aplikativno podporo 

izvoznikom. 
• Business Mentor: za izboljšanje kompetenc izvoznega kadra v podjetjih, 
• Predstavništva GZS v tujini: podaljšana roka GZS na tujih trgih za bolj učinkovito podporo 

izvoznikom, 
• Vključevanje podjetij v EU projekte, 
 
Informacijska in medijska podpora 
• Interna enotna uporabna baza slovenskih podjetij (CRM). 
• Kvalitetna baza tujih podjetij za interno in tržno uporabo. 



• Obstoječi komunikacijski kanali GZS. 
• Socialna omrežja. 
• Pojavnosti v medijih. 
• Discover Slovenia – 1 celoletna in 4 regionalne edicije revije Discover Slovenia. 
• Tedenski napovedniki CEMP za obveščanje domače poslovne javnosti. 
• Posebna angleška spletna stran CEMP, namenjena mednarodni promociji lastnih storitev 

CEMP ter izbranih podjetij. 
 
 
 

2. ZAVZEMANJE ZA KONKURENČNO POSLOVNO OKOLJE ZA LAŽJE IN 
UČINKOVITEJŠE POSLOVANJE ČLANOV GZS 

Poslovno okolje v 2022 bo pretežno ugodno, pri čemer med večjimi poslovnimi izzivi 
predstavljajo pritiski na rast plač, tudi minimalne plače, v luči prihajajočih volitev (v DZ, DS in 
lokalne volitve). Ne pričakujemo novih davčnih bremen, ki bi bremenila poslovanje podjetij, 
članov GZS, že v letu 2022, vseeno pa si bo GZS prizadevala za iskanje sistemskih rešitev 
na področju ublažitve izjemne rasti cen energentov, pomanjkanja usposobljenih zaposlenih 
in dostopa do ugodnega financiranja novih projektov iz naslova NOO. Prav tako si bo GZS 
prizadevala za razbremenitev stroškov dela, in sicer predvsem z zmanjševanjem 
dohodninske obremenitve pri nadpovprečnih plačah in implementacije socialno-razvojne 
socialne kapice. Na ta način bi najlažje zajezili odhod mladih izobraženih strokovnjakov v 
tujino kot tudi zajezili visoko rast števila samostojnih podjetnikov, ki v osnovi tem osebam 
prinašajo nižjo socialno varnost, pokojninski in zdravstveni sistem pa prikrajšajo za prilive. 
Stabilno poslovno okolje v kasnejših letih lahko zagotovimo tudi tako, da pozovemo vlado k 
ustreznim pripravam na izvajanje prilagoditev v javnih financah po letu 2023, ko ne 
pričakujemo več veljavnosti odstopa od fiskalnega pravila. 

Davčna razbremenitev podjetij in gospodinjstev 
• Uvedba socialne kapice v višini 4.600 EUR bruto plače ali pa vsaj določitev ustrezne višje 

vrednosti, ki bi se v kasnejših letih zniževala. 
• Dvig splošne dohodninske olajšave s 3.500 EUR na 7.500 EUR in tudi ukinitev najvišjega 

dohodninskega razreda.  
• Znižanje obdavčitve kapitalskih dobičkov in dividend za prvih pet let, in sicer s 27,5 % na 

20 %. 
• Izplačilo poslovne uspešnosti v denarju ali v ugodnosti v naravi, možnost izplačila 

neobdavčenega dela plače do višine posameznikove povprečne plače (ne do povprečne 
plače v RS).  

• Nižja stopnja davka na najemnine.  

Predvidljivo poslovno okolje 
• Iskanje podpore pri določitvi minimalne plače do avgusta v tekočem letu za prihodnje leto 

ter določitev najvišje mogoče uskladitve. 
• Ustrezno oblikovanje ključnih načel pri fiskalni politiki po leti 2023, ko ne bo več v veljavi 

odstopna klavzula.  
• Ustrezna skrb za upravljanje podjetij v lasti države.  

 
 



Preprečevanje novih obremenitev 
• Zelena transformacija ne sme poslabšati konkurenčni položaj slovenskih energetsko-

intenzivnih podjetij. Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti za programe zmanjšanje 
porabe energentov. 

• Vzpostavitev dolgotrajne oskrbe ne sme povečati stroške dela zaposlenih, temveč naj 
vire za to zagotovi proračun RS oziroma zasebna zavarovanja.  

Debirokratizacija 
• Zmanjšanje birokratskega bremena pri interakcijah poslovnih subjektov z državo, 

poročanju, pridobitvi ustreznih listin. 
• Uvedba enotnega REK obrazca. 
• Postopkovne in procesne poenostavitve pri financiranju MSP s strani SID banke in javnih 

skladov. 

Zagotavljanje ugodnih virov financiranja investicij 
• Podpora SID banke, SPS, ribniškega sklada pri ugodnem financiranju zelene in digitalne 

transformacije.   

Okrepljen neposredni stik s članicami GZS 
• Vsaj 1.500 pravnih svetovanj članom GZS s področja izvajanja veljavne zakonodaje: 

• Interventni COVID-19 predpisi (PKP, odloki). 
• Delovno pravo in pravo socialne varnosti. 
• Prejemki iz delovnih razmerij. 
• Pogodbeno pravo. 
• Korporacijsko, gospodarsko statusno pravo. 
• Izvršilni in insolvenčni postopki. 
• Konkurenčno pravo. 
• Varstvo osebnih podatkov. 
• Varstvo potrošnikov. 
• Javno naročanje, upravno pravo. 
• Reševanje sporov … 

 
 
 
 
3. USMERJENOST V TRAJNOST, INOVATIVNOST IN DIGITALNO POSLOVNO 
PREOBRAZBO ČLANOV GZS TER ŠIRŠEGA GOSPODARSTVA 
  
3.1 USMERJENOST V TRAJNOST 
 
Na področju trajnostnega gospodarstva bomo podpirali dva strateška cilja: 
1. Zagotavljanje učinkovitega poslovnega okolja. 
2. GZS kot stičišče krožnosti, trajnosti in dobrih okoljih praks. 
Pri prvem strateškem cilju bomo zastopali interese predvsem članov GZS, ki ste pomemben 
del slovenskega gospodarstva, iz različnih panog pri oblikovanju smiselne in praktično 
izvedljive okoljske zakonodaje. Preko povezovanje bo potekala promocija energetsko 
intenzivnih podjetij ter prizadevanje energetsko intenzivne industrije za prehod v nizkoogljično 
krožno gospodarstvo. Drugi strateški cilj bo osredotočen na srednja in mala podjetja med 
našimi člani pri doseganju večje trajnosti poslovanja. Pripravljen bo program "srednje in malo 
podnebno nevtralno" za podelitev certifikata ter zagnan projekta Life na področju krožnega 
gospodarstva.  



  
Aktivnosti na področju trajnostnega gospodarstva 
• Posodobitev podatkov brošure "SRIP MATPRO na poti k trajnosti".  
• Zagon in izvedba programa certifikat srednje in malo podnebno nevtralno. 
  
Dogodki na področju Trajnostnega gospodarstva 
• Okoljski dan gospodarstva (3. 6. 2022) 
• Izobraževalne delavnice, mreženja - 4 dogodki  
  
  
 
3.2 INOVATIVNA SLOVENIJA 2022 
 
V letu 2022 bomo na področju inovativnosti zasledovali tri strateške cilje: 
1. Dvig ter spodbujanje inovacijske kulture v slovenskih podjetjih. 
2. Aktivno sooblikovanje nastajajočega inovacijskega ekosistema. 
3. Dvig inovacijske kulture znotraj GZS.  
 
Prvi strateški cilj bodo podpirale promocijsko-izobraževalne aktivnosti v obliki epizod podcasta 
Gravitacija, izhajanja INOvičk, priprave prispevkov v Glasu gospodarstva, organiziranih 
inovacijskih meetup-ov, vzpostavitve in realizacije pilotne inovacijske akademije ter ostalih 
dogodkov in aktivnosti, povezanih z inovacijami in inovacijsko kulturo. Drugi strateški cilj bodo 
podpirali rezultati analize stanja inovativnosti v slovenskem gospodarstvu iz leta 2021, 
ponovna analiza v 2022 in aktivno sodelovanje z JA Spirit Slovenija, ki vzpostavlja nacionalni 
inovacijski ekosistem. Tretji strateški cilj bodo podpirale aktivnosti v okviru dejavnosti MISLImo 
in/ali aktivnosti, ki bodo izvajane s strani OE Strateški razvoj. 
 
Cilji na področju inovativnosti 
• Biti prepoznaven in aktiven povezovalec ter partner v inovacijskem ekosistemu, ki ga 

vzpostavlja JA Spirit Slovenija in soustvarjalec zakonodajnega in podpornega okolja za 
inovativnost. 

• Aktivno promovirati in širiti znanje ter izkušnje s področja inoviranja preko podcasta 
Gravitacija in inovacijskih meetup-ov. 

• Vzpostaviti inovacijsko akademijo ter realizirati prvo pilotno sezono z do 10 slovenskimi 
podjetji. 

• Nadaljevati delo na področju povezovanja korporacij in startupov (program KorpoStart) ali 
na drugačen način aktivneje sodelovati s startup-i in Slovenskim podjetniškim skladom, ki 
koordinira slovenski startup ekosistem. 

• Ohranjati sodelovanje s šolami in zavodi z namenom širitve inovativnosti in inovacijske 
kulture med mladimi (JA Slovenija in inovacijski kamp Zavoda sv. Stanislava). 

• Izvesti novo letno analizo stanja inovativnosti v slovenskem gospodarstvu, ki smo jo začeli 
v 2020. 

• Prenoviti dejavnost MISLImo in nadaljevati njene aktivnosti. 
 

Produkti s področja inovativnosti 
• Analiza stanja inovativnosti v slovenskem gospodarstvu 2022 (analiza 2020) 
• Katalog najboljših inovacij na nacionalni ravni 
• Inovacijska akademija (novo) 
• Podcast Gravitacija 
• INOvičke  
• Inovacijski meetup-i 



 
Dogodki s področja inovativnosti 
• Regionalne podelitve priznanj za inovacije (v izvedbi regionalnih zbornic). 
• 20. Dan inovativnosti s podelitvijo priznanj najboljšim inovacijam na nacionalni ravni ter 

inovacijski konferenco. 
• 4+ inovacijski meet-upi (spletna srečanja inovatorjev z vabljenim gostom/gostjo). 
• 2 izvedbi Gravitacije LIVE! 
• Interni MISLImo in se učimo dogodki za zaposlene na GZS 
  
 
3.3 DIGITALNA POSLOVNA PREOBRAZBA 
 
Pri Digitalni poslovni preobrazbi imamo v ospredju sledeče strateške cilje:  
1. Aktivno sodelovanje pri razvoju ekosistema za podporo digitalne preobrazbe. 
2. Povezovanje s ključnimi deležniki v Sloveniji pri pripravi spodbud za digitalizacijo 

gospodarstva. 
3. Razvoj in ponudba storitev za podporo digitalizacije gospodarstva in članov.  
4. Digitalna preobrazba GZS z razvojem novih digitalnih storitev za člane.  
 
Aktivno sodelovanje pri razvoju ekosistema za podporo digitalne preobrazbe 
• Sodelovanje s ključnimi deležniki in ministrstvi, ki so pomemben del ekosistema za 

gospodarstvo in ki s svojimi storitvami (npr. javna uprava, Digitalno inovacijsko stičišče 
Slovenije) in aktivnostmi (npr. Digitalna koalicija, Gospodarski krog …) vplivajo na ta razvoj.  

 
Povezovanje s ključnimi deležniki v Sloveniji pri pripravi spodbud za digitalizacijo 
gospodarstva 
• Sodelovanje z MGRT pri pripravi spodbud za podporo digitalizacije in digitalne preobrazbe 

gospodarstva kot eno ključnih elementov višanja produktivnosti in konkurenčnosti.  
 

Razvoj in ponudba storitev za podporo digitalizacije gospodarstva in članov GZS 
• Razvoj in izvajanje lastnih storitve, ki pomagajo gospodarstvu pri digitalizaciji.  

• Storitve za člane (npr. dogodki, izobraževanja, povezovanje na poslovne priložnosti). 
• Storitve, ki jih potrebuje celotno gospodarstvo (npr. Center za e-poslovanje Slovenije, 

ScienceTech sekcija). 
• Iskanje financiranja za te aktivnosti na ustreznih ministrstvih. 

 
Digitalna preobrazba GZS z razvojem novih digitalnih storitev za člane GZS 
• Priprava digitalne strategije GZS. 
• Izvedba projektov digitalne preobrazbe GZS z digitalizacijo storitev za člane (npr. e-

katalog, digitalne platforme za dogodke in delegacije, …).  
• Celovita prenova CRM sistema s celovito uvedbo sistema za organizacijo dogodkov, 

hibridnih dogodkov in online dogodkov (t. i. event management) in novimi modernimi 
orodji za avtomatizacijo prodaje (marketing automation).  

• Izdelava novih e-katalogov za člane na obstoječi, v letu 2021 izdelani platformi, za 
izdelavo e-katalogov.  

• Nadaljevanje prenove spletnih portalov GZS z namenom še bolj kvalitetne informiranosti 
članov. 

 
 
 



4. TRG DELA IN SOCIALNI DIALOG 

V letu 2022 se bo nadaljevalo poglabljanje strukturnih neskladij na trgu dela ob istočasnem 
pomanjkanju kadrov na vseh področjih, saj se število brezposelnih na trgu dela vztrajno 
znižuje,  v evidenci brezposelnih pa se povečuje delež dolgotrajno brezposelnih oseb oz. oseb, 
ki imajo različne ovire pri zaposlovanju.  
 
Za blaženje teh posledic si bomo kratkoročno prizadevali za:  
• skrajševanje rokov napotitev delavcev na prosta delovna mesta in izvajanje ustreznih 

programov aktivne politike zaposlovanja (dodatno izobraževanje, usposabljanje na 
delovnih mestih, delovni preizkus ipd.) za brezposelne osebe. 

• zmanjševanje administrativnih ovir za delodajalce pri koriščenju ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja in spodbud za zaposlovanje brezposelnih oseb s strani Zavoda RS za 
zaposlovanje. 

• zmanjševanje administrativnih ovir in tekoče izdajanje delovnih dovoljenj za zaposlovanje 
tujcev s ciljem zagotavljanja nemotenega poteka dela pri delodajalcih, ki ne morejo 
zagotoviti delavcev na domačem trgu dela. 

• sooblikovanje učinkovitih programov aktivne politike zaposlovanja, ki bodo skrajšali 
obdobja primanjkljaja delavcev v podjetjih. 

• sodelovanje s ključnimi deležniki pri načrtovanju in organizaciji zaposlitvenih sejmov v 
»tretjih« državah. 

  
Aktivnosti za zmanjševanje strukturnih neskladij 
• Promocija deficitarnih in perspektivnih poklicev na osnovnih in srednjih šolah:  

• Gostovanje Potujoče razstave poklicev prihodnosti na najmanj 30 osnovnih šolah. 
• Izvedba obiskov učencev in njihovih staršev v podjetjih po vnaprejšnjem dogovoru 

s šolami in člani GZS v vseh slovenskih regijah. 
• Snemanje video posnetkov za spoznavanje in promocijo poklicev in panog 

(najmanj 21 posnetkov). 
• Sodelovanje na poklicnih tržnicah in sejmih (tudi virtualno) in promocija 

deficitarnih poklicev. 
• Promocija vajeništva in dualnega izobraževanja. 
• Prizadevanja za vključevanje brezposelnih oseb s suficitarnimi poklici v vajeništvo. 
• Sodelovanje s 120 osnovnimi šolami in 40 gimnazijami na področju krepitve kompetence 

podjetnosti in karierne orientacije ter prehoda med šolo in trgom dela. 
• Sodelovanje z institucijami znanja na področju dopolnjevanja izobraževalnih programov s 

kompetencami, ki jih podjetja potrebujejo in jih bodo še potrebovali v naslednjih letih v 
povezavi z zelenim in digitalnim prehodom in drugimi spremembami, ki jih je potrebno 
spremljati globalno. 

• Prizadevali si bomo biti ključni sogovornik pri razvoju dolgoročnega napovedovanja 
potreb po kompetencah, katerega model smo razvili na GZS. 

• Medresorsko povezovanje s ciljem načrtovanja novih ukrepov na trgu dela v luči 
pomanjkanja kadra v Sloveniji in širše (npr. poenostavljeni postopki in privlačni ukrepi za 
zaposlovanje tujcev – strokovnjakov; subvencija za reševanje stanovanjskega vprašanja, 
razmislek o stalnih uradih v »tretjih državah« za zaposlovanje v Sloveniji ipd.). 

  
Produkti in storitve  
• Svetovanje in izvedba verifikacij učnih mest (preverjanje delovnih in kadrovskih pogojev) 

za izvajanje vajeništva in praktičnega usposabljanja z delom. 
• Izobraževanja mentorjev dijakov in vajencev. 
• Podpora podjetjem pri izvajanju vmesnih in zaključnih izpitov za vajence in dijake. 



• Razvoj e-platforme za strokovno podporo mentorjem v podjetjih pri delu z vajenci in 
dijaki. 

• Razvoj digitalnih orodij za najave učnih mest, sklepanje pogodb za vajence in dijake … 
• Pomoč pri postopkih pridobitve delovnih dovoljenj za tujce. 
  
Dogodki  
• Strokovna srečanja, posveti, konference na aktualne vsebine. 
• Dan odprtih vrat gospodarstva za mladino in starše. 
• Festival vajeništva ob zaključku šolskega leta. 
• Učna podjetja dijakov se predstavijo s svojimi produkti in storitvami. 
 
Podpora socialnemu dialogu 
• Strateški svet za kolektivno dogovarjanje, njegova ožja skupina, Pravna služba GZS in 

Analitika GZS bomo nudili strokovno pomoč pri vodenju in vsebinah socialnega dialoga 
na naslednjih ravneh: 
- socialnega dialoga v podjetjih v smeri prilagoditve plačnih modelov novim razmeram 

na trgu (utapljanje dodatkov v osnovne plače in spreminjanje razmerji med tarifnimi 
razredi in s tem zmanjševanje uravnilovke). 

- socialnega dialoga na ravni dejavnosti, kjer naj podjetja dodatke, ki so določeni v KP, 
pretopijo v višje osnovne plače.  

- socialnega dialoga na ravni države, kjer si bomo v okviru ESS prizadevali za sprejem 
Socialnega sporazuma, v katerem bomo določili okvir za mnoga področja socialnega 
dialoga, znotraj katerih bo potrebno najti ustreznejše rešitve v zakonskih in 
podzakonskih aktih ter v KP dejavnosti. 

• Pravno in ekonomsko svetovanje članom na področju delovnih razmerij in stroškov dela: 
• Delovna razmerja. 
• Urejanje trga dela. 
• Pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
• Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje. 
• Prejemki iz delovnega razmerja, prispevki, dajatve, stroški dela. 
• Varnost iz zdravje pri delu. 
• Minimalna plača. 
• Plačni model. 
• Socialni sporazum idr. 

• Celovita pravna in ekonomska podpora kolektivnemu dogovarjanju pri kolektivnih 
pogodbah dejavnostih, katerih skleniteljica je GZS. 

• Pravna podpora Strateškemu svetu GZS za kolektivno dogovarjanje. 
• Pravno in ekonomsko svetovanje članom na področju delovnih razmerij in stroškov dela: 

• Delovna razmerja. 
• Urejanje trga dela. 
• Pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
• Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje. 
• Prejemki iz delovnega razmerja, prispevki, dajatve, stroški dela. 
• Varnost iz zdravje pri delu. 
• Minimalna plača. 
• Plačni model. 
• Socialni sporazum … 

• Celovita pravna in ekonomska podpora kolektivnemu dogovarjanju pri kolektivnih 
pogodbah dejavnostih, katerih skleniteljica je GZS. 

• Pravna podpora Strateškemu svetu GZS za kolektivno dogovarjanje. 



5. KREPITEV ČLANSTVA IN STORITEV ZA ČLANE GZS 

 
Nadgraditev marketinških aktivnosti 
• Krepitev blagovne znamke GZS prek vseh komunikacijskih poti GZS. 
• Priprava aktualnega nabora plačljivih in brezplačnih webinarjev. 
• Oblikovanje novih oglaševalskih in promocijskih paketov ter novih oblik oglaševanja 

preko najrazličnejših komunikacijskih kanalov in poti GZS. 
• Izbor zaprtih spletnih strani s pomembnejšimi, aktualnimi, vsebinami, ki so dostopne zgolj 

članom GZS. 
 
Promocija uspehov in odličnosti članov GZS 
• Podelitev 54. Nagrad GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. 
• Promocija posebnih dosežkov članov na konferencah in v reviji Glas gospodarstva. 
• Promocija izjemnih uspehov članom prek socialnih omrežjih. 
• Promocija zlatih inovatorjev GZS. 
• Podaljšanje obstoječih in izdaja novih certifikatov Excellent SME. 
 
Pomoč članom GZS 
• Infopika, svetovalni center GZS: različne poslovne informacije in nasveti, namenjeni 

članom GZS, na enem mestu.  
• Član članu: člani GZS si med seboj lahko nudijo posebne popuste, o katerih redno 

obveščamo. 
• Podpora članom pri brezplačnem trženju produktov in storitev preko portala Borza.org.  
• Pravno svetovanje članom GZS s področja izvajanja veljavne zakonodaje. 
 
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. 
• Podcast Gravitacija. 
• 12 številk revije Glas gospodarstva (7 rednih številk, 1 številka, vezana na Nagrade GZS, 

4 panožne številke). 
• 1 celoletna in 4 regionalne edicije revije Discover Slovenia. 
• Promocija stališč, komentarjev in učinkov realizacije ukrepov v ciljnih javnostih. 
• Ciljno obveščanje javnosti o aktivnostih GZS preko različnih komunikacijskih kanalov 

GZS. 
• Medijska podpora dejavnostim in aktivnostim GZS. 
• Krepitev pojavnosti GZS na socialnih omrežjih. 
  



JAVNE LISTINE  
Na oddelku Javne listine bomo izvajali javna pooblastila v skladu z zakonodajo in druge storitve 
za podjetja. Podjetjem bomo izdajali listine in jim svetovali. Naše delo bomo prilagajali 
potrebam podjetij in si prizadevali za boljše pogoje zanje.  

Na področju zunanje trgovine bomo v Ljubljani in na dvanajstih regionalnih zbornicah izdali: 

• 800 ATA zvezkov za okoli 1.600 postopkov začasnega izvoza, tranzita oz. uvoza blaga, 
• 18.000 potrdil o poreklu blaga, od tega 90 % elektronsko, 
• 50 potrdil o registraciji podjetij in 50 potrdil o članstvu v GZS ter 
• potrdili okoli 7.000 drugih listin, ki spremljajo blago pri izvozu.  

V okviru navedenih postopkov bomo reševali zahtevke za dokazovanje vračila blaga ter 
posledično posredovali pri plačilu uvoznih dajatev. Reševali bomo zahtevke za verifikacijo 
izdanih potrdil s strani organov tretjih držav. 

Na področju prevozov blaga in potnikov v notranjem in mednarodnem cestnem prometu 
bomo izvajali postopke v zvezi z licencami in dovolilnicami. Izdali bomo: 

• 700 licenc Skupnosti in nacionalnih licenc, 
• 7.000 izvodov licenc za vozila, 
• 12.000 potrdil za voznike iz tretjih držav, 
• 200 taksi nalepk, 
• 10.000 dovolilnic in dovolilnic CEMT za opravljanje mednarodnega cestnega prevoza 

blaga. 

Izvedli bomo 200 postopkov preverjanj izpolnjevanja pogojev za licenco.  

Podjetjem bomo svetovali o navedenih področjih in jih informirali o novostih preko 
komunikacijah kanalov GZS, predvsem z objavami na spletni strani, preko e-novic, 
časopisov in socialnih omrežjih. Izvedli bomo 10 seminarjev.   

Sodelovali bomo z domačimi in tujimi institucijami ter z drugimi poslovnimi partnerji pri 
upravljanju področij, pripravi zakonodaje ter izvajanju javnih pooblastil.  

Nadaljevali bomo z optimizacijo in digitalizacijo postopkov.  

 

 

 

  



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 2022 bo LAC v okviru svoje osnovne dejavnosti za stranke zagotavljal organizacijo in 
podporo reševanju domačih sporov in sporov z mednarodnim elementom z arbitražo, 
mediacijo, kombiniranimi (multy-tier) postopki ter 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. 

 

CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, SVETOVANJE IN MEDIACIJO 

Center za izobraževanje, svetovanje in mediacijo je v letu 2021 ustanovil Strateški svet za 
kolektivno dogovarjanje kot podporo združenjem/zbornicam dejavnosti v procesu 
kolektivnega dogovarjanja z izobraževanjem, svetovanjem, preprečevanjem in reševanjem 
sporov ter specializacijo za področje delovnega prava.  

Glavne naloge Centra za ISM so:  

• izobraževanje tistih, ki izvajajo kolektivno dogovarjanje (vodij in članov pogajalskih skupin 
za KP dejavnosti), ter mediatorjev, ki izvajajo proces mirnega reševanja delovnopravnih 
sporov; 

• svetovanje glede poteka procesa mediacije zainteresiranim osebam in delodajalcem pred 
uvedbo mediacijskega postopka;  

• zagotavljanje mediacij prek liste mediatorjev.  



Septembra 2021 je Strateški svet za kolektivno dogovarjanje imenoval Svet Centra, ki ga 
sestavlja 11 članov. Na konstitutivni seji Svet je imenoval listo 18 mediatorjev, sprejel kodeks 
delovanja mediatorjev ter temeljne pravilnike za delovanje Centra za ISM.  

V letu 2022 se bo Center posvetil zlasti promociji svojega delovanja v sodelovanju s 
pogajalskimi skupinami in UO združenj/zbornic dejavnosti ter Strateškim svetom za 
kolektivno dogovarjanje. Promoviral se bo preko spletne strani in na najrazličnejše druge 
načine.  

GZS bo zagotavljala pogoje za delovanje in uresničevanje poslanstva in nalog Centra za ISM 
skladno z ustanovnim sklepom.   

 

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. 

 

  



SODELOVANJE Z MEDNARODNIMI ZBORNICAMI, 
ZDRUŽENJI IN DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI 
 
SODELOVANJE Z MEDNARODNO GOSPODARSKO ZBORNICO (ICC) 

Mednarodna gospodarska zbornica s sedežem v Parizu (ICC) je prepoznavna kot največja 
svetovna poslovna organizacija za pospeševanje liberalizacije svetovne trgovine in investicij 
ter snovalka modelnih pogodb in raznih drugih oblik mednarodnega poslovnega 
avtonomnega prava. 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 2022 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 pri oblikovanju modelnih 
pogodb in raznih enotnih pravil mednarodnega avtonomnega prava; 

• 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 

(modelne pogodbe, instrumenti za utrditev obveznosti, alternativne oblike reševanja 
sporov idr.);    

• pomoč in svetovanje članom pri reševanju problemov v zvezi s poslovanjem z 
dokumentarnimi akreditivi, bančnimi garancijami, bančno plačilno obvezo  in 
dokumentarnimi inkasi; 

• obveščanje članov o tipičnih primerih finančnih prevar, ki so najbolj pogoste pri čekih, 
akreditivih in garancijah skozi članstvo v ICC Commercial Crime Services (CCS) in ICC 
Financial Investigation Bureau (FIB). 

 

 

SODELOVANJE Z EUROCHAMBRES 

Kot polnopravna članica Evropske zveze gospodarskih zbornic (Eurochambres) bomo preko 
članstva v njenem upravnem odboru in raznih delovnih telesih tudi v letu 2022 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, pomanjkanja ustrezne delovne sile, novih pristopih na področju 
internacionalizacije. 

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. 

 

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 sekretariat mreže New Alpe Adria sedež na Koroškem. V letu 2021 se je mreži 
pridružila regionalna zbornica Bolzano.  

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. 
• Trden model povezovanja gospodarskih zbornic v regiji. 

 

 
  



REGIONALNE ZBORNICE 
 

REGIONALNE ZBORNICE, KI SO ORGANIZACIJSKE ENOTE V 
OKVIRU GZS 
 

KOROŠKA GOSPODARSKA ZBORNICA 

Najpomembnejša vsebinska področja  

• Nadaljnje aktivnosti za uresničitev projekta 3. razvojne osi – v koordinaciji z nosilci 
razvoja v koroški regiji. 

• Nadaljnje aktivnosti Investicijske platforme. 
• Projekt POLET – nadaljevanje aktivnosti za zdravo, aktivno staranje zaposlenih. 
• Pomoč podjetjem pri črpanju sredstev EU – priprava posvetov, seminarjev o 

predstavitvah možnosti financiranja in povezovanja podjetij (konzorciji). 
• Pomoč podjetjem pri pridobivanju kadra - sodelovanje s šolami in zavodom za 

zaposlovanje ter iskanje možnosti pridobivanja kadra iz tujine.  
• Čezmejni projekti s Slovensko gospodarsko zvezo v Celovcu. 
• Aktivno sodelovanje in večja vloga v Razvojnem svetu koroške regije in pri pripravi 

RRP 2021-2027. 
• Krepitev vloge Koroške GZ v regiji – aktivno sodelovanje s člani, mediji, lokalnimi 

skupnostmi in podpornim okoljem. 
 
Podporne storitve 

10 izobraževanj oz. usposabljanj s skupaj 150 udeleženci 
5 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc s skupaj 150 udeleženci  
250 svetovanj in podanih informacij  
1.100 izdanih javnih listin  
3 e-publikacije, ki jih prejme 800 naslovnikov, tedenski mailing z aktualnimi 
informacijami 
1 gradivo/zloženka o poslovanju regijskega gospodarstva  
4 sekcije 

 
Novi produkti / storitve  

• Uvedba novih sekcij v okviru Koroške GZ – sekcija za okolje in reciklažo, sekcija za 
ravnanje s človeškimi viri, sekcija za mlade, sekcija za gostinstvo in turizem. 

• Implementacija socialnih medijev in aktivno komuniciranje s člani preko spletnih 
medijev. 

• Dobro jutro sosed – projekt poslovnih zajtrkov v Mislinjski, Mežiški in Dravski dolini, 
kjer se podjetniki srečajo 1x na 2 meseca. Podjetje, ki zajtrk gosti, se predstavi, 
podjetniki se pogovorijo o skupnih izzivih ter iščejo možnosti sodelovanja. Na zajtrke 
so vabljeni tudi župani. 

 
Ključni dogodki  

• Gospodarski forum Koroške regije (marec 2022) 
• Inovacije 2022 – podelitev priznanj (junij 2022) 
• Dobro jutro sosed (1x na dva meseca) 



• Regijsko srečanje podjetnikov (september 2022) 
• Gazela podravsko-pomurske regije 2022 (september 2022) 
• Ples gospodarstvenikov Koroške (december 2022) 

Članstvo  

Predvideni odstotek rasti članstva v 2022 +3 % 
  



POSAVSKA GOSPODARSKA ZBORNICA, KRŠKO 

Najpomembnejša vsebinska področja   

• Zeleni energetski prehod - dokončanje verige HE na Spodnji Savi in podpora 
projektu JEK 2 na regijski in nacionalni ravni. 

• Promocija poklicev za prihodnji razvoj posavskega gospodarstva. 
• Nadgradnja Investicijske platforme 5.0 ob upoštevanju razvojnih prioritet regije in 

podvojitev sredstev za gospodarstvo v sklopu RRP 2021-2027 za regijo Posavje in 
Razvojnem svetu regije. 

• Projekt POLET – nadgradnja projekta za delodajalce za aktivno in zdravo staranje. 
• 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. 
• Podpora članstvu pri črpanju EU sredstev, internacionalizaciji in tekočih izzivih. 
• Krepitev vloge Posavske GZ, Krško v regiji z aktivnim sodelovanjem članstva, 

podpornim okoljem, lokalno skupnostjo in mediji. 
 
Podporne storitve 
 
10 izobraževanj oz. usposabljanj z 140 udeleženci 
5 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc s skupaj 150 udeleženci 
350 svetovanj in podanih informacij 
1.100 izdanih javnih listin 
40 e-publikacij, ki jih prejme 800 naslovnikov 
2 zloženki o poslovanju regijskega gospodarstva 
2 izhodni in 1 vhodna delegacija 
4 sekcije 
 

Novi produkti / storitve  

• Posavska investicijska platforma 5.0. 
• Kadrovske potrebe za naslednje srednjeročno obdobje. 
 
Ključni dogodki  
 
• Zavezništvo za mlade – posvet s predstavniki kadrovskih služb, mentorji in 

svetovalkami v OŠ (april 2022) 
• Predstavitev poslovanja gospodarstva Posavja 2021 (maj 2022) 
• Dan inovativnosti in 19. podelitev inovacij Posavja (junij 2022) 
• Poslovni dogodek z NLB (oktober 2022) 
 

Članstvo  

Predvideno število članov konec leta 2022 in predvideni odstotek rasti 
članstva v 2022 

130 (+3 %) 

 

 

  



REGIONALNA ZBORNICA POSTOJNA 

Najpomembnejša vsebinska področja   

• Vključevanje gospodarstva v pripravo RRP 2021-2027 za primorsko-notranjsko 
regijo, spodbujanje priprave projektov s področja gospodarstva za vključitev v RRP 
ter proaktivno delovanje gospodarstva v Razvojnemu svetu regije. 

• Vključevanje gospodarstva in zastopanje interesov regije pri pripravi operativnih 
programov kohezijske politike. 

• Sodelovanje pri delovanju Izobraževalnega centra sodobnih tehnologij. 
• Podpora članom pri reševanju problemov z državo.  
• COVID 19: Podpora podjetjem pri pridobivanju informacij ter odpravljanju posledic 

pandemije. 
 
Podporne storitve 

10 izobraževanj oz. usposabljanj s skupaj najmanj 100 udeleženci 
10 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc s skupaj 300 udeleženci 
150 svetovanj in podanih informacij 
800 izdanih javnih listin 
1 gradivo/zloženka o poslovanju regijskega gospodarstva 
10 neposrednih podpor podjetjem pri reševanju njihovih problemov pri poslovanju 
8 srečanj sekcij 

 

Novi produkti / storitve 

• Uvedba ogleda dobrih prask v podjetju, pri čemer gre za manj formalna druženja 
članov z namenom medsebojnega seznanjanja z dobrimi praksami v podjetjih. 

 
Ključni dogodki  

• Gospodarski forumi (enkrat mesečno, 10 na leto)  
• Dan inovativnosti s podelitvijo priznanj za najboljše inovacije v primorsko-notranjski regiji 

(september 2022) 
• 2 podjetniška zajtrka  
• Dan podpornega okolja 
• Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva  
• Sodelovanje pri podelitvi priznanja gospodarstvenik leta, ki ga podeljuje Radio 94 (januar 

2022) 

Članstvo  

Predvideno število članov konec leta 2022 in predvideni odstotek rasti 
članstva v 2022 

71 (+2 %) 

 

 

 

  



REGIONALNA ZBORNICA GORENJSKA 

Najpomembnejša vsebinska področja 

• Ažurno obveščanje podjetnikov o aktualnih razmerah. 
• Priprava predlogov sistemskih ukrepov za pomoč gospodarstvu. 
• Sodelovanje z regionalnimi institucijami in gospodarstvom. 
• Izvajanje ukrepov na področju izobraževanja in usposabljanja ter dvigovanje kompetenc 

kadra skupaj z izobraževalnimi institucijami v regiji – podpora ustreznih učnih programov 
po predlogu gospodarstva, spodbujanje vajeništva, promocija deficitarnih poklicev. 

• Evidentiranje administrativnih ovir pri ustanavljanju in delovanju subjektov ter priprava 
predlogov za njihovo odpravo – poenostavitve, razbremenitve za delovanje subjektov. 

• Preverjanje učinkov predpisov na gospodarstvo in kreiranje predlogov izboljšav ali 
popravkov veljavne zakonodaje – delovnopravna zakonodaja, davčna, okoljevarstvena. 

• Izvajanje aktivnosti za internacionalizacijo na regionalni ravni – predlogi za nove trge, 
izhodne in vhodne delegacije za spodbujanje izvoza. 

• Spodbujanje investicij – nadaljevanje zbiranja predvidenih investicij in v sodelovanju s 
projektno pisarno GZS pomoč podjetjem pri črpanju sredstev EU. 

• Nadaljevanje aktivnosti za vzpostavitev Poslovne cone Hrastje v sodelovanju z MO Kranj 
in OOZ Kranj 

• Krepitev vloge gospodarstva v Razvojnem svetu regije. 
• Povezovanje različnih institucij in vzpostavljanje partnerstev za spodbujanje podjetništva 

na lokalni in regionalni ravni, izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti ter 
sooblikovanje podpornega okolja za poslovne subjekte. 

Podporne storitve 

Vsaj 10 (on-line) izobraževanj/usposabljanj in delavnic z aktualnimi temami - v povprečju 
20 udeležencev 
8-10 računovodskih zajtrkov skupaj z OOZ Kranj – v povprečju 20 do 30 udeležencev 
600 svetovanj in podanih informacij  - pomoč podjetnikom z odgovori na različna vprašanja 
Povprečno 2.500 izdanih in potrjenih javnih listin 
2 e-publikaciji: Poslovanje gorenjskega gospodarstva, e-katalog inovacijskih dosežkov 
2 sekciji 

 
Novi produkti / storitve  

• Izdelava in postavitev virtualnega razstavnega prostora (SHOWROOM - predstavitev in 
promocija gospodarstva v regiji). 

• Ustanovitev Kluba gorenjskih gospodarstvenikov. 
• Tečaji tujih jezikov za člane. 

Ključni dogodki  

• Predstavitev rezultatov poslovanja gorenjskega gospodarstva z e-publikacijo (maj 2022) 
• Podelitev priznanj za najboljše inovacije v gorenjski regiji za leto 2022 (september 2022) 
• Srečanje gorenjskih gospodarstvenikov z aktualno vlado (december 2022) 

Članstvo  

Predvideno število članov konec 2022  280 
 

 



ZASAVSKA GOSPODARSKA ZBORNICA  

Najpomembnejša vsebinska področja  

• Implementacija operacij iz Območnega načrta za prestrukturiranje Zasavja kot 
nekdanje premogovne regije. 

• Vključitev ZGZ v delovanje Centra za pravični prehod Zasavja (Sklad za PP). 
• Nadaljnje sodelovanje pri pripravi Regionalnega razvojnega programa Zasavske regije 

2021–2027 in vključevanje v pripravo OP KRVS 2021–2027; sodelovanje v razvojnih 
strukturah (Razvojni svet regije in njegovi odbori, Regijska razvojna mreža, RS KRVS). 

• Investicijska platforma 5.0: krepitev sodelovanja z deležniki (zbornice, MGRT, SPIRIT 
…). 

• Pomoč podjetjem pri implementaciji projektov, sofinanciranih iz NOO idr. 
• Projektno in konzorcijsko sodelovanje (projektna pisarna SRIP MATPRO, POLET, SPOT 

svetovanje Zasavje idr.). 
• Pomoč podjetjem po epidemiji (informiranje, svetovanje). 

 
Podporne storitve 

5 izobraževanj oz. usposabljanj z 80 udeleženci  
2 strokovna posveta, srečanji, konferenci s skupaj 100 udeleženci  
150 svetovanj in podanih informacij  
300 izdanih javnih listin  

 

Novi produkti / storitve 

• Zmanjševanje administrativnih ovir za spodbujanje investicij, svetovanje podjetjem pri 
pripravi in izvajanju operacij iz Območnega načrta za prestrukturiranje Zasavja kot 
nekdanje premogovne regije. Pomoč pri črpanju sredstev Sklada za pravični prehod in 
drugih evropskih skladov za nov gospodarski zagon. 

• Regijska investicijska platforma: posodobitev baze podatkov za pospešitev investicij v 
regiji, boljši pretok informacij, povezovanje ključnih nosilcev razvoja gospodarstva 
zasavske regije, podatkovno zaledje za koordinacijske aktivnosti z regijskimi institucijami 
in ministrstvi, skrajšanje časa od pričetka priprave investicije do izvedbe in pričetka 
delovanja, večja dostopnost do virov sredstev za izvedbo investicij in projektov. 

 
Ključni dogodki 

• 25. podelitev nagrad najboljšim inovatorjem zasavske regije (september 2022) 
• Razvojna konferenca - pravični prehod nekdanje premogovne regije 
• Dan zasavskih podjetnic 
• Regijsko srečanje gospodarstvenikov 

 

Članstvo  

Predvideno število članov konec leta 2022 110 
  



SEVERNO PRIMORSKA GOSPODARSKA ZBORNICA, NOVA GORICA 

 
Najpomembnejša vsebinska področja 

Zagotavljanje ugodnega poslovnega okolja za gospodarsko rast v regiji: 
• 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. 
• Ureditev oz. izgradnja glavne cestne povezave Zgornje Soške doline z Goriško in v smeri 

proti Italiji. 
• Izgradnja kanalske obvoznice in obvoznice Čiginj-Volče. 
• Izgradnja regionalnega odseka Tolmin-Cerkno-Gorenja vas. 
• Podpora in pomoč pri postavitvi organizacijske infrastrukture za izgradnjo regijskega 

logističnega centra Goriške z intermodalnim centrom in prestavitvijo tovornega 
postajališča iz Nove Gorice na lokacijo vzdolž hitre ceste H4 proti MMP Vrtojba. 

• Dovolj sredstev za investicije v distribucijo električne energije. 

Podporne storitve 

3 srečanja s skupaj 300 udeleženci 
500 svetovanj in podanih informacij 
1.000 izdanih javnih listin 
100 e-publikacij, ki jih prejme 1.000 naslovnikov 
1 izhodna delegacija 
1 sekcija 

 

Ključni dogodki  

• Predstavitev rezultatov severnoprimorskega gospodarstva 2021 (novinarska 
konferenca, maj 2022)  

• XXV. Srečanje gospodarstvenikov Primorske (20. september 2022) 
• 20. Slavnostna podelitev priznanj za inovacije 2022 (21. september 2022) 
• Prednovoletno druženje članov (november 2022) 
 

Članstvo  

Predvideno število članov konec leta 2022 in predvideni odstotek rasti 
članstva v 2022 

274 (3 %) 

 

  



ZBORNICA OSREDNJESLOVENSKE REGIJE 

Najpomembnejša vsebinska področja 

• Investicijska platforma 5.0. (Osrednja Slovenija 5.0) regijskih zbornic GZS kot 
osnova za krepitev sodelovanja s pristojnimi vladnimi entitetami ter osnova za 
podajo informacij o vzvodih gospodarskega potenciala za (so)kreiranje razpisov in 
črpanje sredstev s strani podjetij. 

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

• Lobiranje na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS v povezavi z umeščanjem 
in razvojem podjetnosti v izobraževanje (od vrtca naprej) ter o pomenu spremembe 
curriculuma vzgojno – izobraževalnega sistema za zmanjšanje kadrovske vrzeli. 

• Zavzemanje za dosego enotnih standardov in kategorizacije znotraj sektorjev fitnesa, 
rekreacije in regeneracije in umeščanje v preventivne programe. 

• Lobiranje znotraj evropske organizacije EuropeActive in z njihovo podporo uveljavitev 
panoge in Sekcije za fitnes, rekreacijo in regeneracijo v slovenskem prostoru 

• Zavzemanje za nujnost vpeljave ukrepov za trajnostno, vzdržno ter energetsko 
samozadostnost v povezavi z vsemi prioritetami na področju varovanja okolja in prostora 
znotraj osrednjeslovenske regije.  

• Vključevanje v pripravo strateškega plana razvoja in investicij (konkretne alokacije 
sredstev) za zagotavljanje distribucije energije, ki je ena od temeljev razvoja 
osrednjeslovenskega gospodarstva.  

• Nadgradnja železniške postaje Ljubljana in ostalih prioritetnih investicijah na področju 
trajnostnega prometa znotraj ZOR regije. 

• Aktivna vloga ZOR in vključevanje gospodarstva v pripravo RRP 2021-2027 za LUR in 
jugovzhodno regijo, spodbujanje priprave projektov s področja gospodarstva za vključitev 
v RRP ter proaktivno delovanje gospodarstva v obeh razvojnih svetih regij.  

• Vključevanje in zastopanje tako gospodarskih kot širših interesov gospodarstva obeh 
regij pri pripravi operativnih programov kohezijske politike.  

• Aktivno vključevanje pri podpori integracije migrantov v družbeno odgovorna dela znotraj 
javnih entitet (komunalna, gradbena dela, vzdrževanje vrtov, zelenic, pobiranje smeti 
itn.). 

• Krepitev investicijskih odnosov med Slovenijo in Kitajsko, tako za vhodne kot izhodne 
investicije, skozi posvete z relevantnimi deležniki na obeh straneh.  

 
Podporne storitve 

20 – 25 izobraževanj oz. usposabljanj s skupaj 350 udeleženci (on-line / v živo) 
150+ svetovanj in 300+ podanih informacij   
3 strokovni posveti, srečanja, konference s skupaj 200 udeleženci  
60 e-obvestil posredovanih na več kot 1.000 naslovnikov   
6 izhodnih in 8 vhodnih delegacij 
2 skupinska sejemska nastopa (on-line) 
14 izvedenih srečanj 
3 sekcij 

 

Novi produkti / storitve  

• Inovacijski road-show v podpornem in raziskovalno-razvojnem okolju osrednjeslovenske 
regije 2022. 



• Povezovanje in proaktivno partnerstvo z občinami skozi promocijo poslovnih con med 
gospodarskimi subjekti znotraj osrednjeslovenske regije. 

• Povezovanje in proaktivno partnerstvo skozi publikacijo poglobljenih analiz stanja 
gospodarstva občin. 

• Večerja članov Sekcije slovensko-kitajskega poslovnega sveta na zboru članov 2022. 
• Kolumna o razmerah na kitajskem trgu v slovenskem jeziku (zapolnitev manjka informacij 

- redno izdajanje v enem izmed poslovnih tiskanih medijev). 
• Ustvarjanje digitalne baze kitajskih zanesljivih uvoz-izvoz partnerjev za posamezni sektor 

in razvijanje produkta za matchmaking članov Sekcije slovensko-kitajskega poslovnega 
sveta v izbranem sektorju. 

• Brošura članov Sekcije slovensko-kitajskega poslovnega sveta ter brošura aktivnosti za 
leto 2021. 

• Publikacija Slovenske fitnes industrije 

 
Ključni dogodki 

• Teddy fit kongres Gradec (januar 2022)  
• Kongres s Fitnes učiliščem Zagreb (izmenjava znanj), Hrvaška (januar 2022) 
• Sejemski nastop na ISPO München, Nemčija (januar 2022) 
• Inovacijski roadshow po osrednjeslovenski regiji (januar in februar 2022) 
• 25. globalna raziskava družbe PwC med direktorji v sorganizaciji z ZOR – 

konferenca/predstavitev izsledkov (februar 2022). 
• Dan Zbornice osrednjeslovenske regije – srečanje članov (10. 3. 2022) 
• FIBO Köln in EuropeActive kongres (april 2022) 
• Poslovni čaj Slovensko-Kitajskega poslovnega sveta (SKPS), Best practice exchange 

dogodek (april 2022) 
• Slovensko-Izraelski poslovni svet odpre svoja vrata (maj 2022) 
• Delegacija SKPS na Kitajsko (predvidoma maja 2022) 
• Dogodek SKPS za člane in širšo javnost na tematiko slovensko-kitajskega 

gospodarskega sodelovanja (junij 2022) 
• IHRSA meeting 2022 (september 2022) 
• Gazela osrednjeslovenske regije za leto 2022 (14. 9. 2022) 
• Dan športa, srečanj in inovativnosti v osrednjeslovenski regije za leto 2022 (23. 9. 2022) 
• Poslovni čaj SKPS, Best practice exchange dogodek (november 2022) 
• Mreženje vodstva članskih podjetij ZOR (november 2022) 

 
Članstvo  

Predvideni odstotek rasti članstva v 2022 1 % 
 

  



SAMOSTOJNE REGIONALNE ZBORNICE 
 

GOSPODARSKA ZBORNICA DOLENJSKE IN BELE KRAJINE 

Najpomembnejša vsebinska področja  

Zavzemali se bomo za: 
• Razvoj prometne in elektroenergetske infrastrukture: začetek izgradnje južnega dela 3. 

razvojne osi, rekonstrukcija državnih cest, izboljšanje elektroenergetske oskrbe 
Dolenjske in Bele krajine, revitalizacijo dolenjske železnice. 

• Razvoj visokošolskega prostora in Univerze v Novem mestu. 
• Spremljanje državnih ukrepov v zvezi s covid-19, obveščanje članstva in posredovanje 

pobud vladi v zvezi z ukrepi. 
• Aktivno obveščanje članov o predvidenih finančnih spodbudah za raziskovalno-razvojne 

projekte, podjetništvo, konkurenčnost in tehnologije. 
• Aktivno sodelovanje pri izvajanju Regijskega razvojnega programa v okviru Finančne 

perspektive 2014–2020. 
• Aktivno sodelovanje pri načrtovanju Regijskega razvojnega programa v okviru Finančne 

perspektive 2021–2027. 
 
Podporne storitve 

50 izobraževanj oz. usposabljanj z 850 udeleženci 
40 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc s skupaj 800 udeleženci 
1.200 svetovanj in podanih informacij 
Več kot 1.000 izdanih javnih listin 
1 e-tednik in 2 publikaciji, ki jih prejme 3.500 naslovnikov 
2 izhodni in 2 vhodni delegaciji 
7 sekcij 
1 skupinski sejemski nastop Karierni sejem MojeDelo.com 2022  

 
Novi produkti / storitve  

• Projekt digitalizacije, avtomatizacije in robotizacije regije. 
 
Ključni dogodki  

• 15 let GZDBK – skupščina s slavnostno akademijo 
• Dan inovativnosti in podelitev priznanj za inovacije GZDBK za 2020 
• Razstava inovacij 
• Posvet dolenjskih in belokranjskih informatikov 
• Posvet sekcije za okolje in energijo 
• Računovodski posvet Dolenjske in Bele krajine 
• Dan ravnanja s človeškimi viri 
• Dan kakovosti in inovativnosti Dolenjske in Bele krajine 
• Karierni sejem Moje delo 2020 
 

Članstvo  

Predvideni odstotek rasti članstva v 2022 1 % 
 

  



POMURSKA GOSPODARSKA ZBORNICA 

 
Najpomembnejša vsebinska področja  

• Priprava gospodarskih projektov za RRP 2021-2027. 
• Investicijska platforma Pomurje 5.0. 
• Uvedba novih izobraževalnih programov (vajeništvo) in podpora podjetjem pri 

zmanjševanju težav s kadri. 
• Priprava projekta mrežnega Talent centra. 
• Ureditev problematike na področju črpanja geotermalne vode in odvajanja odpadnih 

vod. 
• Vzpostavitev RDO Pomurje. 
• Priprava dislociranega Mediacijskega centra za Pomurje. 
 
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-publikacija, ki jo prejme 300 naslovnikov tedensko 
1 gradivo/zloženka o poslovanju regijskega gospodarstva v 500 izvodih 
1  izhodna in 1 vhodna delegacija 
7 sekcij 
2 skupinska sejemska nastopa 

 

Novi produkti / storitve  

• Regijska investicijska platforma Pomurje 5.0. 
• Dislocirani Mediacijski center za Pomurje. 
 
Ključni dogodki 
 
• Pomursko podjetje leta in naj zaposlovalec leta 
• Festival mladih za napredek Pomurja IZUM 
• B2B srečanje Slovenskih in Madžarskih podjetij 
• Predstavitev rezultatov poslovanja Pomurske regije 
• Dan inovativnosti 
• Srečanje sekcij (vsaj 2x letno) 
 

Članstvo  

Predvideno število članov konec leta 2022  170  
 

  



PRIMORSKA GOSPODARSKA ZBORNICA 

Najpomembnejša vsebinska področja   

• Lobiranje za polno dvotirnost 2. tira do konca 2026. 
• Lobiranje za začetek gradnje AC odseka Sermin – Dragonja. 
• Aktivnosti, potrebne za zagon Tehnološkega parka. 
• Pridobivanje večje površine zemljišč, nujne za gospodarski razvoj. 
• Pripravi regijskega razvojnega načrta do 2050 (konec 2022) 
• Umestitev projekta Talent center v regijo. 
• Prizadevanja za izboljšanje energetske oskrbe regije z električno energijo. 
• Aktivna vključitev v reševanje težav vodooskrbe v regiji. 
 
Podporne storitve 

15 izobraževanj oz. usposabljanj z 200 udeleženci 
6 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc s skupaj 100 udeleženci 
1.100 svetovanj in podanih informacij 
800 izdanih javnih listin 
1 e-publikacija, ki jih prejme 1.800 naslovnikov 
3 novi sporazumi z BSO iz drugih držav 
1 elektronsko gradivo o poslovanju regijskega gospodarstva 
1 sekcija 
1 vhodna delegacija 

 
Novi produkti / storitve  

• One-stop-shop: zaposlovanje čezmejnega delavca. 
 

Ključni dogodki  

• 2 poslovni konferenci: B2B z gospodarstveniki iz Severne Makedonije in Kosova 
• Srečanje organizacij regijskega podpornega okolja 
• Srečanje inovatorjev zahodne Slovenije (NG, PO in OK regija) 
• Srečanje gospodarstvenikov Primorske (skupaj z NG) 
• Konferenca na temo problematike pomorstva v Sloveniji 
• Srečanje: Energetska oskrba obalno-kraške regije. Zadostna ali manj kot to? 
 
Članstvo  

Predvideno število članov konec leta 2022  90  
 

 
 

 

 
  



REGIONALNA GOSPODARSKA ZBORNICA CELJE - RGZC 

Podporne storitve 
10 izobraževanj oz. usposabljanj s 150 udeleženci 
1 zaključna konferenca projekta RSDDC s skupaj 30 udeleženci 
900 svetovanj in podanih informacij 
800 izdanih javnih listin 
e-gradivo o poslovanju regijskega gospodarstva 
1 sekcija računovodij 
1 srečanje direktorjev, županov in poslancev savinjske regije 

 

Novi produkti / storitve 

• Usposabljanje ponudnikov storitev izobraževanja mladih oseb za delo v IKT sektorju 
s pomočjo inovativnega digitalnega ekosistema ter razvitega novega modela 
poučevanja (FIT4IT). 

 
Ključni dogodki 

• Podelitev priznanj inovacijam celjske regije 
• Zaključna konferenca projekta Regionalno stičišče dostojnega dela Celje 
• Srečanje direktorjev, županov in poslancev savinjske regije 
 

  



SAVINJSKO-ŠALEŠKA GOSPODARSKA ZBORNICA 

Najpomembnejša vsebinska področja   

• Sprejetje zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje. 
• Sprejetje zakona o prestrukturiranju premogovne regije SAŠA. 
• Vzpostavitev Centra za pravični prehod SAŠA regije. 
• Pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo hitre ceste 3. razvojne osi (sever) na relaciji 

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

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 

 

Novi produkti / storitve  

• Regijska investicijska platforma: ažurno spremljanje načrtovanih investicij na 
področju gospodarstva v regiji, povezovanje ključnih nosilcev razvoja gospodarstva 
SAŠA regije, podatkovna podlaga za koordinacijske aktivnosti z regijskimi 
institucijami in pristojnimi ministrstvi, skrajšanje časa od pričetka do izvedbe 
investicij, boljša dostopnost do virov sredstev za izvedbo investicij in projektov. 

 
Ključni dogodki  
 
• Posvet s predstavniki kadrovskih služb in mentorji praktičnega pouka v podjetjih 

(januar 2022) 
• Srečanje z delodajalci (februar 2022) 
• Poslovni zajtrk Invest SAŠA (marec in september 2022) 
• Razvojna konferenca gospodarstva SAŠA regije (april 2022) 
• Poslovni zajtrk z NLB (maj 2022) 
• 23. podelitev priznanj za najboljše inovacije v SAŠA regiji (junij 2022) 
• Podelitev priznanja Savinjsko-zasavska gazela leta (september 2022) 
• 10. Srečanje podjetnikov SAŠA regije (oktober 2022) 
• Posvet na temo varnosti in zdravja pri delu (november 2022) 

Članstvo  

Predvideno število članov konec leta 2022 in predvideni odstotek rasti 
članstva v 2022 

120 (6 %) 

 

  



ŠTAJERSKA GOSPODARSKA ZBORNICA 

Najpomembnejša vsebinska področja   

• Vzpostavitev mrežnega talent centra. 
• Priprava projektov projektne pisarne ŠGZ in podpora pri pripravi projektov za člane 

ŠGZ. 
• Podpora pri iskanju kadrov za gospodarstvo, širitev vajeniških programov. 
• Iskanje rešitev za razvoj letališča Edvarda Rusijana. 
• Vsebinske aktivnosti v regijski mreži Podravje. 
• Vzpostavitev razstave inovacij v mestnih občinah. 
 
Podporne storitve 

66 dogodkov, izobraževanj oz. usposabljanj s 5.000 udeleženci (vključeni tudi webinarji in 
e-učilnice) 
30 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc s skupaj 500 udeleženci 
300 svetovanj in podanih informacij 
1.000 izdanih javnih listin 
49 e-publikacij, ki jih prejme 7.000 naslovnikov 
2 izhodni in 1vhodna delegacija (opcija tudi on-line) 
6 regijskih svetov  

 

Novi produkti / storitve  

• 3 zajtrki z župani in  gospodarstvom (v kolikor ne bo covid situacije), ki so namenjeni 
članom ŠGZ. Podjetja bi želela z županom razpravljati o lokalnih izzivih. 

 
Ključni dogodki  

• Srečanje članstva ŠGZ (februar 2022) 
• Podelitev nagrad najboljšim inovacijam v Podravju (junij 2022) 
• Konferenca TMBCE (Tehnologije in poslovni modeli za krožno gospodarstvo) 

(oktober 2022) 
• Kadrovska dvodnevna konferenca - Iz prakse za boljšo prakso (november 2022) 
• Karierni sejem mladih (november 2022) 
• Srečanje regijskih svetov (vsaj dvakrat letno) 
 
Članstvo  

Predvideni odstotek rasti članstva v 2022 3 % 
 

  



ZDRUŽENJA IN ZBORNICE DEJAVNOSTI 
 
 
ZDRUŽENJA IN ZBORNICE DEJAVNOSTI, KI SO SESTAVNI 
DELI GZS 
 
MEDIJSKA ZBORNICA 
 
Najpomembnejša vsebinska področja   

• Medijska zakonodaja. 
• Zakonodaja s področja varovanja avtorskih pravic. 
• Pogajanja s kolektivnimi organizacijami s področju avtorskega prava.  
• Socialni dialog. 
• Sodelovanje pri pripravi zakonskih in podzakonskih aktov ter nadzoru delovanja 

medijev z regulatorjem AKOS in Svetom za radiodifuzijo. 
• Sodelovanje z drugimi organizacijami (JZ RTV ...) pri oblikovanju medijskega trga. 
 
Podporne storitve 

1 zbor članov 
1 strokovni posvet, srečanje, konferenca s skupaj 150 udeleženci 
1 sekcija 
3 delovne skupine 

 
 

Ključni dogodki  

• Medijska konferenca predvidoma jeseni  
 

Članstvo 

Predvideno število članov konec leta 2022 in predvideni odstotek rasti 
članstva v 2022 

60 (10 %) 
 

 
 

  



MEDTECH SLOVENIJA, ZBORNICA PONUDNIKOV MEDICINSKE TEHNOLOGIJE IN 
STORITEV 

Najpomembnejša vsebinska področja  

• Zakonodaja in regulativa v zdravstvu.   
• Javna naročila v zdravstvu. 
• Organi odločanja in financiranja v zdravstvu. 
• Storitve – izvajalci zdravstvenih in zobozdravstvenih dejavnosti. 
• Akademija Medtech Slovenija: izobraževanja, svetovanja o regulativi, knjižnica – 

posnetki (osnovni, standardni nivo) regulative. 
 
Podporne storitve 

 4 – 5 izobraževanj oz. usposabljanj s 30 – 40 udeleženci 
1 zbor članov 
1 strokovni posvet, srečanje, konferenca s 100 udeleženci 
20 – 30 svetovanj in podanih informacij 
12 številk / izdaj e-publikacije (elektronskih novic) 
1 izdaja tiskanega biltena 
1 gradivo/zloženka o poslovanju dejavnosti 
10 delovnih skupin 

 

Novi produkti / storitve  

• Akademija MedTech Slovenija: izobraževanja, delavnice – vsi stebri; knjižnica – 
clip2go- regulativa (osnovni in standardni nivo), nadstandard 1-1; svetovanja s področja 
regulative, dogodki, E VIGILANCA portal. 

 
Ključni dogodki  

• 1. Forum MedTech Slovenija (maj 2022 – dvodnevni letni dogodek) 
 
Članstvo 

Predvideno število članov konec leta 2022 in predvideni odstotek rasti 
članstva v 2022 

80 (+30 %) 

 
  



PODJETNIŠKO-TRGOVSKA ZBORNICA (PTZ) 

 
Najpomembnejša vsebinska področja   

• Podpora digitalizaciji MSP-jem.  
• 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 
1 komisija za priznanje Pomladni Veter 
7 zborov članov 
2 strokovna posveta, srečanji, konferenci s skupaj 240 udeleženci 
500 svetovanj in podanih informacij 
1 uredniški odbor glasila VETER 
24 številk / izdaj e-publikacije VETER  
1 glasilo VETER  
1 analiza poslovanja malega gospodarstva in trgovskih družb v Sloveniji   
1 izhodna delegacija 
11 sekcij/združenj 
6 delovnih skupin 
1 komisija za davke  
2 pogajalski skupini za KP dejavnosti  

 

Novi produkti / storitve  

• Zavarovalni produkt za ženske podjetnice. 
• Izdelava skupne platforme PTZ (za člane in nečlane PTZ), ki bi povezovala MSP-je. 

 
Ključni dogodki  

• 9. konferenca MSP (7. april 2022) 
• Jesenski posvet PTZ na določeno strokovno tematiko 
• Dan ženskega podjetništva 2022 

 
Članstvo 

Predvideno število članov konec leta 2022 in predvideni odstotek rasti 
članstva v 2022 

750 (3 %) 
 

 
 

 

 

  



ZBORNICA ELEKTRONSKE IN ELEKTROINDUSTRIJE 
 
Najpomembnejša vsebinska področja   

• Oblikovanje projektnega konzorcija za izvedbo projektov s področja pametnih tovarn. 
• Oblikovanje vsebin za konkuriranje na razpisih v okviru NOO - sofinanciranje programov 

projektnega konzorcija. 
• Nadgradnja sovlaganja v opremo za raziskovalne, učne in promocijske namene za 

ključne omogočitvene tehnologije za pametne tovarne. 
• Pomoč podjetjem pri implementaciji nove tehnične EU regulative za področje 

elektroindustrije (EPREL, SCIP, dobavne verige, nekonfliktne surovine/polizdelki/ … - tudi 
regulative, ki se na novo postavlja na največjih trgih EEI).  

• Dogovor z delojemalci o novem plačnem modelu v elektroindustriji.  
 
Podporne storitve 

14 izobraževanj oz. usposabljanj s skupaj nad 240 udeleženci 
3 strokovne ekskurzije 
4 zbori članov 
30 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc s skupaj 500 udeleženci 
90 svetovanj in podanih informacij 
3 različne e-publikacije, ki jih prejme po 200 naslovnikov 
13 številk / izdaj e-publikacije (elektronskih novic) 
2 izdaji tiskanega biltena 
4 gradiva/zloženke o poslovanju panožnega gospodarstva 
4 sekcije 
4 delovne skupine 
1 skupinski sejemski nastop 
2 LinkedIn skupini 

 
Novi produkti / storitve  

• Pilotna izvedba programa usposabljanja za prehod v industrijo 4.0. Namenjeno članom in 
nečlanom; člani GZS imajo prednost in popust. Korist: pridobitev praktičnih znanj za 
izvedbo projektov prehoda v lastnih sredinah in mentoriranje za določen čas po zaključku 
usposabljanja.  

• Izdelava elaboratov implementacije industrije 4.0 za konkretna podjetja. Namenjeno 
članom in nečlanom; člani GZS imajo prednost in popust. Korist: izdelan tehnično-
tehnološki in finančni okvir za izvedbo projektov digitalne transformacije enega ali več 
procesov oz. postrojenj. 

• Vzpostavitev certifikata za poročanje o toplogrednih plinih (za proizvodna podjetja). 
Namenjeno članom GZS; člani ZEE imajo prednost in popust. Korist: certifikat kot 
izkaznica o zeleni usmeritvi podjetja (zadovoljevanje zelenih zahtev). 

• Ocena digitalne zrelosti podjetij in svetovanje v okviru 4steps in SRIP ToP. Namenjeno 
članom GZS; člani ZEE imajo prednost in popust. Korist: ocena začetnega stanja kot 
osnova za usposabljanje /izobraževanje kadra in iskanje primernih partnerjev za 
implementacijo. 

• Vzpostavitev produktne baze - povezava s katalogom članov ZEE. Namenjeno članom 
ZEE. Korist: preglednost tehnične primerljivosti izdelkov, posledično tudi cenovne. 

 

 



Ključni dogodki  

• Dan slovenske elektroindustrije (Dan odprtih vrat ZEE) (31. 8. 2022) 
• Konferenca Dan najboljše prakse (30.9. in 1.10. 2022) 
• ETIM konferenca (maj 2022)  
• SiMER konferenca (junij 2022) 
• Konferenca o cenovnem obvladovanju dobav vhodnih surovin in materialov (oktober 

2022) 
• Dan poklicev elektroindustrije (11. 11. 2022) 
 

Članstvo 

Predvideno število članov konec leta 2022 in predvideni odstotek rasti 
članstva v 2022 

170 (+ 5 %) 

 
  



ZBORNICA GORSKIH CENTROV 

 
Najpomembnejša vsebinska področja  

• Organizacija in izvedba strokovnih izobraževanj za dejavnost gorskih centrov.   

 
Podporne storitve 

5 izobraževanj oz. usposabljanj s cca 50 udeleženci 
1 strokovna ekskurzija 
1 zbor članov 
1 strokovni posvet, srečanje, konferenca 

 

Novi produkti / storitve  

• Pridobitev pooblastila za organizacijo in izvedbo izobraževanj za reševalce na smučišču. 

 
Ključni dogodki  

• Posvet o poslovanju gorskih centrov v času pandemije koronavirusa. 

 
Članstvo 

Predvideni odstotek rasti članstva v 2022 10 % 
 
 

  



ZBORNICA GRADBENIŠTVA IN IGM 

Najpomembnejša vsebinska področja   

• Izboljševanje pogojev poslovanja podjetij v gradbeništvu in industriji gradbenega materiala. 
• Uveljavljanje novih in izboljševanje obstoječih poklicnih standardov za različne panožne poklice. 
• Uveljavljanje gradbenih 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 in izpostavljanje 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 in sodni praksi. 
• Spremembe GZ in ZAID na področju urejanja razmerij med vodji del in projektanti. 
• 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. 
• Okrepljeno medijsko delovanje ZGIGM in članov za promocijo in dvig ugleda dejavnosti 

gradbeništva v slovenski družbi. 
 

Podporne storitve 

4 izobraževanja oz. usposabljanja s 100 udeleženci 
1 strokovna ekskurzija 
1 letni zbor članov 
2 strokovna posveta, srečanji, konferenci s skupaj 100 udeleženci 
250 svetovanj in podanih informacij 
4 različne e-publikacije, ki jih prejme 200 naslovnikov 
4 številke / izdaje e-publikacije (elektronskih novic) 
6 izdaj tiskanega biltena 
1 gradivo/zloženka o poslovanju panožnega gospodarstva 
1 izhodna in 1 vhodna delegacija 
1 sekcija 
1 delovna skupina 
1 skupinski sejemski nastop 

 

Novi produkti / storitve  

• Mediacija v socialnem dialogu. 
• Nov sistem indeksov za obračun razlik v ceni. 

 
Ključni dogodki  

• 8. Dnevi gradbenega prava  
• 15. Slovenski kongres o cestah in prometu  

 
Članstvo 

Predvideno število članov konec leta 2022 in predvideni odstotek rasti 
članstva v 2022 

230 (+2 %)  



ZBORNICA INDUSTRIJE SEJMOV IN SREČANJ 

 
Najpomembnejša vsebinska področja  

• Postavitev etičnega kodeksa za sejemsko industrijo.  
• Postavitev etičnega kodeksa za spremljevalno industrijo sejmov in srečanj (postavljavci 

odrov, ozvočenja, osvetlitve itn.). 
• Ureditev predpisov in standardov za spremljevalne dejavnosti industrije sejmov in 

srečanj. 
• Priprava strategije industrije sejmov in srečanj kot nadaljevanje Strategije trajnostnega 

razvoja slovenskega turizma. 
• Proaktiven odnos z državnimi organi (ministrstva in njihove službe) za dosego zahtev za 

ponovno oživitve industrije sejmov in srečanj po pandemiji covid-19.  
• Podpora organizaciji izvoznega sejma za hi-tech industrijo – B2B sejmi IFAM, 

INTRONIKA & ROBOTICS v Srbiji, organizator ICM d.o.o. 
 
Podporne storitve 

2 zbora članov (spomladanski in jesenski zbor) 
10 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc s skupaj 100+ udeleženci 
50+ svetovanj in podanih informacij 
3 različne e-publikacije, ki jih prejme 150+ naslovnikov 
5 izhodnih delegacij (Nemčija, Avstrija, Italija, JV EU) 
5 vhodnih delegacij 
5 delovnih skupin 
3 skupinski sejemski nastopi 

 

Novi produkti / storitve 

• Deljenje primerov dobrih domačih in tujih praks. 
• Vse slovenski koledar sejmov. 
• Vse slovenski koledar srečanj, kongresov, dogodkov, koncertov,... 
 

 
Ključni dogodki  

• Zbor vseh akterjev industrije sejmov in srečanj (junij in december 2022) 
 
Članstvo 

Predvideno število članov konec leta 2022 in predvideni odstotek rasti 
članstva v 2022 

64  (10 %) 

 
 

 

 

  



ZBORNICA KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH PODJETIJ 

Najpomembnejša vsebinska področja 

• Mesto kmetijskih in živilskih podjetij v SKP 2023-2027. 
• Okolje: odpadki, embalaža, tla, voda, zrak, hrup, emisije, evropske strategije. 
• Kadri (KOC in SRIP HRANA). 
• Raziskave in razvoj kmetijstvu in živilstvu (SRIP HRANA). 
• Zakonodaja. 
 
Podporne storitve 

30 izobraževanj oz. usposabljanj z 1.000 udeleženci 
5 strokovnih ekskurzij 
1 zbor članov 
9 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc s skupaj 450 udeleženci 
1.000 svetovanj in podanih informacij 
12 različnih e-publikacij, ki jih prejme 1.800 naslovnikov 
144 številk / izdaj e-publikacije (elektronskih novic) 
12 izdaj tiskanega biltena 
13 gradiv/zloženk o poslovanju panožnega gospodarstva 
4 izhodne delegacije 
12 sekcij 
12 delovnih skupin 
1 skupinskih sejemskih nastopov 
1 profil LinkedIn in FB 

 

Novi produkti / storitve  

• Akademija za managerje v kmetijskih in živilskih podjetjih 
 

Ključni dogodki  

• 22. podelitev priznanj odličnim pekovskim izdelkom (januar 2022) 
• Izhodna delegacija EXPO (februar 2022) 
• Konferenca proizvajalcev pijač (marec 2022) 
• Mesna konferenca (marec 2022) 
• Veliki spomladanski živilski seminar (april 2022) 
• 22. Vrh kmetijskih in živilskih podjetij (junij 2022) 
• Skupen nastop na sejmu AGRA (avgust 2022) 
• Mlekarska konferenca (oktober 2022) 
• Veliki jesenski živilski seminar (november 2022) 
• Žitna konferenca (november 2022) 
 

Članstvo 

Predvideno število članov konec leta 2022 in predvideni odstotek rasti 
članstva v 2022 

260 (+6 %) 
 

 
 

  



ZBORNICA KNJIŽNIH ZALOŽNIKOV IN KNJIGOTRŽCEV 
 
Najpomembnejša vsebinska področja  

• Izvedba 38. Slovenskega knjižnega sejma. 
• Izvedba virtualnega sejma. 
• Izvedba strokovnih seminarjev in delavnic. 

 
Podporne storitve 

2 izobraževanji z 70 udeleženci 
1 zbor članov 
2 strokovna posveta, srečanji, konferenci s skupaj 70 udeleženci 
20 svetovanj in podanih informacij 
2 različni e-publikaciji, ki jih prejme 100 naslovnikov 
4 številke / izdaje e-publikacije (elektronskih novic) 
1sekcija (komisija)  
1 delovna skupina 

 

Novi produkti / storitve  

• Virtualni knjižni sejem, namenjen celotni panogi s ciljem povečanje prodaje ter 
prepoznavnosti panoge v slovenskem prostoru 

 
Ključni dogodki  

• 38. Slovenski knjižni sejem (22.-27. november 2022) 
 
Članstvo 

Predvideno število članov konec leta 2022 in predvideni odstotek rasti 
članstva v 2022 

50 (+6 %) 
 

 
  



ZBORNICA KOMUNALNEGA GOSPODARSTVA 

Najpomembnejša vsebinska področja  

• Vključevanje v pripravo zakonodaje s področja dela in sodelovanje s pripravljavci in 
ključnimi deležniki. V letu 2022 je predvidena priprava in sprejemanje Zakona o 
gospodarskih javnih službah varstva okolja, ki je za ZKG izjemnega pomena. 

• Izvedba 11. Konference komunalnega gospodarstva Slovenije kot osrednjega dogodka 
zbornice. 

• Izvedba strokovnih seminarjev in delavnic. 
• Izvedba primerjalne analiza GJS vodooskrbe, odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter 

ravnanja z odpadki za poslovno leto 2021. 
• Sodelovanje v mednarodnih združenjih komunalnih dejavnosti. 
• Nadaljevanje aktivnosti v okviru pobude Skupaj za boljšo družbo (izvajanje projekta 

izdaje certifikata »Voda iz pipe«). 
 
Podporne storitve 

6 izobraževanj oz. usposabljanj z 200 udeleženci 
1strokovna ekskurzija 
2 strokovna posveta, srečanji, konferenci s skupaj 300 udeleženci 
40 svetovanj in podanih informacij 
2 različni e-publikaciji, ki jih prejme 150 naslovnikov 
8 številk / izdaj e-publikacije (elektronskih novic) 
7 sekcij (komisij) -12 sej 
2 delovni skupini 

 

Novi produkti / storitve  

• Nadaljevanje aktivnosti v pobudi Skupaj za boljšo družbo in podeljevanje Certifikata 
voda iz pipe. V okviru tega razvoj novih materialov namenjenih aktivnostim 
odgovornega ravnanja do okolja za člane ZKG, prejemnike certifikata in ostale 
deležnike. 

 
Ključni dogodki  

• 11. Konferenca komunalnega gospodarstva (september 2022) 
• Strokovna ekskurzija ZKG (november 2022) 
 

Članstvo 

Predvideno število članov konec leta 2022 in predvideni odstotek rasti 
članstva v 2022 

141 (-4 %) 

 
  



ZBORNICA POSLOVNO STORITVENIH DEJAVNOSTI 

Najpomembnejša vsebinska področja   

• Promocija (članek, dogodki) in dvig vrednosti svetovalnih storitev / projektov na trgu.  
• Začetek dela na katalogu/ registru, ki vsebuje “zaupanja vredna” podjetja s področja 

svetovalnih storitev. 
• Organizacija izobraževanja za panogo. 
 
Podporne storitve 

1-2 izobraževanji oz. usposabljanji s skupaj 20 udeleženci 
2- 4 dogodki, spletni seminarji s skupaj 500 udeleženci 
6 do 12 izdaj elektronskih novic 
1 sekcija oz. ločen UO ZPP  
Vsaj 1 objavljen članek za promocijo panoge v GG in Financah  

 

Novi produkti / storitve 

• Register oz. e-katalog članov ZMC 

 
Ključni dogodki 

• Podelitev nagrade Feniks (predvidoma oktobra 2022) 

 
 
 

  



ZBORNICA RAČUNOVODSKIH SERVISOV 
 
Najpomembnejša vsebinska področja 

• Akcija za promocijo poklica računovodje. 
• IT varnost poslovanja članov ZRS. 
• Zakonodajne spremembe. 

 
Podporne storitve 

15 izobraževanj oz. usposabljanj z 900 udeleženci 
1 zbor članov 
4 strokovni posveti, srečanja, konference s skupaj 600 udeleženci 
900 svetovanj in podanih informacij 
300 elektronskih novic ZRS na 3.746 naslovnikov 
4 gradiva/zloženke o poslovanju panožnega gospodarstva 
1 jubilejni 10. izlet članov ZRS 
30 izdaj e-Pisma članom ZRS, ki jih prejme 500 naslovnikov 
15 delovnih skupin ZRS 
1 izdaja koledarja ZRS z opomniki za oddajo davčnih obračunov in ostalih poročil za leto 
2023 
2 izpitna roka izpita za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa 

 

Novi produkti / storitve  

• Hramba dokumentacije. 
• Sistem pooblaščanja v računovodskem servisu. 

 
Ključni dogodki  

• 24. Kongres izvajalcev računovodskih storitev (oktober 2022) 
• 15. Zbor članov ZRS (oktober 2022) 

 
Članstvo 

Predvideno število članov konec leta 2022 in predvideni odstotek rasti 
članstva v 2022 

505 (1 %) 

 
 

  



ZBORNICA ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI 

Najpomembnejša vsebinska področja   

• Zakonodajne spremembe (spremembe Zakona o nepremičninskem posredovanju in 
začetek priprave celovite reforme Stanovanjskega zakona, vključno s pripravo novega 
Zakona o upravljanju nepremičnin). 

• Vzpostavitev nepremičninskega portala ZDNP. 
• Promocija dejavnosti z izdajo in promocijo predstavitvenih brošur (nepremičninski 

posrednik in upravnik) ter nadgradnjo in promocijo produktov in storitev (certifikati, 
kodeks ...). 

 
Podporne storitve 

20 izobraževanj oz. usposabljanj s 500 udeleženci 
1strokovna ekskurzija 
4 zbori članov 
2 strokovna posveta s skupaj 300 udeleženci 
300 svetovanj in podanih informacij 
20 številk e-novic, ki jih prejme 3.500 naslovnikov 
50 številk posebnega obvestilnika za člane, ki ga prejme 400 naslovnikov 
5.000 izdaj brošure o upravljanju večstanovanjskih stavb 
4 sekcije 
6 delovnih skupin 

 

Novi produkti / storitve  

• Vzpostavitev nepremičninskega portala. 
• Uvedba programa usposabljanja za operativne upravnike v sodelovanju s CPU. 
• Priprava brošure za promocijo upravljanja večstanovanjskih stavb in osveščanje etažnih 

lastnikov. 
 
Ključni dogodki  

• 33. Posvet Poslovanje z nepremičninami (november 2022) 
 

Članstvo 

Predvideno število članov konec leta 2022 in predvideni odstotek rasti 
članstva v 2022 

235 (+4 %) 
 

 
 

  



ZDRUŽENJE KEMIJSKE INDUSTRIJE 

Najpomembnejša vsebinska področja  

• Nadaljevanje dela na dosedanjih prednostnih področjih: odpadki, okoljska in sorodna 
dovoljenja (poenostavitev/pospešitev postopkov), kadri, procesna varnost, kemijska 
zakonodaja, plastika, promocija kemijske industrije. 

• Nova prednostna področja: »Fit for 55«, kemijska strategija za trajnostnost (do leta 2024 
prinesla prek 80 zakonodajnih in nezakonodajnih ukrepov), črpanje projektnih sredstev v 
novem programskem obdobju. 

Podporne storitve 

11 sekcij in delovnih skupin (koordinacija in vodenje) 
5 usposabljanj s 15 do 30 udeleženci 
1-2 strokovni ekskurziji (v okviru možnosti)  
1-2 strokovna posveta s skupaj okoli 60 udeleženci 
1 zbor članov (v okviru možnosti) 
Poslovne e-informacije, ki jih prejme najmanj 120 naslovnikov 
6 kemijsko-zakonodajnih e-novic 
1x glavni ekonomski kazalci poslovanja panoge 

 
Novi produkti / storitve: 

• V odvisnosti od odziva članov nove delovne skupine za prehod na I 4.0. 
• Prenova kompetenčnega modela za razvoj kadrov v panogi. 
• Preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) s področja kemijske 

industrije. 
• Promocija dobrih praks in pozitivnih zgodb preko spletnih strani Prava kemija ter Dobra 

stran plastike. 
• e-Šola (industrijske) procesne varnosti. 
• e-Šola neprekinjenega poslovanja podjetja. 
 

Ključni dogodki  

• 16. tradicionalna letna slovensko-hrvaška plastičarska konferenca (predvidoma 
november 2022) 

• Slavnostna podelitev mednarodnih certifikatov Programa odgovornega ravnanja® (POR) 
(v okviru možnosti) (december 2022) 

• Vrh kemije, farmacije, plastike in gume (opcijsko) 

 
Članstvo 

Predvideno število članov konec leta 2022  89 
 
 
 

  



ZDRUŽENJE KOVINSKE INDUSTRIJE 

Najpomembnejša vsebinska področja   

• Prednostna področja bodo tudi v letu 2022 sledila srednjeročnim usmeritvam ZKovI 
(zastopanje interesov predvsem v dialogu s socialnimi partnerji in drugimi deležniki, 
povezovanje kadrov, ZUP razvoj). V skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti 
Slovenije in EU (Industrijska strategija; zeleno, ustvarjalno, digitalno …) bo fokus 
usmerjen in razširjen na zeleni, ustvarjalni ter pametni razvoj.  

• Podprli bomo članska podjetja pri razvoju proizvodov in procesov. Obveščali jih bomo o 
aktualnih razpisih tega področja in jim tako lajšali dostop do sredstev.  

• S predstavitvijo dobrih praks bomo promovirali prenos znanja in povezave z razvojno-
raziskovalno sfero. Podjetja na tem področju potrebujejo spodbude, saj se na ta način 
manjšajo razvojna tveganja. Aktivnosti tega fokusnega področja bodo doprinesle k 
dvigu konkurenčnosti članskih podjetij. 

 
Podporne storitve 

2 strokovni ekskurziji  
2 strokovna posveta s skupaj 250 udeleženci  
50 individualnih svetovanj članom in podanih informacij  
4 predavanja in 4 tematska srečanja (kadrovski krog) 
2 okrogli mizi in 2 tematski srečanji (forum nabavnikov) 
4 različne e-publikacije, ki jih prejme več kot 500 naslovnikov  
25 izdaj e-publikacij (elektronskih novic)  
1 izdaja tiskanega biltena (benchmark kovinske industrije)  
4 specializirane delovne skupine (pogajalska skupina, klub direktorjev, kadrovski krog, 
forum nabavnikov, ZUP razvoj) 

 

Novi produkti / storitve  

• ZVEN: periodični bilten o tem, kaj se je v preteklem obdobju zgodilo na združenju ter 
napovednik dogodkov za naslednje štirimesečno obdobje. 

 
Ključni dogodki  

• Strokovni ekskurziji v podjetja (marec, junij 2022) 
• Posvet ASM ’22 (december 2022)  
• Akademija strojništva 
 

Članstvo 

Predvideno število članov konec leta 2022  130 
 

 

 

 

  



ZDRUŽENJE KOVINSKIH MATERIALOV IN NEKOVIN 

Najpomembnejša vsebinska področja  

• Na področju varstva okolja nadaljujemo z usklajevanji (indirektne emisije, monitoring 
odpadnih voda, embalaže v ZVO-1 in embalažne uredbe, nadaljevanje dela na 
predlogu ZVO-2).  

• Na področju EIP: sodelovanje pri posodobitvi ciljev v reviziji NEPN, aktivno sodelovanje 
pri implementaciji FIT for 55.  

• Na področju RRI: v skladu z nacionalnimi razvojnimi prioritetami in na podlagi revidiranih 
področij S4 in SRIP MATPRO morajo biti RRI del koordiniranega procesa TRL 1 do TRL 
9. 

• Tesno sodelovanje s stebrom Strateški razvoj: sodelovanje pri vzpostavitvi procesov, ki 
bodo naslavljali izzive naših članov za zeleni prehod in digitalno preobrazbo. 

 Podporne storitve 

5 strokovnih ekskurzij 
6 različnih e-publikacij (področja: trajnost, stroka in HR), ki jih prejme 100 naslovnikov 
3 zbori članov Združenja kovinskih materialov in Sekcije nekovin 
52 izdaj e-publikacij (elektronskih novic) 
1 skupinski sejemski nastop (verige vrednosti) 
11x e-novičnik SRIP MATPRO 

 

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 podjetja za prehod v zeleno, pametno in kreativno.  
• Vsaj ena strateška konferenca (srečanje z odločevalci) na temo problematike energetsko 

intenzivne industrije) v sodelovanju strateških svetov za metalurgijo in energetski prehod, 
ZKMN in SRIP MATPRO ter pod okriljem GZS.  

• Promocijski filmček (do 5 min) o dosežkih SRIP MATPRO v obdobju 2017–2022. 
• Festival znanja™ : izbor najboljših diplomskih / magistrskih del oziroma raziskovalnih 

nalog s področja razvoja materialov (jeklo, aluminij, kompoziti, tekstil) in varstva okolja – 
enominutni (digitalni) pitchi s podelitvijo priznanj najboljšim. 

• Aktivnosti na področju zelenega prehoda v povezavi z vrednotenjem okoljskih vplivov in 
zelenega financiranja. 

 
Ključni dogodki 

• Posvet KOC MAT (spomladi 2022) 



• Okoljski dan gospodarstva - soorganizacija (vsebine SRIP MATPRO) 
• 28. Mednarodna konferenca o materialih in tehnologijah (oktober 2022) 
• AMPT konferenca (11. - 14. oktober 2022) 
• 8. letni posvet Strateškega sveta za metalurgijo in 5. posvet pod okriljem SRIP MATPRO 

v okviru ICM&T 
• Reciklažna konferenca (3. teden v oktobru 2022) 

 
Članstvo 

Predvideno število članov konec 2022 in rast članstva v 2022 70 (+2) 
  

  

 
  



ZDRUŽENJE LESNE IN POHIŠTVENE INDUSTRIJE 

Najpomembnejša vsebinska področja  

• Podpora članom pri razvoju: izvedba DEMO projekta izgradnje pametnega lesenega 
stanovanjskega bloka s SSRS, DEMO prenova potresno nevarnega stanovanjskega 
bloka z lesom v varnega, trajnostnega in pametnega, delo na DEMO projektu DREVO 
v okviru Centra znanost, podpora digitalizaciji podjetij (izobraževanja) ter procesu 
prehajanja v krožno gospodarstvo (izobraževanja, presoje pripravljenosti), sodelovanje 
v mednarodnih in domačih projektih, vključevanje podjetij v mednarodne razvojne 
projekte ter usposabljanja preko KOCles 3. 

• Podpora krepitvi panoge in uporabe lesa: aktivnosti za okrepitev gozdno lesne verige – 
z okrepljenim odkupom lesa iz zasebnih gozdov, investiranjem v proizvodnje 
manjkajočih polproduktov ter  s pripravo panožne strategije ali z nadgradnjo AN Les je 
lep, sodelovanje lesarskih strokovnjakov pri določanju karakteristik trajnostne gradnje v 
LEVELS-ih, pobuda za umestitev tehničnih smernic za izvedbo lesenih montažnih 
stavb v zakonodajo na področju gradnje, pobuda za uradno statistično spremljanje 
lesene gradnje. 

• Podpora izvozu: sodelovanje pri vhodnih / izhodnih gospodarskih delegacijah in 
študijskih ogledih, sodelovanje v mednarodnih panožnih organizacijah, B2B dogodki za 
vzpostavitev in krepitev poslovnih stikov podjetij na tujih trgih. 

• Aktivnosti za spremembo delovnopravne zakonodaje. 
• Pogajanja s sindikati glede KPP. 

 
Podporne storitve 

1 program izobraževanj oz. usposabljanj s 1.000 udeleženci (KOCles 3.0) 
2 strokovni ekskurziji (SRIP PSiDL) 
5 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc s skupaj 250 udeleženci 
20-30 svetovanj in podanih informacij 
6 številk / izdaj e-publikacije (elektronskih novic) 
1 gradivo/zloženka o poslovanju panožnega gospodarstva 
3-4 izhodne in vhodne delegacije 
2 sekciji 
5 delovnih skupin (v okviru SRIP PSiDL) 
3 skupinski sejemski nastopi 

 

Novi produkti / storitve  

• Digitalizacija poslovnih/proizvodnih procesov 
• Uvajanje krožne ekonomije 
• Dopolnitev NPK in odprtega kurikuluma 

 
Ključni dogodki  

• Razvojni dan gozdno-lesnega sektorja (marec 2022) 
• Čar lesa (maj 2022) 
• Festival lesa (september–oktober 2022) 
• Dnevi slovenskega lesarstva (november 2022) 

 
Članstvo 

Predvideno število članov konec leta 2022 in predvideni odstotek rasti 
članstva v 2022 

80 (+1,2 %) 
 

 



ZDRUŽENJE ZA INFORMATIKO IN TELEKOMUNIKACIJE 

Najpomembnejša vsebinska področja  

• Soustvarjanje ekosistema za podporo digitalizaciji gospodarstva. 
• Reševanje problematike IKT sektorja in podpora izvoznim aktivnostim. 
• Storitve za povečanje konkurenčnosti članov.  
• Promocija ZIT, digitalizacije in članov ZIT.  
 
Podporne storitve 

5 izobraževanj oz. usposabljanj s 100 udeleženci 
1 zbor članov 
15 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc, spletnih seminarjev s skupaj 1.000 udeleženci 
50 različnih e-mailingov, vabil in informacij  
12 številk / izdaj e-publikacije (elektronskih novic) InfoZIT  
1 gradivo/zloženka o poslovanju panožnega gospodarstva (v e-obliki kot ZIT Ogledalo) 
2 izhodni in 2 vhodni delegaciji 
7 sekcij 
5 delovnih skupin (po potrebi glede na sprejemanje zakonodaje, na področju cenika  ...) 
1 skupinski sejemski nastop (v sodelovanju s Spirit) 

 

Novi produkti / storitve  

• Ogledalo 2022, namenjeno članom in drugim deležnikom. 
• E-Katalog: elektronski katalog članov (in proti plačilu lahko tudi nečlanov) z namenom 

boljšega poznavanje stanja in interesov članov za boljšo izvozno podporo in lažje 
povezovanje za izkoriščanje poslovnih priložnosti.  

 
Ključni dogodki 

• Letna konferenca GoDigital (okvirni termin: 17. 11. 2022)    
 

Članstvo 

Predvideno število članov konec leta 2022 in predvideni odstotek rasti 
članstva v 2022 

215 (+7 %) 
 

 
  



ZDRUŽENJE ZA INŽENIRING 

Najpomembnejša vsebinska področja  

• Prehod v ogljično nevtralno družbo in podpora inženiringom pri tem investicijskem 
ciklu. 

• Izobraževanje kadrov s področja novih modelov gradnje in digitalizacije. 
• Priprava novih standardnih oblik pogodb po FIDIC in izobraževanje članov za uporabo 

le-teh. 
 
Podporne storitve 

6  izobraževanj oz. usposabljanj z 200 udeleženci 
1  zbor članov 
4 strokovni posveti, srečanja, konference s skupaj 200 udeleženci 
20 svetovanj in podanih informacij 
5 različnih e-publikacij 
2 številki / izdaji e-publikacije (elektronskih novic) 
1  gradivo/zloženka o poslovanju panožnega gospodarstva 
2  sekcije 
5  delovnih skupin 

 

Novi produkti / storitve  

• Akademija AGI dopolnjena z novimi vsebinami s področja energetike. 
• Praktična šola FIDIC. 

 
Ključni dogodki  

• Dan inženiringa s podelitvijo priznanj za najboljše projekte  
 

Članstvo 

Predvideno število članov konec leta 2022 in predvideni odstotek rasti 
članstva v 2022 

95 (+3 %) 
 

 
  



ZDRUŽENJE ZA PAPIRNO IN PAPIRNO PREDELOVALNO INDUSTRIJO 

Najpomembnejša vsebinska področja  

• Področje varstva okolja: uveljavitev interesov v okviru odprtih tematik (indirektne 
emisije, monitoring odpadnih voda, embalažna uredba in vsebina ZVO-2) ter reševanje 
na področju odpadkov in podnebnih sprememb v skladu s politikami EU za prehod v 
brezogljično gospodarstvo.  

• Področje energetike: spremljanje in sodelovanje pri uveljavitvi novih zakonodajnih 
predlogov iz paketa “Fit for 55”, revizija NEPN, aktivno sodelovanje pri implementaciji 
»Fit for 55«.  

• Socialni dialog: skupaj z ekipo GZS sprememba zakona o minimalni plači in 
sprememba plačnega modela na nivoju panoge. 

• Strateški svet za energetski prehod. 
• Promocija dejavnosti in poklica papirničar. 
 
Podporne storitve 

1 strokovna ekskurzija 
1 strokovni posvet, srečanj, konferenc s skupaj 250 udeleženci 
50 svetovanj in podanih informacij 
6 številk / izdaj e-publikacije (elektronskih novic) 
2 izdaji tiskanega biltena 
1 gradivo/zloženka o poslovanju panožnega gospodarstva 
5 delovnih skupin 
1 skupinski sejemski nastop 

 

Novi produkti / storitve  

• 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 
izbor poslanih, aktualnih tem ter napovedi aktualnih tem in dogodkov v bližnji 
prihodnosti.  

 
 

Ključni dogodki 

• Mednarodno srečanje slovenskega papirništva (november 2022) 
 

Članstvo 

Predvideno število članov konec leta 2022  20 
 

 

  



ZDRUŽENJE ZA PROMET 

Najpomembnejša vsebinska področja   

• Digitalizacija v logistiki in transportu.  
• Pomanjkanje kadra v panogi.  
• Izboljšanje pogojev poslovanja multimodalnemu transportu.  
• Mednarodna promocija konkurenčnosti slovenske logistike. 
 
Podporne storitve 

1-2 strokovni ekskurziji 
1 zbor članov 
5 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc s skupaj 300 udeleženci 
300-400 svetovanj in podanih informacij 
55 številk / izdaj e-publikacije (elektronskih novic) 
1 izdaja tiskanega biltena 
1.000 izvodov gradiv/zloženk o poslovanju panožnega gospodarstva 
2 izhodni delegacij 
5 sekcij 
1 skupinski sejemski nastop 

 
Ključni dogodki  

• Soorganizacija / partnerstvo Logističnega kongresa (april 2022) 
• Srečanje prevozniških družin in prevoznikov (september 2022) 

 
Članstvo 

Predvideno število članov konec leta 2022  473 
 
 

  



ZDRUŽENJE ZA SVETOVALNI INŽENIRING  

Najpomembnejša vsebinska področja   

• Dopolnitev zakonodaje z uvedbo vodje investicije.  
• Omogočiti sodelovanje širšemu krogu svetovalnih podjetjih na pogodbah FIDIC.   
• Vzpostavitev sistema zavarovanja odgovornosti za svetovalne inženiringe.   
• Uveljavitev digitalizacije v širšem gradbenem sektorju.   
• Krepitev delovanja Strateškega sveta GZS za investicije in gradbeništvo (SSIG).  
• Spremljanje upoštevanja zlatega investicijskega pravila in izdajanje ustreznih opozoril.  

 Podporne storitve  

2 izobraževanji FIDIC s 50 udeleženci   
1 strokovni posvet s 100 udeleženci   
2 izvedbi AGI (7 + 7 + 2 = 16 izobraževalnih dni) - 45 udeležencev   
1 publikacija Svetovalni inženiring v investicijskem procesu   
1x prevod nove rdeče in rumene knjige FIDIC   
2 delovni skupini (digitalizacija, zavarovanje)   
4 strokovna svetovanja   
1 brošura FIDIC  

  
Novi produkti / storitve   

• Praktična šola FIDIC.  
• Zavarovanje članov Združenja za svetovalni inženiring.   

Ključni dogodki   

• Izvedba strokovnega posveta Svetovalni inženiring v investicijskem procesu   
• AGI: zimska in jesenska izvedba   
• Izvedba 3 sej SSIG  

Članstvo  

Predvideno število članov konec leta 2022   53   

 
 
 

 

  



ZDRUŽENJE ZA TEKSTILNO, OBLAČILNO IN USNJARSKO PREDELOVALNO 
INDUSTRIJO 

Najpomembnejša vsebinska področja 

• Stroški dela: višina minimalne plače in sprememba Zakona o minimalni plači na daljše 
obdobje. 

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

• Povezovanje panoge. 

Podporne storitve 

1 strokovni posvet, srečanje, konferenca s skupaj 30 udeleženci 
30 svetovanj in podanih informacij 
1 skupinski sejemski nastop 

 

Članstvo 

Predvideno število članov konec leta 2022 20 
 

 

  



SAMOSTOJNE ZBORNICE DEJAVNOSTI 
 

ENERGETSKA ZBORNICA SLOVENIJE 

Najpomembnejša vsebinska področja  

• Energetski prehod. 
• Energetska samozadostnost države. 

Podporne storitve 

5 izobraževanj oz. usposabljanj  
3 strokovne ekskurzije 
10 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc s skupaj 1.000 udeleženci 
500 svetovanj in podanih informacij 
1 e-publikacija 
12 številk / izdaj e-publikacije (elektronskih novic) 
1 gradivo o poslovanju panožnega gospodarstva 
6 sekcij 
1 delovna skupina (za energetski prehod in evropska sredstva) 

 

 
 

  



TURISTIČNO GOSTINSKA ZBORNICA SLOVENIJE 

Najpomembnejša vsebinska področja   

• Pridobivanje informacij s terena, usklajevanje predlogov z drugimi turističnimi združenji, 
posredovanje usklajenih predlogov za pomoč turističnemu gospodarstvu pristojnim 
inštitucijam. 

• Promocija poklicev v panogi. 
• Sodelovanje v projektih na temo turizma. 
 
Podporne storitve 

4 izobraževanja oz. usposabljanja s skupaj 150 udeleženci 
2 strokovni ekskurziji 
1 zbor članov 
1 strokovni posvet, srečanje, konferenca s 100 udeleženci 
2.000 svetovanj in podanih informacij 
10 različnih e-publikacij, ki jih prejme 500 naslovnikov 
12 številk / izdaj e-publikacije (elektronskih novic) 
4 izdaje tiskanega biltena 
5 sekcij 

 
Novi produkti / storitve  

• Izobraževanja v strokovnih veščinah za člane. 
• Izobraževanje - jezikovni tečaji za člane. 

 
Ključni dogodki  
• Naj krof Slovenije (februar 2022) 
• Strokovna ekskurzija Združenja hotelirjev Slovenije (april 2022) 
• Seminar hotelskih gospodinj (maj 2022) 
• Konferenca Združenja hotelirjev Slovenije (junij 2022) 
• Naj koktajl Slovenije (junij 2022) 
• Strokovna ekskurzija Združenja kampov Slovenije (oktober 2022) 
• Gostinsko turistični zbor Slovenije (oktober 2022) 
• Letni zbor Združenja hotelirjev Slovenije (november 2022) 
 
Članstvo 

Predvideno število članov konec leta 2022 in predvideni odstotek rasti 
članstva v 2022 

270 (8 %) 
 

 
 

  



SODELOVANJE V MEDNARODNIH SEKTORSKIH ZDRUŽENJIH 
 
Tudi v letu 2022 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 
CEEV – Evropsko združenje vinarjev 
CEFIC – Svet evropske kemijske industrije 
CEI-Bois – Evropska konfederacija lesne industrije 
CEPA – Zveza evropskih združenj za zatiranje škodljivcev 
CEPI – Evropski svet za nepremičninsko stroko 
CEPI – Konfederacija evropskih proizvajalcev papirja in kartona 
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 svetovalnih inženiringov 
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 standardizacijo tehničnih izdelkov 
EUATC – Evropska zveza združenj prevajalskih podjetij 
MEDTECH - 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 
FIDIC – Mednarodna federacija za svetovalni inženiring 
FIEC – Evropsko združenje gradbenih izvajalcev 
FSE - Evropsko združenje za prehranska dopolnila 
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 – Mednarodno združenje trgovskih agentov 
MedTech Europe, evropsko združenje podjetij in nacionalnih združenj z MD -  z medicinskimi 
pripomočki in IVD – z in vitro medicinskimi pripomočki. 
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 
 

 






