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UVODNA BESEDA PREDSEDNIKA GZS 
Slovensko gospodarstvo je v 5-letnem obdobju pred letom 2020 dosegalo povprečno realno 
gospodarsko rast pri 3,6 % ter se je tako realno okrepilo za 20 %. Leto 2020 je bilo netipično 
in nepričakovano, saj je celoten svet zajela najhujša pandemija po izbruhu španske gripe. 
Svetovno gospodarstvo se je skrčilo za 3,5 %, od tega gospodarstva razvitih držav za 4,9 %. 
Kot del EU-27, gospodarskega bloka, ki predstavlja šestino svetovnega gospodarstva, je 
večja usmerjenost gospodarstva na izvoz ter na storitve (še posebej turizem) vodila do 
večjega padca. Gospodarstvo EU-27 se je skrčilo po prvih ocenah za 6,4 % (sezonsko 
prilagojeno), slovensko pa po primerljivi metodologiji za 6,1 %; upoštevaje dva delovna 
dneva več v 2020, pa za 5,5 %. Nekoliko večji pomen industrije je tako Slovenijo uvrstil bližje 
državam, kjer so bili padci v gospodarski dinamiki nižji.  

Pomembnejši kot pogled nazaj je v teh razmerah pogled naprej. Vprašati se moramo, kaj 
trajnega nam je epidemije prinesla. Vsekakor nas je prisilila, da smo bili tudi na področju 
podpornih služb učinkovitejši, da smo sprejeli pristop, da je mogoče delo opravljati tudi od 
doma ter da sodobna komunikacijska orodja nudijo učinkovito izmenjavo izkušenj. 
Preizkušnja nas je utrdila v prepričanju, da je timski duh mogoče gojiti tudi s sodelovanjem 
na daljavo. Podjetja so hitreje kot kadarkoli dvignila sredstva za prehod v digitalizacijo, sektor 
gostinstva in trgovine sta našla nove prodajne poti, od katerih se bodo nekatere verjetno 
obdržale, sploh če potrošniku prinašajo prihranek pri času in prijetno uporabniško izkušnjo. 
Seveda pa se moramo soočiti tudi z dejstvom, da so nekatere dejavnosti in podjetja utrpeli 
večje padce v poslovanju ter jih državni podporni ukrepi niso povsem učinkovito ublažili. Tudi 
tem dejavnostim smo posvetili ustrezno pozornost in si bomo še naprej prizadevali, da bodo 
izhodni ukrepi za podporo rasti pospešili okrevanje tudi v teh dejavnostih.  

Ne glede na izzive epidemije (2020) in okrevanja (2021 in 2022), ki ga bo izdatneje kot doslej 
podpiral tudi mehanizem Nacionalnega načrta za okrevanje, pa ohranjamo cilje Razvojnega 
partnerstva treh generacij 2019-2025 in Razvojne koalicije za Slovenijo 5.0, ki povezuje 
predstavnike politike, znanosti in gospodarstva. Slovenija si lahko obeta hitro okrevanje 
gospodarstva (Analitika GZS ocenjuje 4,5-odstotno rast v 2021), zato naše tri cilje: dodana 
vrednost na 60.000 evrov na zaposlenega, rast izvoza na 50 mrd evrov in 2.300 EUR 
povprečne plače, ohranjamo.  

Gospodarski obeti pred nami so dobri in lahko smo zadovoljni, da smo del evropske družine 
ter tako deležni ugodnih pogojev financiranja, ki jih prinaša članstvo v območju evra. 
Nacionalni načrt za okrevanje in novo evropsko perspektivo lahko dobro izkoristimo, da še 
bolj zmanjšamo razkorak za bolj razvitimi evropskimi članicami.  

Spoštovani gospodarstveniki – pogumno v 2021! 
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NAGRADE IN PRIZNANJA  
 
NAGRADE IN PRIZNANJA  
 
Februar 
• Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je podelila zlata priznanja za doseženo odlično 

kakovost kruha, pekovskega peciva, finega pekovskega peciva, keksov, testenin in 
svežih slaščic v hladni verigi v letu 2020. 

 
Junij 
• Podjetniško trgovska zbornica je na 7. e-konferenci MSP podelila priznanje Pomladni 

veter. 
• Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je razglasila rezultate tekmovanja študentov na 

področju razvoja novih inovativnih živilskih proizvodov - Ecotrophelia Slovenija 2020. 
 
September 
• 15. september: 52. podelitev Nagrad GZS za izjemne gospodarske in podjetniške 

dosežke. 
 

September/oktober 
• Podelitev priznanj GZS 2020 za najboljše inovacije v 13 regijah. 
 
Oktober 
• Zbornica računovodskih servisov je podelila certifikate Strokovni vodja računovodskega 

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

podelila nagrado Izvirna slovenska slikanica za nagrado Kristine Brenkove. 
• Štajerska gospodarska zbornica je v sodelovanju z medijsko hišo Večer podelila 

priznanje Podravsko podjetje leta.  
• GZDBK je podelila priznanji »Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri GZDBK za leto 

2019«. 
 

November 
• V okviru Dneva inovativnosti so bila podeljena že 18. nacionalna priznanja za najbolj 

inovativna podjetja in inovatorje v podjetjih in javno raziskovalnih zavodih. 
• Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev je na 36. Slovenskem knjižnem sejmu 

podelila Schwentnerjevo nagrado 2020, nagrado za Najboljši prvenec 2020, nagrado 
Radojke Vrančič za mladega prevajalca, nagrado Knjiga leta – velika nagrada SKS. 

• Mednarodno srečanje slovenskega papirništva 2020: Združenje papirne in papirno 
predelovalne industrije je podelilo nagrado za izjemno zaključno magistrsko nalogo s 
področja papirništva in sorodnih ved z naslovom: Pokanje premazov na specialnih 
grafičnih papirjih. 

• Pomurska gospodarska zbornica je v sodelovanju s tednikom Vestnik podelila priznanje 
Pomursko podjetje leta. 

 
December 
• Na 67. Gostinsko turističnem zboru Slovenije, ki se je odvijal preko spletne aplikacije MS 

Teams, so bila podeljena priznanja gostinskim, hotelskim in turističnim podjetjem, 
organizacijam in izobraževalnim institucijam, zaposlenim v gostinstvu, hotelirstvu in 
turizmu za posebne dosežke pri delu in doprinos k dvigu kakovosti storitve ter priznanja 
partnerskim podjetjem ali ustanovam in zaslužnim posameznikom za izjemen dosežek k 
razvoju slovenskega turizma. 
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• Na 10. Dnevih slovenskega turizma je Turistično gostinska zbornica Slovenije podelila 
najvišjo nagrado za izjemne dosežke pri razvoju slovenskega turizma. 

• Združenje kemijske industrije je podjetjem kemijske industrije podelilo certifikate 
Programa odgovornega ravnanja ® (POR). 

• Združenje za informatiko in telekomunikacije je prvič podelilo priznanje ZITko leta za tri 
najaktivnejše člane ZIT. 

• Združenje za informatiko in telekomunikacije je pripravilo slovenski izbor podjetja za 
nagrado Future Unicorn Award, ki jo podeljuje DigitalEurope. 
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GOSPODARSKO OKOLJE V LETU 2020  
(Analitika GZS, stanje 2. 3. 2021) 

Epidemija COVID-19 (spomladanski 1. in jesenski 2. val) je bistveno zaznamovala 
gospodarsko aktivnost v svetu, EU-27 ter v Sloveniji. V Sloveniji je tako gospodarska 
aktivnost upadla za okoli 5,5 %, kar je nekoliko manj kot v EU-27 (6,4 %), pri čemer 
govorimo še o 1. objavi podatkov, ki je nekoliko manj zanesljiva. Ob tem je zaposlenost 
upadla za dober odstotek, anketna brezposelnost pa se je povečala s 3,8 % v decembru 
2019 na 4,7 %1 v decembru 2020.  

Globalno gledano se je svetovno gospodarstvo v 2020 skrčilo za 3,5 %, od tega bolj v 
razvitih gospodarstvih (-4,9 %), kar je bila posledica tako večjega pomena storitvenega 
sektorja kot tudi starejšega prebivalstva. To je vodilo v implementacijo strožjih zajezitvenih 
ukrepov kot v državah v razvoju. Država, od koder je virus okužil svet (Kitajska), pa je v 2020 
beležila celo 2,3-odstotno rast BDP. V glavnini držav je upad povpraševanja gospodinjstev 
bil tisti, ki je ključno prispeval k padcu BDP, pri čemer je ta nastal pretežno v 2. četrtletju 
2020, ko so bili zajezitveni ukrepi najstrožji in je primanjkovalo tako zaščitne opreme kot 
izkušenj z obvladovanjem pandemije. Po ocenah Blackrocka je tako presežen delež 
varčevanja v ZDA dosegel 12 % razpoložljivega dohodka ameriškega gospodinjstva, v 
območju evra pa 8 %.  

Gospodarska aktivnost v Sloveniji je po četrtletjih sledila predvsem dinamiki uvedbe in 
sprostitve zajezitvenih ukrepov. Pri tem so bile določene dejavnosti tudi vezane na 
povpraševanje tujih strank (predelovalne dejavnosti, turizem), zato je bila prav tako 
pomembna dinamika teh sprememb v ključnih slovenskih evropskih trgovinskih partnericah 
(sosednje države, Nemčija, Francija). Zadnja je bila relativno usklajena, kar pomeni, da je 
bila pot epidemije precej podobna v evropskih državah, ki so pomembne za slovensko 
gospodarstvo. V 1. četrtletju je BDP medletno upadel za 2,3 % in v drugem kar za 12,9 %. 
Takrat je gospodarstvo doseglo dno (tudi v drugih državah po svetu), zatem je sledil odboj 
rasti. V 3. četrtletju je bilo gospodarstvo medletno »šibkejše« le še za 2,4 %, medtem ko je 
bil padec v zadnjem četrtletju (-4,5 % medletno) kljub uvedbi novih zajezitvenih ukrepov 
precej nižji kot v 1. valu, ker se je gospodarstvo imelo čas prilagoditi, ukrepi so bili precej bolj 
usmerjeni, državne pomoči pa oblikovane in sprejete. Ob tem ne smemo zanemariti tudi 
pozitivnega vpliva koledarja oziroma večjega števila delovnih dni v letu 2020 (napram letu 
2019), kar je padec ublažilo kar za 0,6 odstotne točke. Brez tega učinka bi se torej slovenski 
BDP realno znižal za 6,1 %, namesto za dejanskih 5,5 %.  

Epidemije je v 1. valu prizadela predvsem industrijo in storitve. V industriji je izziv 
predstavljalo tudi slabo delovanje verig vrednosti. V drugi polovici leta se je aktivnost v 
predelovalnih dejavnostih vendarle okrepila. V celotnem letu 2020 je proizvedla 6 % manj. 
Padec v storitvenih dejavnostih je bil večji (11 % nižji prihodek od prodaje v 2020), in sicer 
predvsem v turizmu (gostinstvo in druge dejavnost), transportu potnikov, osebnih storitvah, 
kulturi, športu, tudi v trgovini z izdelki, kjer nakupi na daljavo niso običajni. Na drugi strani je 
bila majhna rast ali padec prisoten v IKT in finančnih dejavnostih, strokovnih, znanstvenih in 
tehničnih dejavnostih. Tovorni promet je izboljšal svojo aktivnost skladno s krepitvijo 
industrijske proizvodnje. Gradbeništvo in javni sektor sta prav tako beležila podobno raven 
poslovanja kot v 2019. Največjo rast je dejansko dosegla domača farmacevtska industrija, ki 
pa je po naši oceni prehodnega značaja in izvira iz oblikovanja nekoliko večjih zalog pri vele 
drogeristih. V segmentu storitev so nad 5 % glede na 2019 svojo prodajo okrepili še v poštni 
in kurirski dejavnosti, računalniškem programiranju, podjetniškem in poslovnem svetovanju, 
oglaševanju in raziskovanju trga in varovanju. Vsekakor je imela epidemija zelo različen vpliv 

 
1 Sezonsko prilagojeno 
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na posamezne skupine dejavnosti, pri čemer so bili v povprečju najbolj prizadeta storitvena 
podjetja ter manjši poslovni subjekti.  

Podporni ukrepi gospodarstvu prek fiskalne politike in izjemno ugodni pogoji zadolževanja 
držav (monetarna politika ECB) so bili ključni za to, da se slovensko gospodarstvo ni skrčilo 
za desetino (ali celo več) in je ohranilo ključne elemente prihodnje konkurenčnosti. To 
dokazuje pretežna ohranitev delovnih mest (njihovo število se je skrčilo za 1 odstotek) in 
relativno majhen padec investicij v osnovna sredstva (-4,1 %). Na evropskem nivoju je bila 
ključna uvedba in kasnejša razširitev Začasnega okvirja (marec 2020 in kasneje), ki je 
državam članicam sploh omogočila alokacijo pomoči poslovnih subjektom, saj so pravila 
glede državnih pomoč relativno omejujoča v kontekstu epidemije.  

Na nivoju Slovenije je bila v okviru lani sprejetih in uveljavljenih protizakonodajnih paketov 
#PKP1-6 sprejeta ali podaljšana vrsta ukrepov, ki so zmanjšali tveganja za gospodarski 
sistem. Neposredni učinek COVID ukrepov na saldo sektorja država je po januarski oceni 
(2021) Fiskalnega sveta znašal 2,4 mrd EUR (5 % BDP). Skupni znesek, vključno z 
upoštevanjem ukrepov s posrednim oziroma le potencialnim učinkom na saldo sektorja 
država (poroštva, posojila, odlog plačila kreditnih obveznosti), je bil nekoliko višji, pri 2,9 mrd 
EUR. Polovico neposrednega javnofinančnega učinka protikoronskih ukrepov so predstavljali 
ukrepi za ohranjanje delovnih mest, ki so v letu 2020 znašali 1,1 mrd EUR. Največji učinek 
so imeli plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delavcem, ki so v prvem 
valu epidemije delali, in nadomestilo za zaposlene na začasnem čakanju na delo. 
Pomemben je bil tudi učinek temeljnega dohodka za samozaposlene in druge upravičene 
skupine prebivalstva. Učinek ukrepa delnega subvencioniranja skrajšanega delovnega časa 
je bil nekoliko manjši. Drug pomemben sklop izdatkov so bili ukrepi za tekoče delovanje 
javnih storitev (0,5 mrd EUR). Največji del so predstavljali dodatki zaposlenim v javnem 
sektorju za delo v rizičnih razmerah. Okoli 150 mio EUR je bilo namenjenih normalnemu 
delovanju zdravstvenega sistema preko nadomestila izpada prihodka zaradi neopravljanja 
dejavnosti in za zagotovitev sredstev ZZZS za pokrivanje materialnih stroškov. Za 
obvladovanje epidemije, kamor uvrščamo odhodke za zaščitno opremo, teste, raziskave ipd., 
je bilo do konca leta namenjenih 122 mio EUR. V tretjo skupino lahko vključimo ukrepe, ki so 
bili namenjeni ohranjanju potrošnje in socialnega položaja (290 mio EUR), kamor spadata 
izplačilo turističnih bonov (128 mio EUR) ter izplačilo solidarnostih dodatkov različnim 
skupinam (163 mio EUR).  

Veliko spodbudo tekočim odločitvam podjetij je po naši oceni podal tudi Evropski načrt za 
okrevanje in odpornost (NOO), ki bo komplementaren večletnemu evropskemu proračunu. 
Manj razvite države (merjeno z BDP na prebivalca) z nadpovprečno brezposelnostjo bodo iz 
tega naslova prejele znatna sredstva, s katerimi bodo lahko spodbudile svojo gospodarstvo v 
naslednjih letih. Sloveniji bo iz naslova NOO dodeljeno 5,2 mrd EUR sredstev, kar znaša 
okoli 12 % slovenskega BDP. Pri tem je potrebno imeti v mislih, da bo nepovratnih sredstev 
1,6 mrd EUR (30 %), ostalo pa bodo povratna sredstva. Skladno z dodeljenim ključem bo 
črpanje povratnih sredstev povečevalo javni dolg (dolg sektorja države), glavnice skupnih 
evropskih obveznic za namen financiranja tega sklada pa bodo kasneje odplačane z novimi 
davčnimi prilivi. S 1. januarjem je bil za ta namen že uveden nov davek na reciklirano 
plastiko. Od junija 2021 se pričakuje uvedba digitalnega davka, davka na CO2 izpuste ob 
uvozu blaga iz tujine (izven EU-27) in prenova mehanizma za trgovanje z emisijami. Do 
junija 2024 so napovedani še davki na finančne transakcije, poseben prispevek podjetij in 
skupen davek na dohodek pravnih oseb. V javnosti je o teh dodatnih davčnih bremenih zelo 
malo razprave. 

Epidemije so v zgodovini spremljale deflacije, kar je bilo povezano z manjšim 
povpraševanjem po blagu in storitvah ter s tem nižjimi cenami. Tudi tokrat je bilo tako, pri 
čemer so imeli ključni prispevek k nižjim cenam padec cen energentov, predvsem tekočih 
goriv, delno pa tudi padec cen nekaterih blagovnih kategorij (cene oblačil in obutve nižje za 
2,9 %), kar je bilo povezano z manjšo konzumacijo tega blaga zaradi omejitvenih ukrepov pri 
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prodaji tega blaga. Še najbolj je porasla cena hrani (3,5 %) in drugemu raznovrstnemu blagu 
(3,1 %) ter storitvam izobraževanja (2,7 %). Povprečno so cene v 2020 upadle za 0,1 %, od 
tega cene blaga za 0,9 %, medtem ko so bile cene storitev višje za 1,6 %. Padec cen, 
merjen po metodologiji HICP (Eurostat), je bil nekoliko višji, pri 0,3 %, kar pomeni, da je bil 
padec cen na nivoju Slovenije nekoliko višji kot na nivoju povprečnega Slovenca.  

Viri: Statistični urad RS, UMAR, Eurostat, Banka Slovenije, Fiskalni svet RS 

 

Gospodarska slika Slovenije v letu 2020 v 10 ključnih številkah: 

• BDP na prebivalca: 22.470 EUR 
• Gibanje BDP: -5,5 % (realno) 
• Končna raba električne energije:  -4,8 % 
• Stopnja anketne brezposelnosti (ILO): 5,1 % (zadnje četrtletje 2020) 
• Domača potrošnja gospodinjstev: -9,8 % (realno) 
• Povprečna mesečna bruto plača: 1.856 EUR 
• Gibanje cen življenjskih potrebščin: -0,1 % (-1,1 % v dec 20./dec. 19) 
• Investicije v osnovna sredstva: -4,1 % (realno) 
• Izvoz blaga in storitev: -8,7 % (realno) 
• Uvoz blaga in storitev: -10,2 % (realno) 
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KADRI   

 
Število zaposlenih v letu 2020 se je v primerjavi s predhodnim letom povečalo za 2 
sodelavca. Izobrazbena struktura zaposlenih je ostala pretežno nespremenjena – opazno je 
le rahlo povišanje deleža zaposlenih z VIII in V stopnjo izobrazbe (znanstveni doktorat in 
srednja tehniška izobrazba). Dodatne zaposlitve so predvsem rezultat krepitve kadrov v 
zbornicah / združenjih dejavnosti. 
 
Raven izobrazbe 2020 VIII VII/2 VII 

 
VI V IV-I skupaj 

Število zaposlenih 7 22 79 18 11 2 139 
% 5,0 % 15,8 % 56,8 % 12,9 % 7,9 % 1,4 % 100 

 
V letu 2020 beležimo 394 vključitev zaposlenih v različne oblike izobraževanj. Izobraževanja 
smo izvajali eksterno in interno na različnih področjih specifičnih kompetenc. Na povišanje 
števila vključitev zaposlenih v izobraževanja v primerjavi s prejšnjimi let je vplivala »selitev« 
izobraževanj v spletno okolje, kar je udeležencem omogočalo večjo prilagodljivost pri 
usklajevanju delovnih obveznosti in izobraževanj. V letu 2020 so se zaposleni pogosteje 
vključevali v izobraževanja s področja digitalnih kompetenc, ki so jim omogočale ustreznejšo 
prilagoditev in odzivnost na potrebe članstva v pretežno spletnem okolju. 
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POROČILO SKUPNIH NALOG 

 
UČINKOVITO POSLOVNO OKOLJE 
 
Aktivnosti so bile usmerjene v ugodnejše poslovne pogoje, tako z vidika stroškov dela kot 
zmanjševanja administrativnih ovir. Cilj je bil tudi izboljšanje investicijskega in inovacijskega 
okolja ter aktivnosti usmerjene v aktiviranje večjega obsega finančnih sredstev za te 
namene. Se pa je GZS v lanskem letu zaradi širjenja koronavirusne bolezni covid-19 tudi 
intenzivno vključevala v oblikovanje takšnih protikriznih ukrepov, ki bi čim bolj olajšali 
poslovanje gospodarskim subjektom v razmerah, ki jih je povzročilo širjenje okužb covid-19. 
 
Ekonomsko-socialna politika 
Razvojno partnerstvo treh generacij 2018-25 ostaja podlaga za 
sklenitev socialnega sporazuma, ki naj bi imel predvsem 
razvojno naravnane cilje in utrdil pomen socialnega dialoga in 
položaj Ekonomsko-socialnega sveta pri pripravi nove 
zakonodaje. 

Delno realizirano 
Aktivnosti za sprejem socialnega 

sporazuma so se ustavile. 

Oblikovanje posebne strategije za Slovenijo 5.0, ki bo s 
konkretnimi ukrepi prispevala k razvoju Slovenije. Ukrepi bodo 
usmerjeni na področje pametne specializacije, digitalizacije, 
internacionalizacije, karierne platforme in šolstva, inovativnosti, 
infrastrukture, investicij, energetske učinkovitosti in 
transparentnosti poslovanja. Za vsako področje bodo določeni 
etapni in dolgoročni cilji, na posebni konferenci Partnerstvo za 
Slovenijo 5.0 pa bodo ocenjeni napredek in sprejeti ukrepi za 
odpravljanje ovir. 

Delno realizirano 

GZS je oblikovala program, vendar 

pa sporazum z deležniki ni bil 

podpisan, tudi niso še usklajeni 

kazalniki in  cilji za posamezna 
področja. 

Pričetek pogajanj na ESS o novem socialnem sporazumu, ki 
poleg prenove plačnega sistema obravnava še druga poglavja 
socialnega dogovarjanja.  

Delno realizirano 
Uskladitev stališč o vsebini 
novega socialnega sporazuma 
med delodajalskimi 
organizacijami. Čakamo na vladno 
strani, da na podlagi predlogov 
delodajalcev in sindikatov pripravi 
izhodišča za nadaljevanje 
pogajanj.  

Blaženje posledic uveljavitve Zakona o minimalni plači: izvajanje 
svetovanj za podjetja na podlagi pripravljenih priporočil 
Strateškega sveta GZS za kolektivno dogovarjanje.  

Delno realizirano  
Predlog zamrznitve višine 
minimalne plače žal ni uspel, smo 
pa uspeli pridobiti povračilo 
delodajalcem za prejemnike 
minimalne plače v letu 2021.  

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

Realizirano 

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

Realizirano 

Pravna in ekonomsko-analitična podpora članicam GZS pri 
prilagajanju oz. blažitvi učinkov uveljavitve Zakona o minimalni 
plači. 

Realizirano 

Izobraževanja in usposabljanja socialnih partnerjev za krepitev 
kompetenc v kolektivnem dogovarjanju. 

Realizirano 

Nadaljevanje oblikovanja sistemskih sprememb na področju 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

Delno realizirano 
Oblikovanje predloga za razvojno 

kapico. 
Nadaljevanje pogajanj s k.o. SAZOR za sklenitev Sporazuma 
fotokopiranje del s področja književnosti, znanosti, publicistike in 
njihovih prevodov preko obsega iz 50. člena ZASP pri 
opravljanju gospodarske dejavnosti.  

Delno realizirano 
Pogajanja so se še v teku. 
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Davčna razbremenitev podjetij 
Priprava dokumenta Strateškega sveta za davke, ki bo vseboval 
nabor vseh predlogov gospodarstva na davčnem področju.  

Delno realizirano  
Člani Strateške skupine za davke 
so glasovali o ukrepih in jih 
razvrstili, dokument bo pripravljen 
v 2021. 

V sklopu zelene reforme znižanje bonitet na uporabo električnih 
vozil in hibridov. 

Delno realizirano  
S spremembo pravilnika o DMV 
se je znižala obdavčitev dražjih 
vozil ter vpeljal standard plačila 
davka, ki je vezan na izpuste C02 
in emisijski standard. 

 
Boljše investicijsko okolje 
Uveljavitev spodbud na področju inovativnosti ter vzpostavitev 
platforme za vlaganja v znanost s poudarkom na aplikativnih 
raziskavah ter ciljem prenosa novih znanj v gospodarstvo. 

Delno realizirano 
Zadnja 3 leta si prizadevamo za 
financiranje pilota RR in 
polindustrijske opreme, kjer bi 
lahko razvijali nove materiale do 
aplikacij in bi zaradi tega lažje bili 
razvojni dobavitelji in ne sledilci.  

 
Industrijska politika 
Priprava osnutka Slovenske industrijske strategije 2021-2030. Dodatno realizirano 

Podpis Zaveze gospodarstva in razvojno-raziskovalno-
izobraževalne sfere za vzdržen razvoj Slovenije. 

Dodatno realizirano  

 
Skrb za okolje 
Zagotavljanje večje samozadostnosti Slovenije na področju 
ravnanja z odpadki, ki so pomembni za gospodarstvo (nevarni 
odpadki, mineralni nenevarni odpadki, sežigalnica in odpadna 
embalaža) s sprejemom ukrepov za vzpostavitev sistema 
razširjene odgovornosti proizvajalcev (»clearinghouse«) 

Delno realizirano 
ZVO-2 je še v obravnavi, 
spremenjena uredba o odpadkih 
na področju prenehanja statusa 
odpadka. 
Prenehanje statusa odpadka 
olajša uporabo predelanih 
odpadkov, sprememba uredbe je 
bolje uskladila našo zakonodajo z 
besedilom direktive in določila bolj 
jasna merila, kdaj lahko odpadku 
preneha status odpadka. 

Sprejem novega Zakona o varstvu okolja za poenostavitev 
postopkov in uskladitev z gradbeno zakonodajo.  

Delno realizirano 
ZVO-2 je še v obravnavi. 

Preglednejši in hitrejši postopki pridobivanja okoljevarstvenih 
soglasij in dovoljenj; sprememba uredbe o vrsti dejavnosti in 
naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega 
obsega za pospešitev postopkov na ARSO v zvezi z 
izhodiščnimi poročili in okoljevarstvenimi dovoljenji za IED 
naprave.  

Delno realizirano 
ZVO-2 je še v obravnavi. 

Posodobitev zahteve na področju obratovalnega monitoringa, 
kjer obstajajo skupne zahteve v EU, s pristopi v drugih državah 
članicah. 

Delno realizirano 
Obstaja zakonska podlaga, ni pa 
še podzakonskih aktov za 
izvajanje. 

Prizadevanja, da bodo ukrepi za blaženje podnebnih sprememb 
realni ter usklajeni s slovensko industrijsko politiko ob 
upoštevanju obstoječih možnosti in potreb energetike, industrije 
in prometa. 

Delno realizirano 
Obstaja zakonska podlaga, ni pa 
še podzakonskih aktov za 
izvajanje. 

Ustanovitev Strateškega sveta za okolje GZS 
 

Dodatno realizirano 
Izvedene 3 seje. 
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Okrepljen neposredni stik s članicami GZS 
Krepitev vloge strateških svetov GZS z vključevanjem 
predstavnikov podjetij v oblikovanje skupnih krovnih stališč.  

Realizirano 

Izvedba 1.700 pravnih svetovanj članicam na področjih 
gospodarskega statusnega prava, individualnih in kolektivnih 
delovnih razmerij, sklepanja in izvajanja gospodarskih pogodb, 
izvajanja zakonodaje s področja gospodarstva, javnih naročil, 
izvršbe in insolvenčnih postopkov itn. 

Realizirano 

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

Realizirano  

Aktivno vključevanje članic kot aktivnih deležnikov v spremljanje 
zakonodaje s področja gospodarstva (strokovne delovne 
skupine za posamezna pomembna pravna področja). 

Realizirano  

 
Dogodki 
4 strateške konference (Vrh slovenskega gospodarstva, Vrh 
malega gospodarstva, Okoljski dan gospodarstva, Dan 
slovenske industrije). 

Realizirano 

Strokovna srečanja - mreženje podjetij ter prepoznavanje 
administrativnih in drugih ovir na področju varstva okolja, 
infrastrukture ipd. 

Realizirano 

 
Analitika 
Priprava tedenskega e-novičnika Izpod peresa glavnega 
ekonomista in njegova vsebinska nadgradnja. 

Realizirano 
Ob koncu 2020 pripravljena še 
angleška verzija. 

Letna analiza poslovanja gospodarstva, analiza dejavnosti 
energetike, transporta, industrije, gradbeništva.  

Realizirano 
Tudi analiza malega 
gospodarstva. 

Spomladanska in jesenska gospodarska napoved. Realizirano 
Priprava finančnega paketa za naročnike (benchmark analiza 
poslovanja podjetja s konkurenco). 

Realizirano 

 
Koronakriza - preprečevanje širjenja covid-19 ter blažitev posledic na gospodarstvo 
Vplivanje na interventno zakonodajo ter začasne prepovedi s 
pošiljanjem lastnih predlogov, vlaganjem amandmajev na 
predloge interventnih zakonov in sodelovanje v pogajalskih 
skupinah ESS za PKP-je, zbiranje predlogov prejetih s strani 
članov 

Dodatno delno realizirano 
Uspešno implementirani predlogi 
za dodatne ukrepe oz. izboljšanje 
obstoječih ukrepov, opozarjanje 
na nesorazmerja/nepravilnosti pri 
uvajanju začasnih prepovedi (pri 
prodaji potrošnikom in v zvezi s 
prehodi mej); delno realizirano, 
ker z vsemi predlogi nismo uspeli. 

Svetovanje v zvezi s poslovanjem v času korone ter 
preventivnimi ukrepi. 

Dodatno realizirano 
12.000 

Svetovanje članom s področja interventne zakonodaje. Dodatno realizirano 
913 opravljenih pravnih svetovanj 
(PS) ter informiranje preko 
Infopike 

Izvedba brezplačnih korona spletnih seminarjev in webinarjev. 
 

Dodatno realizirano 
35 

Sodelovanje s pristojnimi institucijami pri razumevanju in razlagi 
interventne zakonodaje in odlokov 

Dodatno realizirano  
Dnevno komuniciranje z MDDSZ, 
FURS, MF, MGRT, MNZ, Policijo, 
ZRSZ … 

Na osnovi sodelovanja s ključnimi akterji, kot so NIJZ, Klinični 

inštitut za medicino dela, prometa in športa, MZ, Vlada RS, 
ZRSZ, FURS, MDDSZ smo komunicirali ključne ukrepe in 

Dodatno realizirano 
Posebna spletna stran Poslovne 
informacije v času koronavirusa, 
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aktivnosti v zvezi s preprečevanjem širjenja okužb v 

gospodarstvu in širše.  

stališča, FAQ interventni ukrepi, 
promocijski materiali, videofilmi, 
dnevno ažuriranje spletnih vsebin, 
pošiljanje okrožnic, Poslovni 
tednik (redni in izredni), članki za 
Glas gospodarstva 
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KADROVSKA VRZEL NA TRGU DELA 
 
Ključni cilj v letu 2020 so bili olajšati pokritje potreb po delavcih v podjetjih. 
Za pokrivanje potreb po kadrih sodelovanje z Zavodom 
republike Slovenije za zaposlovanje pri pripravi in razvoju 
programov aktivne politike zaposlovanja, s katerimi bi se 
skladno s trenutnimi potrebami na trgu dvignile kompetence 
zaposlenim, potencialno presežnim delavcem s premajhnimi oz. 
neustreznimi kompetencami ter prijavljenim brezposelnim 
delavcem. Na spletnih straneh GZS oblikovanje kataloga 
programov, v katerih podjetja preusposabljajo delavce, s čimer 
se zagotovi vključevanje tudi udeležencem iz manjših podjetij. 

Realizirano 
Sprejet je tudi dopolnjen program 
Aktivne politike zaposlovanja. 

Na tehnične smeri izobraževanja se še vedno vpisuje premajhen 
delež populacije, zato se povečajo aktivnosti v vseh regijah za 
promocijo tehničnega, poklicnega in dualnega izobraževanja, v 
okviru tega še posebej vajeništva. Dolgoročni cilj so tudi 
spremembe v terciarnem izobraževanju, za katerega se odloča 
prevelik del mlade populacije, ne glede na sposobnosti ali/in 
potrebe družbe po kadrih. Posledica je prevelik, skoraj 50-
odstotni osip z vsemi neposrednimi in posrednimi nepotrebnimi 
stroški kot tudi upadanje kakovosti študija. Tu bodo spremembe 
trajale dalj časa, saj je univerza avtonomna institucija, ki po 
svojih pravilih izvaja aktivnosti za organizacijo in morebitno 
reorganizacijo programov in vsebin. Zato se v sodelovanju z 
univerzami in visokošolskimi organizacijami pripravi kratkoročna 
analiza in dolgoročne projekcije potreb po kadrih in 
kompetencah. Sodelovanje v kompetenčnih centrih in razvili 
karierno platformo. 

Delno realizirano 
Analiza je bila pripravljena, 
organizirali smo kadrovske 
konference; razpisana mesta v 
študijskih programih se sicer 
bistveno niso spremenila, se pa 
povečuje vpis na tehnične smeri. 
Karierna platforma je prešla pod 
okrilje ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake 
možnosti. 

Za vajeništvo je velik interes v gospodarstvu ter premajhen 
interes med mladimi in izobraževalnimi ustanovami, zato bomo z 
različnimi oblikami promocije približali atraktivnost tovrstnega 
poklicnega izobraževanja širšemu krogu prebivalcev. 

Realizirano 

Organiziranje strokovnih odborov za kadre v okviru panožnih in 
regionalnih zbornic, ki bodo med drugim pripravili analize stanja 
in kadrovskih potreb v prihodnosti na svojem področju.  

Delno realizirano 
V nekaterih organizacijskih enotah 
so posebne organizacijske oblike 
na tem področju nadomestili z 
obravnavo na upravnih odborih. 

 
Dvig kompetenc in model dolgoročnega napovedovanja potreb 
V okviru zavezništev in odborov za kadre na regionalnem nivoju 
bomo pripravili analize razvoja kadrovskih potreb in predlagali 
ustrezne spremembe mreže izobraževanja in aktivne politike 
zaposlovanja za pokrivanje teh potreb. 

Delno realizirano 
Ukrepi aktivne politike 
zaposlovanja se izvajajo tudi v 
skladu s konkretnimi potrebami 
delodajalcev v posameznih 
regijah, analize pa so omejene na 
enoletne napovedi. 

Priprava modela dolgoročnega napovedovanja potreb v 
gospodarstvu na podlagi analiz v panogah in regijah ter na 
podlagi strokovnih analiz o prihodnjem tehnološkem razvoju. 

Delno realizirano 
V okviru nekaterih SRIP imajo 
napovedi. 

Načrtno dvigovanje kompetenc zaposlenih z vodenjem in 
sodelovanjem v kompetenčnih centrih za razvoj kadrov. 

Realizirano 

 
Dogodki 

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

Realizirano 

Strokovna srečanja o razmerah na trgu dela na regijski in 
državni ravni, katerih cilj je, da z domačimi analizami in tujimi 

Delno realizirano 
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praksami zagotovimo hitrejše spremembe programov in tudi 
njihovega izvajanja. 

Strokovna srečanja smo izpeljali 
na  državni in regionalni ravni, 
sodelovanje med sfero dela in 
izobraževanja pa je še vedno 
šibko. 

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

Realizirano 

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

Realizirano 

Potujoča razstava poklicev po osnovnih šolah in gimnazijah. Realizirano 
Promocija vajeniških poklicev na poklicnih tržnicah, na 
Informativi in na informativnih dnevih na srednjih šolah. 

Realizirano 

 

 

INTERNACIONALIZACIJA 
 
Vse aktivnosti s področja mednarodnega poslovanja, ki jih je izvajala GZS, so potekale v 
okviru programa spodbujanja internacionalizacije slovenskih podjetij Go International 
Slovenia. Cilj teh aktivnosti je dvig izvoza 50 mrd evrov do leta 2025. 
 
Nove poslovne priložnosti 
Sodelovanje pri oblikovanju in prenovi ukrepov za spodbujanje 
internacionalizacije katerih nosilec ali izvajalec je GZS v 
»Program spodbujanja investicij in internacionalizacije 
slovenskega gospodarstva 2021 – 2025«. 

Dodatno realizirano 

Organizacija okoli 20 vhodnih in izhodnih delegacij iz/na izbrane 
trge, ki podjetjem odpirajo priložnosti za nova poslovna 
partnerstva, največ pri iskanju izvoznih priložnosti, pa tudi pri 
optimizaciji nabavnih virov. Izhodne delegacije bodo v prvi vrsti 
izvedene ob obiskih visokih političnih predstavnikov Slovenije v 
tujini, s poudarkom na strateških in lobističnih vsebinah. 

Delno realizirano 
Organizacija 2 vhodnih in 5 
izhodnih delegacij. Obsežen izpad 
vhodnih in izhodnih delegacij 
zaradi pandemijskih omejitev in 
zaustavitve poslovanja. 

Redni mesečni mreženjski B2B dogodki z izbranimi tujimi 
sogovorniki, ki članom GZS nudijo dodano vrednost na področju 
mednarodnega poslovanja, največ na področja novih izvoznih 
partnerstev. 

Realizirano 

Obveščanje članov GZS o poslovnih priložnostih in 
povpraševanjih (več kot 100 povpraševanj letno po slovenskih 
izdelkih in storitvah). 

Delno realizirano 
32 povpraševanj. 

8 podpisanih partnerskih pogodb »Partnership agreement« v 
okviru poslovne mreže EEN. 

Realizirano 

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

Realizirano 

Objava 1.200 oglasov poslovnih priložnosti (oglasov) domačih in 
tujih podjetij prek poslovne mreže EEN in Borze. 

Realizirano 

Pomoč pri vstopu slovenskih podjetij na evropske sredozemske 
trge– projekt GoMED. 

Dodatno delno realizirano 

 
Produkti in storitve 
Dnevno podajanje ključnih informacij o posameznih tujih trgih. Realizirano 
Individualno svetovanje članom GZS (1 na 1) okoli 1.000 članom 
GZS in posredovanje poslovnih kontaktov. 

Realizirano 

Tedenski individualni B2B z izbranimi podjetji in organizacijami 
iz tujine. 

Realizirano 
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Tedensko posredovanje informacij o aktualnih dogodkih na 
področju internacionalizacije na več kot 15.000 elektronskih 
naslovov.  

Realizirano 

Nov angleški spletni portal https://businessslovenia.gzs.si/ 
 

Dodatno realizirano 

Novičnik Business Newsletter Slovenia v angleščini. Dodatno realizirano 
5 številk. 

Nov poslovni priročnik za tujce Trading with Slovenia and 
Beyond. 

Dodatno realizirano 

Nova stična točka za pridobivanje informacij o trenutnih 
gospodarskih razmerah na posameznih trgih in neposredno 
navezovanje stikov za sklepanje poslov z mednarodno publiko  - 
Business Talks. 

Dodatno realizirano 

Ciljno posredovanje aktualnih poslovnih povpraševanj iz tujine 
članom GZS. 

Dodatno realizirano 

Svetovanja članom GZS o aktualnih COVID-19 ukrepih na 
izbranih tujih trgih (prehod meja, napotitve delavcev, dostop do 
trgov v spremenjenih okoliščinah).  

Dodatno realizirano 

»Pool of Champions« - ciljno usmerjena promocijska kompanija 
lojalnih uporabnikov storitev CEMPa na tujih trgih, preko katere 
smo povečali vidnost uspešnih izvozno usmerjenih članov GZS 
ter omogočili kreiranje novih poslovnih stikov. 

Dodatno realizirano 

Sodelovanje pri projektih EEN, Go MED in Expedire, v okviriu 
katerih je realiziranih 20 mednarodnih partnerskih pogodb med 
podjetji in več kot 50 neposrednih svetovanj. 

Dodatno realizirano 

 
Poslovni sveti in interesne skupine 
Spodbujanje članov GZS za oblikovanje novih in vključevanje v 
obstoječe poslovne svete in interesne skupine. Cilj je 
povezovanje interesov podjetij, njihovo medsebojno informiranje, 
izmenjava dobrih praks ter oblikovanje skupnih stališč ter 
posledično vplivanje na politike in odločitve drugih deležnikov. 

Realizirano 

 
Izobraževanja in drugi dogodki 
Tedensko organiziranje različnih poslovnih dogodkov, delavnic, 
seminarjev, ki so namenjeni podjetjem za pridobivanje novih 
informacij, kot tudi za neposredni stik s potencialnimi novimi 
partnerji (okoli 30 dogodkov letno). 

Realizirano 

 
Medijska in informacijska podpora 
Razvoj novih regionalnih izdaj revije Discover Slovenia (tudi v 
2020 skupaj 7 edicij). 

Delno realizirano 
 
1 celoletna in 3 regionalne edicije. 

Medijska podpora dogodkom. Realizirano 
 
 
 
INOVATIVNOST IN DIGITALIZACIJA  
 
Inovacije so postale izredno kompleksne. Za razvoj prebojnih, disruptivnih inovacij je 
ključnega pomena multidisciplinarno povezovanje in miselnost, ki presega meje ene panoge, 
političnih interesov ali družbenega segmenta. Gre za splošno in pozitivno dojemanje 
sprememb, sodelovanja in razvoja. Govorimo o inovacijski kulturi, ki je potrebna tako za 
vitko, agilno in odprto inoviranje kot na drugi strani za odgovornost do trajnostnega razvoja in 
različnih oblik finančnih instrumentov, ki jih bodisi država ali Evropska komisija namenja 
razvoju inovacij. 

https://businessslovenia.gzs.si/
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Prioritetni cilji v letu 2020:  
Biti aktiven in prepoznaven povezovalec inovacijskega 
ekosistema z vključevanjem vseh štirih področij družbe, torej tudi 
civilne družbe in nevladnih organizacij s poudarkom na devetih 
prioritetnih področjih Strategije pametne specializacije Slovenije. 

Realizirano 

Razširiti izbor najboljših inovacij 13 regij še na zamejske regije. Delno realizirano  
Spremenjen koncept in razširjen 
razpis na Slovenke in Slovence po 
svetu v sodelovanju z društvom 
VTIS. Ta praksa gre naprej tudi v 
2021. 

Povezovati slovenske korporacije in inovativne startup-e z 
namenom strateških partnerstev in vlaganj. 

Realizirano 

Pripraviti aktualno in natančno metodologijo za merjenje stopnje 
inovativnosti v slovenskem gospodarstvu. 

Realizirano 
Izvedena tudi pilotna analiza. 

Aktivno sodelovati pri preoblikovanju zakona o znanstveno-
raziskovalni in inovacijski dejavnosti. 

Delno realizirano 
Na tem področju je zastoj. 

Vzpostaviti in gojiti interno inovacijsko dejavnost MISLImo, ki bo 
povezovala zaposlene na GZS in generirala nove rešitve, 
produkte in storitve tako za interne potrebe GZS kot za člane 
GZS. 

Realizirano 

 
Produkti in storitve  
Povezovanje korporacij in inovativnih start-upov. Realizirano 
Svetovanje in pomoč pri prijavi in vodenju razvojnih projektov. Realizirano 
Svetovanje in pomoč pri zaščiti in upravljanju z intelektualno 
lastnino. 

Realizirano 

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

Realizirano 

So-oblikovanje razvojno-inovacijskega okolja v Sloveniji ter z njim 
povezanih politik, strateških dokumentov in zakonodaje. 

Realizirano 

3 razstave Future - s področij materialov, turizma in pametnih 
mest in skupnosti. 

Realizirano 
Namesto turizma in pametnih mest 
in skupnosti so bile  organizirane 
razstave krožno gospodarstvo, 
hrana in materiali. 

Povezovanja s strateškimi partnerji in potencialnimi investitorji. Realizirano 
Katalog najboljših inovacij na nacionalni ravni ter okrepljena 
promocija teh inovacij doma in v tujini. 

Realizirano 

Podpora podjetjem pri vpeljevanju inovacijske in razvojne kulture 
(delavnice, smernice za razvoj inovacijske kulture v podjetjih, 
vzorci pravilnikov o spodbujanju inovacijske kulture v podjetjih in 
nagrajevanja inovacij). 

Realizirano 

Promocija uspešnih zgodb prejemnikov priznanj GZS za 
inovacije. 

Realizirano 

Povezovanje za krožno gospodarstvo. Realizirano 
Razvoj novega podcasta Gravitacija, namenjenega idejam, 
inovacijam, razvoju, tehnologijam in poslovnim modelom. 
Epizode izhajajo vsakih 14 dni ob četrtkih, od avgusta je bilo 
posnetih in objavljenih 10 epizod, ki so dostopne preko spletne 
strani gravitacija.gzs.si in na vse podcast platformah. 

Dodatno realizirano 

 
Konzorciji 
Poudarki so bili na razširitvi povezovalne mreže in partnerstev z raziskovalnimi organizacijami 
in na intenzivnejšemu mreženju najboljših slovenskih inovatorjev. 
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Vzpostavitev tesnejšega sodelovanja GZS in raziskovalnih 
organizacij z namenom prenosa znanja iz RO-jev v gospodarstvo 
in obratno. 

Realizirano 

Povezovanje podjetij v mednarodna razvojna partnerstva. Realizirano 
Sodelovanje v konzorcijih in drugih partnerstvih povezanih z 
delovanjem vseh 9 SRIP-ov. 

Realizirano 

R2B (»research to business«) sestanki, še posebej ob dogodkih, 
kjer so predstavljeni EU programi za razvoj in inovacije. 

Realizirano 

B2B (»business to business«) sestanki na različnih dogodkih, 
zlasti na dogodkih, povezanih z internacionalizacijo. 

Realizirano 

 
Kontinuirano sledenje trendom in objava informacij o novostih na področju 
digitalizacije 
Urednikovanje portala digitalna.si in kontinuirano objavljanje 
koristnih vsebin v revijah Glas gospodarstva (skupaj bo v letu 
2020 10 edicij revij Glas gospodarstva in Discover Slovenia, v 
katerih bodo tudi vsebine o digitalizaciji). 

Realizirano 

 
Dogodki s področja inovativnosti 
Poudarki so bili na intenzivnejši internacionalizaciji dogodkov s področja inovativnosti ter 
spodbujanju kreativnosti v podjetjih. 

 
13 regionalnih podelitev priznanj za inovacije (vsaj 200 prijavljenih 
inovacij na regionalne razpise in vsaj 1.200 inovatorjev). 

Realizirano 

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

Realizirano  
V e-izvedbi. 

3 konference s področja SRIP-ov. Realizirano 
3 Future razstave z otvoritvijo. Realizirano 
2 webinarja s področja inovativnosti in kreativnosti. Realizirano 

 
Dogodki s področja digitalizacije 
Izvedba 3. konference o digitalizaciji gospodarstva GoDigital. Realizirano 
Paket delavnic na različne vidike digitalnega poslovanja z 
namenom krepitve zavedanja in znanj s področja digitalizacije 
ter dvigovanja digitalnih kompetenc. Načelo: povezati vsa 
ključna področja, ki se dotikajo digitalizacije: IT, kakovost, pravo, 
finance, okolje, energija itd. 

Realizirano 

 
Produkti s področja digitalizacije, kjer je GZS sodelovala 
Vzpostavitev Centra za eposlovanje Slovenije Dodatno realizirano 
Digitalni certifikati. Realizirano 
Digipilot – Eurochambres orodje za samooceno za MSP-je. Realizirano 

 
Digitalna GZS 
Interna digitalna akademija za digitalne kompetence zaposlenih. Realizirano 
Integracija dokumentacijskega sistema in uvedba brezpapirnega 
poslovanja. 

Realizirano 

Prenova intraneta. Realizirano 
Digitalni showroomi podjetij in pametne hiše. Realizirano 
Digitalizacija nekaterih procesov. Realizirano 
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KREPITEV ČLANSTVA IN STORITEV ZA ČLANE 

Ohranjanje članov in pridobivanje novih članov je bil v letu 2020 projekt celotne GZS. Na 
dan 31.12.2020 smo imeli 5100 članov. Pri aktivnih članih smo dosegli pozitiven priliv novih 
članov. Pristopilo je 6 članov več, kot jih je izstopilo iz članstva. V proces so bile vključene 
tako notranje organizacijske enote kot samostojne regionalne in panožne zbornice. Pri 
pridobivanju novih članov smo se osredotočili na uspešna in prodorna podjetja. S pridobitvijo 
kakovostnih članov, atraktivnimi storitvami in prepoznavnostjo zbornice kot zastopnika 
slovenskega gospodarstva se je članstvo stabiliziralo in trend številčnosti članstva obrnil v 
pozitivno smer. Pri aktivnosti za ohranjanje obstoječih članov smo pozornost namenili na 
izjemno hiter tehnološki razvoj poslovnega okolja, ki mu bo potrebno prilagoditi nekatere 
dosedanje ali razviti nove storitve.  
 
Slovensko gospodarstvo potrebuje močnega zagovornika in sistemskega podpornika. Zato 
smo tudi v preteklem letu krepili blagovno znamko GZS tako v smeri čim večjih koristi in 
pomoči članom kot v smeri povezovanje in sodelovanje z vsemi socialnimi partnerji in 
različnimi partnerskimi organizacijami doma in v tujini.  
 
Povpraševanje po storitvah svetovanja se je zaradi lanskih izrednih gospodarskih razmer ter 
tudi spreminjanja zakonodaje vsak dan povečevalo. Povečala se je potreba po ažurnem in 
hitrem informiranju ter po splošnem in specialističnem svetovanju.  
 
V projektu posodabljanja zbornične infrastrukture smo v lanskem letu poleg projektov s 
področja digitalizacije s partnerji izvedli posodobitve tudi drugih segmentov, in sicer 
postavitev sončne elektrarne, e-polnilnice in e-shranjevalnika električne energije ter sistem 
za energetski monitoring.  
 
Nadgraditev marketinških aktivnosti 
Promocija stališč, komentarjev in učinkov realizacije ukrepov v 
javnostih. 

Realizirano 

Krepitev blagovne znamke GZS prek družbenih omrežij.  Realizirano 
 
Produkti in storitvi 
10 seminarjev oz. delavnic s področja kreativnosti in vodenja, 
prodaje ter marketinga. 

Realizirano 
18 webinarjev, kreativnih 
trojčkov … 

Nova spletna stran Projektno povezovanje 
https://www.gzs.si/projektnopovezovanje. 

Dodatno realizirano 

Hackathon/cybernight: tekmovanje mladih etičnih hekerjev. Dodatno realizirano 
Platforma za prodajo webinarjev Clip2Go. Dodatno realizirano 

 
Krepitev in koristnost mreže članov GZS 
Krepitev poslovnih odnosov s pomočjo e-platforme Excellent SME. Realizirano 

Oblikovana tudi nova spletna stran 
ter nove zloženke. 

Okrepitev promocije sistema Član-Članu, pridobivanje dodatnih 
zainteresiranih podjetij za vpis v sistem ter optimizacija iskalnika. 

Realizirano 

 
Promocija uspehov članov 
Podelitev 52. Nagrad GZS za izjemne gospodarske in podjetniške 
dosežke. 

Realizirano 

Promocija posebnih dosežkov članov na konferencah in v reviji 
Glas gospodarstva. 

Realizirano 
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Pomoč članom GZS 
Informiranje in dodatno svetovanje članom prek svetovalnega 
centra Infopika, pri čemer bodo odprta nova tematska področja 
glede na zaznane potrebe pri članih. 

Realizirano 

Priprava novih analitičnih gradiv z usmeritvijo na pokritje tržnih niš 
(analiza trgov, poglobljena analiza slovenskega gospodarstva, v 
slovenščini ali angleščini). 

Realizirano 

Izvajanja rednih izobraževanj s področja poslovne analitike z 
namenom okrepitve kompetenc zaposlenih GZS na ključnih 
področjih. 

Realizirano 

 
Komunikacijske aktivnosti 
Izdaja elektronskih biltenov Poslovni tednik, i-NOVičke, 3 namigi 
za vodenje. 

Realizirano 
48 rednih in 42 izrednih številk 
Poslovnega tednika, 44 številk i-
NOVičke, 5 številk 3 Namigi za 
vodenje. 

Prenovitev angleškega biltena SloveniaBusinessLink. Realizirano 
Bilten je bil nadomeščen z novim 
angleškim biltenom Business 
Newsletter Slovenia. 

11 številk revije Glas gospodarstva (6 rednih številk, 1 številka, 
vezana na Nagrade GZS, 4 panožne številke). 

Realizirano 

1 celoletna in 7 regionalnih edicij revije Discover Slovenia. Delno realizirano 
 
1 celoletna in 3 regionalne edicije. 

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

Realizirano 

Krepitev komuniciranja prek družbenih omrežij GZS. Realizirano 
Medijska podpora dejavnostim in aktivnostim GZS, vključno z več 
sodelovanja z lokalnimi mediji. 

Realizirano 

 
 
 
JAVNE LISTINE  
 
Na oddelku Javne listine smo izvajali postopke v zvezi z listinami, ki se uporabljajo pri mednarodnem 
poslovanju in na področju cestnih prevozov.  
 
V letu 2020 smo spremenili način dela, saj se je zaradi epidemije število osebnih stikov bistveno 
zmanjšalo. Večina poslovanja s podjetji je potekala preko e-aplikacij in e-pošte, le nujne zadeve preko 
osebnih stikov.  
 
Veliko spremembo je povzročila nova zakonodaja na področju prevozov v cestnem prometu. Zaradi 
zaostritve pogojev za licenco Skupnosti za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem 
prometu smo prejeli okoli 3.000 dodatnih vlog. Postopke dela smo večkrat prilagajali vladnim odlokom 
ter izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije. 
 
V Ljubljani in na dvanajstih regionalnih zbornicah smo izdali: 

• 521 ATA zvezkov za začasni izvoz, tranzit oz. uvoz blaga, 
• 17.216 Potrdil o poreklu blaga, od tega 60 odstotkov elektronsko, 
• 30 potrdil o registraciji podjetja, 
• 29 potrdil o članstvu podjetij v GZS za tuje partnerje, 
• 65 potrdil o obstoju okoliščin višje sile ter 
• potrdili 2.358 drugih listin, ki spremljajo blago pri izvozu.  

 
Kot garant v mednarodni verigi ATA zvezkov smo urejali zaključevanje postopkov začasnega uvoza in 
posredovali pri plačilih uvoznih dajatev za slovenska in tuja podjetja v 43 primerih.  
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Sodelovali smo pri upravljanju sistema ATA zvezkov in Potrdil o poreklu blaga v okviru World ATA 
Carnet Council in International Certificate of Origin Council pri Mednarodni trgovinski zbornici (ICC) ter 
sodelovali v Odboru za carino pri Eurochambres.   
 
Na področju prevozov v cestnem prometu smo izdali: 

• 584 licenc Skupnosti za prevoz blaga in potnikov v notranjem in mednarodnem cestnem 
prometu, 

• 93 nacionalnih licenc za prevoz blaga, potnikov ali taksi prevoze, 
• 6.500 izvodov licenc za vozila, 
• 265 avto-taksi nalepk, 
• 11.501 potrdil za voznike, ki niso državljani EU, 
• 9.660 dovolilnic, 464 letnih CEMT dovolilnic in 32 mesečnih dovolilnic za opravljanje 

mednarodnega cestnega prevoza blaga. 
 
Uvedli smo 245 postopov odvzema licenc zaradi neizpolnjevanja pogojev, rešili 925 sprememb 
upravljavca prevozov (110 odstotkov več kot v prejšnjem letu) ter skupaj z drugimi zadevami 
obravnavali 22.000 zadev. 
 
Podjetjem smo svetovali v postopkih pridobitve listin in jim pomagali v primerih zapletov v tujini.    
 
Javnosti smo informirali preko komunikacijskih kanalov GZS: objavili smo 5 člankov v reviji Glas 
gospodarstva, izdali 40 e-novic, izvedli dva seminarja v živo in en webinar ter objavljali novice v 
socialnih omrežjih. 
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INSTITUCIJE PRI GZS 
 

STALNA ARBITRAŽA PRI GZS 
 

Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije (Ljubljana Arbitration Centre – LAC) je samostojna 
in neodvisna institucionalna arbitraža, ki deluje pri GZS s tradicijo reševanja sporov od leta 1928. 

V letu 2020 je LAC v okviru svoje osnovne dejavnosti za stranke zagotavljal organizacijo in podporo 
reševanju domačih sporov in sporov z mednarodnim elementom z arbitražo, mediacijo in drugimi 
alternativnimi oblikami reševanja sporov. Ne glede na dejstvo, da je bilo v Republiki Sloveniji praktično 
celo leto 2020 razglašeno stanje epidemije in redna državna sodišča niso poslovala, je LAC v tem 
času posloval nemoteno in uspešno ter brez kakršnih koli zamud izvedel vse tekoče arbitražne 
postopke. LAC je svoje storitve uporabnikom zagotavljal v skladu z najvišjimi strokovnimi in 
profesionalnimi standardi, ki veljajo v mednarodni institucionalni arbitraži zahodnega tipa. 

Aktivnosti LAC v letu 2020 so bile usmerjene v: 

• prilagoditev poslovanja in case-managementa stanju epidemije COVID-19, s poudarkom na 
uporabi sredstev elektronskega komuniciranja (vodenje arbitražnih postopkov izključno z uporabo 
sredstev e-komuniciranja). 

• mednarodno promocijo nove ponudbe storitev LAC na področjih mediacije, reševanja sporov 
majhne vrednosti in administracije ad hoc arbitraž po pravilih UNCITRAL, 

• nadgradnjo in nadaljnji razvoj novih produktov in ponudbe LAC (nadaljevanje projekta prenove 
Ljubljanskih arbitražnih pravil iz leta 2014, posodobitev Smernic za arbitre LAC iz leta 2015), 

• 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 tesnejšo povezavo s strokovnimi društvi, 
znanstvenimi, izobraževalnimi in drugimi združenji na področju arbitraže in alternativnega 
reševanja sporov, 

• okrepitev neposrednega stika in sodelovanja 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, 
• okrepitev mednarodnega sodelovanja in prenos dobrih praks, znanja in izkušenj iz vodilnih 

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

 

ČASTNO SODIŠČE PRI GZS 
 

Častno sodišče pri GZS je bilo ustanovljeno z namenom krepitve dobrih praks in dobrih poslovnih 
običajev. 

Njegova temeljna naloga je krepitev preventivnih oblik delovanja podjetij. Promocijo dobrih poslovnih 
praks Častno sodišče izvaja v obliki sprejemanja stališč predsedstva častnega sodišča. Taka stališča 
so bila do sedaj oblikovana v zvezi s posameznimi pojavi motenj na trgu, kot je npr. problem 
zavajajočega oglaševanja izdajateljev tujih poslovnih imenikov v slovenskem prostoru. 
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SODELOVANJE Z EUROCHAMBRES IN ICC TER 
ČLANSTVO V NAAN 
 
 
SODELOVANJE Z EUROCHAMBRES  
 
Kot polnopravna članica Evropskega združenja gospodarskih zbornic (Eurochambres) smo preko 
članstva v njenem upravnem odboru in raznih delovnih telesih v letu 2020 dejavno sodelovali pri 
njenih ključnih aktivnostih. To vplivno zbornično združenje v stalnem stiku z odločevalci v Bruslju 
opozarja na potrebe in pričakovanja gospodarstva pri oblikovanju evropske zakonodaje, v preteklem 
letu še posebej s poudarki na ukrepih za njegovo okrevanje med in po koncu pandemije COVID-19.    
 
Skoraj dve tretjini zakonodaje, ki pomembno vpliva na poslovno okolje naših podjetij, nastaja v Bruslju. 
Lobiranje v zgodnjih fazah zakonodajnega procesa je zato vitalnega pomena. Večina skupnih stališč 
se oblikuje v strateških delovnih skupinah, na rednih delovnih sestankih ali z neposrednimi prispevki 
zbornic v obliki konzultacij, v katere smo vključeni.  
 
Aktivni smo bili predvsem pri udejanjanju Nove evropske industrijske strategije EU, ki temelji na 
evropskem Zelenem dogovoru in drugih strategijah, spodbujanju digitalizacije, vlaganj v R&D, 
učinkovitega delovanja enotnega trga, ustreznega podpornega okolja za MSP, reševanju posledic 
brexita idr.  Preko posebne platforme Eurochambres smo si zbornice takoj po izbruhu epidemije 
začele izmenjavati dobre prakse svojega dela pri odpravljanju ekonomskih posledic epidemije ter se 
medsebojno obveščale o nacionalnih ukrepih na tem področju.  
 
 
 
SODELOVANJE Z MEDNARODNO GOSPODARSKO ZBORNICO (ICC) 
 
Mednarodna gospodarska zbornica s sedežem v Parizu (ICC) je prepoznavna kot največja svetovna 
poslovna organizacija za pospeševanje liberalizacije svetovne trgovine in investicij. Kot edina 
mednarodna nevladna poslovna organizacija ima status stalne opazovalke pri OZN. To ji omogoča 
učinkovito spremljanje dela in izražanje vpliva v različnih telesih OZN na področju pospeševanja 
mednarodne trgovine in krepitev sodelovanja z WTO. V letu 2020 smo bili kot člani Nacionalnega 
odbora ICC v sodelovanju z Združenjem bank Slovenije aktivni zlasti na naslednjih področjih: 
 

• sodelovanje pri oblikovanju ICC COVID-19 Recovery Guidance; 
• 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;    
• pomoč in svetovanje pri reševanju problemov v zvezi s poslovanjem z 

dokumentarnimi akreditivi, bančnimi garancijami in dokumentarnimi inkasi; 
• pomoč in svetovanje pri uporabi Enotnih pravil za bančno plačilno obvezo (BPO) kot 

novega produkta ICC; 
• obveščanje o tipičnih primerih finančnih prevar, ki so najbolj pogoste pri čekih, akreditivih in 

garancijah skozi članstvo v ICC Commercial Crime Services (CCS) in ICC Financial 
Investigation Bureau (FIB). 
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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) 
sestajata na rednih zasedanjih, da bi ocenili in izvajali skupni program dejavnosti mreže. Od 
leta 2019 ima sekretariat mreže New Alpe Adria sedež na Koroškem. Predsedstvo mreže 
poteka po principu rotacije. V letu 2020 smo se srečali virtualno, kjer smo izmenjali izkušnje s 
področja ukrepov posameznih držav pri ponovnem zagonu gospodarstva. Dogovorili smo se 
tudi za aktivnosti, ki jih bomo izvedli v naslednjih letih. 
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REGIONALNE ZBORNICE 
 
 
KOROŠKA GOSPODARSKA ZBORNICA, DRAVOGRAD 
 
Največji dosežki na področju lobiranja 
Sodelovanje Koroške GZ in Savinjsko-šaleške GZ s krovno GZS v 
aktivnostih za realizacijo projekta 3. razvojne osi: povezovanje vseh 
podpornikov izvedbe sodobne prometnice - skozi medijske kampanje 
in koordinacijske sestanke z vladnimi predstavniki z namenom 
doseganja razvojnega premika ob severnem kraku 3. razvojne osi (s 
ciljem 25 % povišanja investicijskih aktivnosti ter novih zaposlitev). 

Realizirano 

Prenos nacionalnih usmeritev upravljanja starejših zaposlenih v 
gospodarstvo v sklopu aktivnosti projekta 55+ z namenom povečanja 
stopnje delovne aktivnosti starejših zaposlenih za 1,5 %, ob hkratni 
večji dostopnosti do izobraževanja za starejše zaposlene za 1 % ter 
doseganja večjega spoštovanja generacije starejših zaposlenih. 

Realizirano (Projekt POLET) 

Prizadevanja za ohranitev polega delovanja carinske izpostave v 
Dravogradu 

Realizirano 

V sklopu odprave administrativnih ovir podana v sodelovanju z Občino 
Prevalje pobuda za spremembo prostorske zakonodaje z namenom 
poenostavitve postopka pridobivanja gradbenega dovoljena za 
investitorje za zagon gospodarstva. 

Delno realizirano 
Pisna zagotovitev MOP za 
pripravo rešitev. 

Sodelovanje pri pripravi podlag investicijske platforme v sklopu 
Slovenija 5.0 in Koroška 5.0. 

Realizirano 

Komunikacija za prenos predlogov v namene priprave intervencijske 
zakonodaje. 

Realizirano 

 
Podporne storitve 
16 izobraževanj oz. usposabljanj (14 digitalnih, 2 
klasični) s skupaj 210 udeleženci 

3 e-publikacije, ki jih prejme 800 naslovnikov  

11 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc (9 
digitalnih, 2 klasična) s skupaj 260 udeleženci 

1 gradivo/zloženka o poslovanju regijskega 
gospodarstva 

1.500 svetovanj in podanih informacij 3 sekcije 

1.500 izdanih javnih listin  

 
Novi produkti / storitve 
Komunikacijska platforma za mlade: nova oblika komunikacije z 
mladimi – podjetniki in potencialnimi podjetniki – v okviru sekcije 
mladih pri GZS Koroški gospodarski zbornici. 

Delno realizirano 
 
Odločitev nosilcev sekcije za 
nadaljevanje po obdobju 
epidemiji. 

Vzpostavitev investicijske platforme – komunikacija z 90 ključnimi 
investitorji v regiji 

Dodatno realizirano 

Digitalizacija vseh storitev Dodatno realizirano 
 
Ključni dogodek  
september 2020: Podelitev priznanj za najboljše inovacije v koroški 
regiji za leto 2020 

Realizirano 
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POSAVSKA GOSPODARSKA ZBORNICA KRŠKO 

Največji dosežki na področju lobiranja 
Lobiranje za izgradnjo HE Mokrice, tj. zadnje HE v verigi elektrarn na 
spodnji Savi in spustitev v redno delovanje v letu 2023. 

Delno realizirano 
Izdaja gradbenega dovoljenja v 
integralnem postopku, ki združuje 
odločitev o izpolnjevanju pogojev 
za izdajo gradbenega dovoljenja 
in okoljevarstvenega soglasja ter 
uvedba postopka prevlade druge 
javne koristi nad javno koristijo 
ohranjanja narave. 

Sprememba zakonodaje, naklonjene investitorjem pri umeščanju 
investicij v prostor, skrajšanje postopkov za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. 

Delno realizirano  
Podjetja s področja Posavja so 
pridobila gradbena dovoljenja v 
pričakovanem roku, na UE 
Brežice, Sevnica in Krško, pa ni 
zaostankov. 

Zastopanje interesov gospodarstva v okviru Razvojnega sveta 
kohezijske regije Vzhodna Slovenija, pri pripravi programskih 
dokumentov za novo finančno perspektivo. 

Delno realizirano 
Postopek se bo zaključil v prvi 
polovici leta 2021. 

Črpanje razvojnih kohezijskih sredstev EU na letni ravni minimalno 3 
mio EUR vse do leta 2023. 

Realizirano 

Promocija poklicev za delo v kovinski industriji s poudarkom na 
srednjem poklicnem izobraževanju – povečanje vpisa na 20 dijakov 
vpisanih v prvi letnik za poklic strojni mehanik v okviru poklicno 
tehničnega izobraževanja in skupno povečanje vpisa v prvi letnik 
srednje tehničnega izobraževanja na 40 dijakov. 

Delno realizirano  
V prvi letnik se je za poklic strojni 
mehanik vpisalo 17 dijakov. 

Sodelovanje na ravni regije s civilno zaščito in zdravstvenimi domovi 
pri preprečevanju okužb s COVID virusom v posavskem gospodarstvu. 

Dodatno realizirano 

 
Podporne storitve 
15 izobraževanj in usposabljanj z 250 udeleženci 10 e-publikacij, ki jih prejme 900 naslovnikov  

2 strokovna posveta, srečanja, konferenci s skupaj 50 
udeleženci 

2 zloženki o poslovanju regijskega gospodarstva 

250 svetovanj in podanih informacij Podpora in koordinacija delovanja 3 sekcij 

800 izdanih javnih listin Administrativna podpora delovanja Posavskega 
društva seniorjev, menedžerjev in strokovnjakov 

 
Nova produkta / storitvi 
Kadrovski načrt potreb za Posavsko gospodarstvo za obdobje do 
2023. 

Realizirano 

Svetovanje članom na osnovi PKP ukrepov. Dodatno realizirano 
 
Ključni dogodek 
8.6.2020: Gospodarski forum Posavja z okroglo mizo in podelitev 
najboljših inovacij Posavja 2020 

Delno realizirano 
Zaradi COVID situacije je bila 
izvedena samo podelitev 
najboljših inovacij Posavja 2020. 
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REGIONALNA ZBORNICA POSTOJNA 
 
Največji dosežki na področju lobiranja  
Vzpostavitev Odbora za gospodarstvo (upravni odbor GZS RZ Postojna), 
ki bo deloval v okviru Razvojnega sveta primorsko-notranjske regije in 
katerega namen je sodelovanje pri pripravi Regionalnega razvojnega 
programa primorsko-notranjske regije 2021-2027 ter zastopanje 
interesov gospodarstva pri pripravi tega dokumenta. S tem bomo GZS še 
bolj približali programiranju na regionalni ravni.    

Realizirano 

Zastopanje interesov gospodarstva v okviru Razvojnega sveta kohezijske 
regije Vzhodna Slovenija. Smo v fazi priprave programskih dokumentov 
za novo finančno perspektivo in aktivna vloga gospodarstva je ključna, da 
bodo v teh dokumentih ustrezno zajete potrebe gospodarstva, predvsem, 
da bodo diferencirani kriteriji in pogoji dostopa do finančnih virov za 
podjetja v vzhodni in zahodni kohezijski regiji. Direktor GZS - RZ 
Postojna je podpredsednik omenjenega sveta in član odbora za 
spremljanje priprave partnerskega sporazuma za obdobje 2021-2027.  

Realizirano 

Lobiranje pri SVRK za zagotovitev nacionalnega sofinanciranja projektov, 
financiranih iz programov Evropskega teritorialnega sodelovanja. Glede 
na to, da naj bi bila stopnja sofinanciranja s strani EU sredstev 70 % 
upravičenih stroškov, je jasno, da upravičenci v regijah 30 % 
sofinanciranja ne bodo zmogli in bodo ti programi postali viri za dodatno 
sofinanciranje posrednih proračunskih uporabnikov, kot so organi 
državne uprave in občine. 

Realizirano 
Še v teku. 

 
Podporne storitve 

10 izobraževanj oz. usposabljanj s 100 udeleženci 800 izdanih javnih listin 

10 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc s skupaj 
300 udeleženci  

8 sekcij 

150 svetovanj in podanih informacij 1 gradivo/zloženka o poslovanje regijskega 
gospodarstva 

 
Novi produkti / storitve 

Podjetniški zajtrk, namenjen članom, ki jih zanima določena tematika, ki 
bo na zajtrku obravnavana. 

Realizirano 

Vzpostavitev nove sekcije Računovodij. Dodatno realizirano 

COVID 19: Aktivna pomoč podjetjem pri pridobivanju zaščitne opreme, 
informacij, on-line izobraževanj. 

Dodatno realizirano 

 
Ključni dogodki 
junij 2020: Dan inovativnosti s podelitvijo priznanj za najboljše inovacije v 
primorsko-notranjski regiji 

Delno realizirano 
Izpeljan je bil 18. Razpis za najboljše 
inovacije v Primorsko – notranjski 
regiji za leto 2020. Zaradi 
epidemiološke situacije ni bila 
izvedena slavnostna podelitev 
priznanj. 

Gospodarski forum (enkrat mesečno) Realizirano 
Webinar: Pivka, d.d. – izkušnja podjetja z reševanjem problema okužbe 
večjega števila zaposlenih s Covid-19  

Dodatno realizirano 
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REGIONALNA ZBORNICA GORENJSKA, Kranj 
 
Največji dosežki na področju lobiranja 
Zavzemanje za povečanje deleža praktičnega usposabljanja v sistemih 
izobraževanja (vajeništva), prilagajanje programov izobraževanja 
potrebam podjetij ter reševanje problematike pomanjkanja tehničnih 
kadrov. 

Realizirano 

Nadaljevanje koordinacije za boljšo prometno infrastrukturo v regiji.  Realizirano 
Podpora Obrtno podjetniški zbornici in Mestni občini Kranj pri izgradnji 
Poslovne cone Hrastje. 

Realizirano 

Promocija širitve Poslovne cone Šenčur. Realizirano 
Umestitev vloge regionalnih zbornic v strateške razvojne dokumente 
zahodne kohezijske regije s ciljem pridobiti čim več sredstev za razvoj 
gospodarstva, kar bi pripomoglo k večji rasti prihodkov na tujih trgih, 
povečanju zaposlenosti, višji dodani vrednosti, predvideni rasti izvoza 
za 9 %, ohranitvi najnižje stopnje brezposelnosti v primerjavi z vsemi 
regijami. 

Realizirano 

Krepitev vloge RZG v regionalnem razvojnem svetu. Realizirano 
Lobiranje na ministrstvih za boljše poslovno okolje – delovno srečanje 
z aktualnim ministrom/ministrico. 

Realizirano 

 
Podporne storitve 
10 izobraževanj in 2 usposabljanji s skupaj 400 
udeleženci 

2 e-publikaciji, ki ju prejme preko 2.500 naslovnikov  

2 strokovna posveta z 90 udeleženci in 2 čezmejna 
dogodka 

2 sekciji 

600 svetovanj in podanih informacij 1 skupni nastop - showroom 

3.450 zdanih javnih listin  

 
Novi produkti / storitve 
Connect.: povezovanje gorenjskih gospodarstvenikov, podjetnikov in 
managerjev v prijetnem ambientu nad strehami Kranja. 

Realizirano 

Pravna pomoč za MSP. Realizirano 
Podprimo podjetnost »Z roko v roki’«. Realizirano 
COVID 19: Aktivna pomoč podjetjem pri pridobivanju zaščitne opreme, 
informacij, on-line izobraževanj. 

Dodatno realizirano 

Sodelovanje pri pripravi podlag investicijske platforme v sklopu 
Slovenija 5.0. 

Dodatno realizirano 

 
Ključni dogodki  
sredina maja 2020: Predstavitev rezultatov gorenjskega gospodarstva 
2019 (novinarska konferenca) 

Realizirano 

junija in septembra 2020: Srečanje z mag. Ivanom Simičem  Dodatno realizirano 
24. september 2020: Svečana podelitev priznanj za najboljše 
gorenjske inovacije 

Realizirano  
V živo. 

15. oktober: Projekt gorenjske gazele Dodatno realizirano 
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ZASAVSKA GOSPODARSKA ZBORNICA 
 
Največji dosežki na področju lobiranja 
Lobiranje usmerjeno v pripravo in uveljavitev Razvojnega programa 
zasavske regije, ki bi zagotavljal zmanjšanje razvojnega zaostanka 
zasavske regije in predlagal ukrepe in sredstva  za ustanavljanje novih, 
razvoj obstoječih podjetij in ustvarjanje pogojev za nove investicije z 
višjo dodano vrednostjo. 

Realizirano 

Pridobitev vsaj 1 nove lokacije za namene investiranja v gospodarstvo 
(podjetniške cone). 

Delno realizirano 
Zadeva je v teku. 

Aktivno sodelovanje pri pripravi projektnih predlogov za Območni načrt 
prestrukturiranja zasavske regije in koriščenja sredstev iz Sklada za 
pravični prehod.  

Dodatno realizirano 

 
Podporne storitve 
1 on-line izobraževanje ter soorganizacija 3 
webinarjev s skupaj 100 udeleženci 

1 strokovni posvet 

100 svetovanj in preko 300 podanih informacij 350 izdanih javnih listin 

 
Nova produkta / storitvi   
Storitev povezovanja korporacij (velika podjetja, srednja podjetja) z 
malimi podjetji (start upi, scale labi, spin off ...). 

Realizirano 

Aktivna pomoč podjetjem pri pridobivanju zaščitne opreme zaradi 
covid-19. 

Dodatno realizirano 

 
Ključni dogodek  
junij 2020: konferenca na temo inovativnosti in Svečana podelitev 
priznanj inovacijam Zasavja za leto 2020  

Delno realizirano  
Izvedena svečana podelitev, 
zaradi covid-19 konferenca ni bila 
izvedena. 
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SEVERNO PRIMORSKA GOSPODARSKA ZBORNICA NOVA GORICA 
 
Največji dosežki na področju lobiranja  
Podpora podjetjem za zmanjševanje kadrovske vrzeli.  Realizirano 

Sodelovanje pri pripravi 
promocijskih filmov izbranih  
deficitarnih poklicev. 

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

Delno realizirano 
V pripravi za izvedbo. 

Zagotovitev boljše pretočnosti prometa v času načrtovane zapore 
zaradi sanacije brežine Zala na cestnem odseku Spodnja Idrija-
Godovič/hitrejša pretočnost po cesti. 

Realizirano 

Podpora gospodarstvu pri zagotavljanju možnosti za razvoj in širitev 
poslovanja v Mestni občini Nova Gorica. 

Delno realizirano 
Je v teku. 

Znižanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za podjetja v 

Občini Ajdovščini 

Dodatno realizirano 

Manj težav z električno energijo za podjetja iz Zgornjega PosočjaRTP 

Kobarid 
Dodatno realizirano 

 
Podporne storitve 
500 svetovanj in podanih informacij 1 gradivo o poslovanju regijskega gospodarstva 

904 izdanih javnih listin 1 sekcija 

113 e-publikacij, ki jih prejme 1.000 naslovnikov   

 
Nov produkt / storitev  
Brezplačno svetovanje na nivoju prvega pravnega mnenja na področju 
gospodarskega prava, izvršilnega, delovnega, davčnega in drugega 
sorodnega področja. 

Realizirano 
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ZBORNICA OSREDNJESLOVENSKE REGIJE 
 
Največji dosežki na področju lobiranja  
Umestitev vloge regionalnih zbornic v strateške razvojne dokumente 
Vzhodne in Zahodne kohezijske regije.  

Delno realizirano 
Proces potrjevanj je še v teku. 

Povečanje zavedanja o problematiki razvoja manjših neprivilegiranih 
občin Zahodne kohezijske regije, predvsem na področju zagotavljanja 
financiranja potrebne infrastrukture, ki je osnova za ohranjanje v teh 
okoljih že tako malega števila delovnih mest kot tudi ljudi na kmetijah 
(ceste, električna napeljava, voda in kanalizacija) ter tudi spremljajočih 
se dejavnosti, kot so: banka, trgovina, pošta, šola itn. 

Realizirano 

Povečanje vloge ZOR v razvojnem svetu regije in tesnejše sodelovanje 
z Regionalno razvojno agencijo LUR na področju gospodarstva, 
podjetništva, inovativnosti ter internacionalizacije.  

Realizirano 

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

Realizirano 

Prilagoditve curriculuma vzgojno – izobraževalnega sistema novim 
kompetencam in znanjem za prihodnjo zaposljivost ter sodelovanje 
gospodarstva pri pripravi izobraževalnih vsebin, ki prispevajo k 
zaposljivosti in uspešnosti mladih kadrov.  

Realizirano 

 
Podporne storitve 
4 izobraževanja oz. usposabljanja, organizirana v 
občinah regije  
(povprečna udeležba 10 oseb) 

1 mednarodna konferenca 

10 tematskih srečanj članov ZOR 30 individualnih svetovanj in podanih informacij 
5 delodajalcem - članom ZOR pomoč pri dvigu 
kompetenc zaposlenih zaradi ohranitve delovnih 
mest v sodelovanju s projektu SPIN ZKR 

1 vhodna in 2 izhodni delegaciji (v virtualni obliki) 

2 spomladanska in 1 jesenski tematski strokovni 
posvet 

1 on-line sejem 

 
Novi produkti / storitve 
PETKA OB PETKIH – organizirana skupina 5 do 15 podjetij - 
članov, ki se srečujejo ob izbranih petkih. V največ 2 šolskih urah 
prejmejo aktualne informacije in nasvete, si medsebojno 
izmenjajo vsebine, dobre prakse, glede na aktualne teme-izzive 
pa se pripravijo strokovna, kratka izobraževanja, odgovori. 
PETKE povezujejo člane ZOR iz kategorije mikro in malih podjetij. 

Realizirano 
Prilagoditve zaradi covid situacije. 

Ustanovitev Sekcije za fitnes rekreacijo in regeneracijo Dodatno realizirano 
Ustanovitev Sekcije slovensko-kitajskega poslovnega sveta Dodatno realizirano 

 
Ključni dogodki  
22.-24.1.2020: On-line karierni sejem  Realizirano 
30.1.2020: Predstavitev regijskega gospodarstva s predstavitvijo občin 
(novinarska konferenca) 

Realizirano 

jeseni 2021: Mednarodna konferenca Internet stvari, podelitev nagrad 
na področju digitalne preobrazbe podjetij  

Realizirano 

17.6.2020: Podelitev priznanj za najboljšo inovacijo osrednjeslovenske 
regije 

Realizirano 

18.9.2020: Osrednjeslovenska gazela – prireditev v soorganizaciji s 
časnikom Dnevnik 

Dodatno realizirano 

28.9.2020: Ustanovna seja in uradna predstavitev Sekcije Slovensko-
kitajski poslovni svet 

Dodatno realizirano 

20.10.2020: Ustanovna seja Sekcije fitnesa, rekreacije in regeneracije Dodatno realizirano 
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PRAVNO SAMOSTOJNE REGIONALNE ZBORNICE 
 
GOSPODARSKA ZBORNICA DOLENJSKE IN BELE KRAJINE 
 
Največji dosežki na področju lobiranja 
Aktivno sodelovanje pri realizaciji južnega dela 3. razvojne osi, 
gradnja 1. in 2. etape od priključka na avtocesto A2 do priključka 
Osredek, vključno s Šentjoško cesto do Revoza. Razbremenitev 
obstoječe dvopasovne ceste, po kateri letno vozi več kot 7,5 mio. 
Prizadevanja za izdelava DGD, PZI in ostale projektne 
dokumentacije za 3. in 4. etapo, od priključka Osredek do 
priključka Maline. 

Delno realizirano 
1. in 2. etapa: Parcelacija na 
trasi, cenitve nepremičnin in 
odkupi objektov v celoti 
zaključeni. Vložena zahteva za 
izdajo GD za traso in mostova 
čez Krko po integralnem 
postopku. Investicijski program je 
potrjen. 1. faza postopka JN za 
izvedbo del je zaključena. 
Izdelana je študija prometa v 
času gradnje 1. in 2. etape. 
 
3. in 4. etapa: PIZ in IP izdelana. 
Prenos lege v zaključni fazi, 
objavljen razpis za odkup 
zemljišč za gradnjo. DGD in PIZ 
projektna dokumentacija v 
izdelavi. GGH raziskave se 
izvajajo skladno s programom. 

Aktivno sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi izven nivojske 
navezave nove ceste v Zidanem mostu (Občina Trebnje). 

Realizirano 
Izdelava DGD in PZI 
dokumentacije ter parcelacija v 
letu 2021.  

Aktivno sodelovanje pri izboljšanje elektroenergetske oskrbe 
Dolenjske in Bele krajine z izgradnjo daljnovoda 2x110 kV 
Grosuplje – Trebnje (odsek Trebnje – Ivančna Gorica) in RTP 
110/20 kV Ivančna Gorica ter začetek gradnje RTP 110/20 kV 
Dobruška vas. 

Realizirano 
Gradnja daljnovoda 2x110 kV 
Grosuplje–Iv. Gorica–Trebnje, 
odsek Trebnje–Ivančna Gorica je 
zaključena. RTP 110/20kV 
Ivančna Gorica spuščanje v 
pogon in funkcionalni preizkusi. 
Gradbena dela RTP 110/20kV 
Dobruška vas v zaključni fazi. 

Aktivno sodelovanje pri razvojnih načrtih regije in pri izvajanju 
Regijskega razvojnega programa v okviru Finančne perspektive 
2014 – 2020. 

Realizirano 

Aktivno sodelovanje pri razvoju visokošolskega prostora in 
Univerze v Novem mestu. 

Realizirano  
Akreditacija novega študijskega 
programa na 2. stopnji 
Podatkovne znanosti na FIŠ v 
Novem mestu. 

Aktivno obveščanje članov o predvidenih finančnih spodbudah za 
raziskovalno-razvojne projekte, podjetništvo, konkurenčnost in 
tehnologijo. 

Realizirano 

Prizadevanja za sprejetje ukrepov za nadaljnjo davčno in drugo 
razbremenitev gospodarskih subjektov. 

Delno realizirano   
V sodelovanju z GZS, COVID-19 
razmere. 

Aktivnosti obveščanja in svetovanja članom in potencialnim 
članom v zvezi s COVID-19. Sodelovanje v kriznem štabu GZS, 
skupni portal „Poslovni nasveti v času koronavirusa.“ Dnevna 
migracija hrvaških delavcev v DBK in delavci iz BiH v podjetja 
DBK, napoteni delavci in transport v in iz Slovenije 

Dodatno realizirano 

 
Podporne storitve 
40 izobraževanj oz. usposabljanj z 2.023 udeleženci E-tednik in 2 e-publikaciji, ki jih prejme več kot 3000 

naslovnikov  
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112 odprtih dogodkov za člane z 3981 udeleženci 5 gradivi/zloženki o poslovanju regijskega 
gospodarstva 

Prek 1000 svetovanj in podanih informacij zaradi 
covid-19. 

5 sekcij 

Več kot 1.000 izdanih javnih listin 2 virtualna sejma: ON LINE 2020 OPTIUS.COM in 18. 
Karierni sejem MojeDelo.com 2020 

 
Nov produkt / storitev 
Vodenje projekta Kompetenčni center mreže za prehod v krožno 
gospodarstvo v okviru operacije Kompetenčni centri za razvoj kadrov 
2019-2022, v katerem sodeluje 27 partnerskih podjetij.  

Realizirano 

 
Ključni dogodki  
maj 2020: 12. Posvet sekcije za okolje in energijo Realizirano 

»PLAN B, Izzivi Slovenije in 
okoljska zakonodaja«, okt. 2020 
(virtualni) 

september 2020: 13. Dan inovativnosti in podelitev priznanj za 
inovacije GZDBK za 2020  

Realizirano 

oktober 2020: 13. Dan ravnanja s človeškimi viri Realizirano 
oktober 2020: Karierni sejem Moje delo 2020; Organizacija in izvedba 
del 10. skupnega sejemskega nastopa dolenjsko belokranjskih podjetij. 

Realizirano 
V virtualni obliki. 
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POMURSKA GOSPODARSKA ZBORNICA 
 
Največji dosežki na področju lobiranja  
Dokončna ureditev vseh odprtih vprašanj, vezanih na izkoriščanje 
geotermalne energije za kmetijska podjetja in termalna zdravilišča.   

Delno realizirano 
Še vedno poteka iskanje rešitev 
na relaciji PGZ-MOP-MGRT. 

Pridobiti vsaj dva nova vajeniška programa. Realizirano 
Umestitev Talent centra v novi RRP. Realizirano 

 
Podporne storitve 
30 izobraževanj z vsaj 450 udeleženci 1 publikacija na 300 naslovnikov 

3 strokovni posveti / srečanja z vsaj 120 udeleženci 500 zloženk kazalnikov regijskega gospodarstva 

800 svetovanj in podanih informacij 7 sekcij 

350 izdanih javnih listin  

 
Nov produkt / storitev  
Vstopna točka za slovenska podjetja na madžarski trg. Realizirano 

 
Ključni dogodki 
maj 2020: novinarska konferenca skupaj z Ajpes in predstavitev 
kazalnikov regijskega gospodarstva 

Realizirano 

november 2020: Pomursko podjetje leta 2019 in Naj zaposlovalec 
2019 

Realizirano 

november 2020: podelitev nagrad za Naj inovacije PGZ na letni 
konferenci PDK 

Realizirano 

november 2020: promocija tehničnih poklicev na festivalu IZUM Realizirano 
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PRIMORSKA GOSPODARSKA ZBORNICA 
 
Največji načrtovani dosežki na področju lobiranja  
Nadaljevanje aktivnosti za pospešeno gradnjo 2. tira in 2. cevi po 
celotni dolžini trase. 

Realizirano 
Drugi tir pričenja z gradbenimi 
deli. 

Ustanovitev Sveta za slovensko morje, ki bo za nalogo imel pripravo 
krovnega dokumenta o celovitem upravljanju z morjem. 

Realizirano 
Svet je ustanovljen in je pripravil 
osnutek prostorskega akta za 
morje. 

Umestitev novih območij za gospodarsko dejavnost v občinske 
prostorske načrte ( 6 občin). 

Delno realizirano 
Nekateri OPN so še v fazi priprave 
in bodo sprejeti konec letošnjega 
ali v začetku prihodnjega leta. 

 
Podporne storitve 
8 izobraževanj oz. usposabljanj z 200 udeleženci 1 sekcija 

800 svetovanj in podanih informacij  

 
Nov produkt / storitev  
Celovita podpora podjetjem (one stop shop) za čezmejno zaposlovanje 
oziroma iskanje čezmejnih delavcev. Člani PGZ bodo dobili konkretne 
informacije glede zakonodajnih in drugih formalnosti pri zaposlovanju 
delavcev iz Italije in Hrvaške pri nas (čezmejno delo). 

Realizirano 
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REGIONALNA GOSPODARSKA ZBORNICA CELJE - RGZC 
 
Največja dosežka na področju lobiranja 
3. razvojna os. Delno realizirano 
Regionalni razvojni program. Realizirano 

 
Podporne storitve 
10 izobraževanj oz. usposabljanj s 300 udeleženci 10 e-publikacij, ki jih prejme 500 naslovnikov  

11 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc s skupaj 
300 udeleženci  

1 gradivo/zloženka o poslovanju regijskega 
gospodarstva (v e-obliki) 

1.000 svetovanj in podanih informacij 1 sekcija 

2.000 izdanih javnih listin  

 
Nov produkt / storitev  
Uvedba webinarjev. Dodatno realizirano 

 
Ključni dogodek 
11.6.2020: Podelitev priznanj najboljšim inovacijam celjske regije Realizirano 

 
  

http://rgzc.gzs.si/
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SAVINJSKO-ŠALEŠKA GOSPODARSKA ZBORNICA 
 
Največja dosežka na področju lobiranja 
Sodelovanje s Koroško gospodarsko zbornico v aktivnostih za 
izgradnjo severnega kraka 3. razvojne osi: povezovanje podpornikov 
izvedbe skozi medijske kampanje in koordinacijske sestanke s 
predstavniki vlade in lokalnih skupnosti. Cilj: izboljšanje konkurenčnosti 
regijskega poslovnega okolja in povečanje investicijskih aktivnosti, ki 
bodo prinesle nova delovna mesta, za 25 %.  

Realizirano 

Sodelovanje pri pripravi razvojnega programa SAŠA regije za obdobje 
finančne perspektive 2021-2027, ki bo skladen s predvidenimi ukrepi v 
strategiji za prestrukturiranje zasavsko-šaleške premogovne regije. 

Realizirano 

 
Podporne storitve 
 9 izobraževanj s 171 udeleženci  12 e-publikacij, ki jih prejme 1.400 naslovnikov  

 9 strokovnih dogodkov s skupaj 239 udeleženci  1 gradivo/zloženka o poslovanju regijskega 
gospodarstva 

 Več kot 500 svetovanj in podanih informacij  2 sekciji 

 366 izdanih javnih listin  

 
Nov produkt / storitev  
Virtualni podjetniški inkubator: v sodelovanju s SAŠA inkubatorjem 
bomo vzpostavili virtualni podjetniški inkubator, v katerem bodo 
udeleženci dobili potrebne svetovalne storitve za njihovo delovanje v 
začetni fazi podjetništva in povezave z večjimi podjetji. Ciljna skupina: 
podjetniki začetniki z dejavnostjo lesarstva, ki je eno od prioritetnih 
razvojnih področij SAŠA regije. Namen sodelovanja SŠGZ: 
pridobivanje novih članov na daljši rok. 

Delno realizirano 
Virtualni podjetniški inkubator 
(VPI) je bil vzpostavljen v prvi fazi 
za lesarje. 
 

 
Ključni dogodki  
september 2020: 21. podelitev priznanj za najboljše 
inovacije v SAŠA regiji 

Realizirano 

september 2020: 8. Srečanje podjetnikov SAŠA 
regije 

Realizirano 

Srečanje gospodarstvenikov in predstavnikov 
lokalnih skupnosti 

Dodatno realizirano 

Okrogla miza o vplivu poslovnega okolja na rast 
podjetij 

Dodatno realizirano 
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ŠTAJERSKA GOSPODARSKA ZBORNICA 
 
Podporne storitve 
40 izobraževanj oz. usposabljanj s 4.000 udeleženci 52 e-publikacij, ki jih prejme 1.760 naslovnikov  

19 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc s skupaj 
1.700 udeleženci 

4 publikacije ŠGZ - Gospodarski izzivi (2.500 kos 
naklade) 

69 svetovanj in podanih informacij 1 publikacija - priloga Večera (28.000k os naklade) 

1.305 izdanih javnih listin Izvajanje 12 projektov 

6 regijskih svetov  

 
Nov produkt / storitev  
5 x tedensko on-line video konference s predstavniki gospodarstva  Dodatno realizirano 

 
Ključni dogodki  
januar 2020: Ponovoletno srečanje članov ŠGZ  
 

Dodatno realizirano 

junij 2020: Podelitev nagrad najboljšim inovacijam v Podravju Realizirano 
november 2020: Karierni sejem mladih Maribor Realizirano 

Kot dvodnevni virtualni karierni 
sejem. 

december 2020: Konferenca TBMCE (Tehnologije in poslovni modeli 
za krožno gospodarstvo) 

Realizirano 

december 2020: 8. konferenca ženske podjetnosti Realizirano 
10x TV oddaja Štajerski gospodarski forum na RTV regionalni program 
Maribor 

Dodatno realizirano 

 
  

http://www.stajerskagz.si/
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ZDRUŽENJA IN ZBORNICE DEJAVNOSTI 
 
 
 
 
MEDIJSKA ZBORNICA 
 
Največja dosežka na področju lobiranja  
Ureditev zakonodaje, ki regulira medije. Delno realizirano 

Upoštevane so pripombe na 
ZAVMS, umaknjen je bil predlog 
Zmed. 

Socialni dialog s sindikatom Pergam in skrb za ustrezno delovno okolje 
podjetij v grafični dejavnosti. 

Realizirano 
Sklenjen aneks št. 2 h KP grafične 
dejavnosti. 

 
Podporne storitve 
1 zbor članov 100 e-informacij o aktualnih dogodkih, ki  jih 

prejmejo člani 
50 svetovanj in podanih informacij 4 gradiva /zloženke o poslovanju panožnega 

gospodarstva 
1 delovna skupina za pripravo pripomb na medijsko 
zakonodajo z organiziranima 2 delovnima srečanjem 

1 sekcija izdajateljev TV programov s statusom 
posebnega pomena, organizirani 2 srečanji 

1 pogajalska skupina za KP grafične dejavnosti   
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PODJETNIŠKO-TRGOVSKA ZBORNICA (PTZ) 
 
Največji dosežki na področju lobiranja  
Omilitev negativnih učinkov novele Zakona o minimalni plači.  Delno realizirano 
Oblikovanje delovnih skupin: za rast plač v gospodarstvu, za 
zgodnejše zaposlovanje mladih, za trajnostni razvoj podjetništva ... 

Realizirano 

Pomoč podjetjem (MSP-jem) pri zapolnjevanju kadrovske vrzeli. Realizirano 
Zavzemanje za enakost poslovnih subjektov (dejavnost trgovine) na 
področju nedeljskega dela trgovin. 

Realizirano 

Priprava smernic javnega naročanja v zdravstvu. Realizirano 
Spremljanje sprememb in priprava predlogov za spremembo in 
dopolnitev: 

- Zakona o voznikih - njegovih podzakonskih aktov 
- Predpisov, ki regulirajo dejavnost izvajalcev DDD (Zakon o 

nalezljivih boleznih ...) 

 
 
Realizirano 
Realizirano 
 

Spremljanje sprememb zakonodaje in vključevanje s pripombami v 
skladu z izraženimi potrebami in interesom članov. 

Realizirano 

Zakon o davku na motorna vozila: s predlogi Sekcije pooblaščenih 
trgovcev in serviserjev z motornimi vozili smo dosegli m. d. znižanje 
nekaterih parametrov, ki bodo osnova za odmero DMV (obveznost 
glede na izpust CO2 in vrsto goriva, obveznost glede na moč motorja 
motornega vozila, obveznost glede na emisijski standard EURO in 
vrsto goriva), opustitev obdavčitve za motorna vozila izključno na 
električni pogon in druga motorna vozila brez izpusta CO2 ter 
prilagoditev višine davka za rabljena motorna vozila. 

Dodatno realizirano 

Zakon o trgovini: Pri spreminjanju ureditve v delo, ki se nanaša na 
delovni čas trgovcev ob nedeljah, smo si prizadevali za izenačitev 
pogojev za male trgovce. S predlogom smo bili le delno uspešni, saj 
vsi pogoji izjem, ki smo jih predlagali, niso bili upoštevani. 

Dodatno delno realizirano 

PKP zakonodaja: Vključitev predlogov PTZ v skupne predloge GZS k 
PKP zakonodaji: Dosegli smo razširitev upravičencev za povračilo 
nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in zaradi 
odsotnosti iz razloga višje sile ter oprostitev plačila prispevkov na 
zavarovalno posredniške družbe in zavarovalno posredniški s.p., ki 
imajo do deset zaposlenih na dan 13. marec 2020. 

Dodatno realizirano 

 
Podporne storitve 
18 izobraževanj oz. usposabljanj s 970 
udeleženci 

24 številk / izdaj e-publikacije (elektronskih 
novic) 

5 zborov članov 1 izdaja tiskanega biltena VETER 
2 strokovna posveta, srečanja, konference s 
skupaj 120 udeleženci 

10 sekcij 

600 svetovanj in podanih informacij 7 delovnih skupin 
 
Nova produkta / storitvi  
Webinarji za MSP (PTZ je v letu 2018 vodila delovno skupino na GZS). Realizirano 
Digitalni zajtrk z razlogom Dodatno realizirano 

 
Ključna dogodka 
junij 2020: 7. konferenca MSP  Realizirano 

V digitalni obliki. 
jesenski posvet PTZ na aktualno tematiko Realizirano 
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ZBORNICA ELEKTRONSKE IN ELEKTROINDUSTRIJE 
 
Največji dosežki na področju lobiranja 
Oblikovanje in potrditev projekta Aktivne politike za spodbujanje rasti 
elektroindustrije, ki bi bil vključen v program dela Stalne mešane 
slovensko-bavarske komisije. 

Delno realizirano 
Program se zaradi pandemije ni 
izvajal v predvidenem obsegu, 
zato je bilo izvajanje delno 
zamrznjeno. Do zasedanja 
Bavarsko – slovenske komisije, ki 
bo junija 2021, se bo pregledalo 
aktualnost programa ter 
predlagalo eventualne 
spremembe, vključno z akcijskim 
načrtom, kot predlog za sprejem 
na zasedanju komisije. 

Zasnova, vzpostavitev in nato vključitev vseslovenskega projekta 
Demo center industrije 4.0 v plane MGRT in v povabilo za sodelovanje 
pri priprave tega.  

Delno realizirano 
Novembra 2020 smo ustanovili 
delovno skupino in določili ožje 
člane konzorcija z namenom 
priprave koncepta za načrtovanje 
nacionalnega DEMO centra I4.0. 
Začela so se prizadevanja za 
vključitev strateškega inštrumenta 
v plane MGRT ter načrte za 
Okrevanje in odpornost ter druge 
strateške dokumente. 

V sodelovanju z ORGALIM vzpostavitev »instituta« Koordinator za 
komuniciranje z Evropskim parlamentom na področju industrijske 
politike, ki bo zastopal interese industrijskih zbornic GZS in bo deloval 
v skladu z EU zakonodajo o lobiranju. 

Delno realizirano 
Podana je bila pobuda v okviru 
delovne skupine, ki je sodelovala 
pri pripravi Slovenske industrijske 
strategije, vendar še ni bila 
realizirana do konkretne 
opredelitve instituta. Naloga je bila 
prenešena v leto 2021. 

Oblikovanje in delovanje ad-hoc konzorcija industrije in RR institucij v 
kriznih razmerah COVID19 – Slovenski respirator. Konzorcij (pobuda) 
je združila preko 170 podjetij, predvsem s širšega področja 
elektrotehnike  in ustanov z  medicinskega segmenta. Pobuda je imela 
izreden odziv v javnosti. 

Dodatno realizirano 

 

Podporne storitve 

4 webinarji in 5 delavnic  1 gradivo o poslovnih rezultatih elektroindustrije 
2 zbora članov ETIM Slovenija, 1 zbor članov ZEE 2 sekciji (SuSSI, ETIM) 
4 strokovni posveti 2 delovni skupini 
13 svetovanj in podanih informacij 1 sejemski nastop 
1 predstavitvena e-brošura nacionalne točke ETIM 
Slovenija 

13 izdaj e-publikacije (elektronskih novic) 

 
Nov produkt / storitev 
Iniciativa in oblikovanje nagrade za najboljšega tehničnega 
direktorja oz. osebo, ki je najbolje transformirala industrijsko 
podjetje na tehnično tehnološkem nivoju (CTO of the year award) 
v sodelovanju z ORGALIM na nivoju RS, pod blagovno znamko 
GZS, domicilno v grozdu Pametne tovarne oz. ZEE. 

Delno realizirano  
Zaradi pandemije so bile 
aktivnosti peljane z 
zmanjšano intenzivnostjo. 
Izveden je bil dogovor z 
Orgalim za vključitev 
nagrade v sistem EU CTO 
AWARD, med interesno 
skupino članov ZEE 
razdelana pobuda glede 
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razširitve vsebine (ne samo 
najboljši CTO zaradi 
napredka na področju 
prehoda v I 4.0, ampak tudi 
za povišanje dodane 
vrednosti). Naloga 
prenešena v 2021. 

 
Ključna dogodka  
18.6.2020: Prvi posvet proizvajalcev, uporabnikov in razvijalcev 
merilne opreme v RS 

Delno realizirano 
V okviru 39. Mednarodne 
konference »Organizacije na 
krožišču inovativnosti in digitalne 
transformacije« je potekal posvet 
»Meritve danes in jutri«. 

1. in 2.10.2020: 9. konferenca »Dan najboljše prakse« Delno realizirano 
Konferenca je potekala v spletni 
obliki samo 1.10.2020. 
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ZBORNICA GORSKIH CENTROV 
 
Največji dosežek na področju lobiranja   
Po večletnem zapletu pri sodelovanju s partnerjem Kraft&Werk, ki je bil 
aktivni partner med leti 2008 in 2014, smo zaključili sodelovanje in hkrati 
ob pomoči GZS pridobili lastno spletno stran z minimalnimi stroški v 
okviru GZS. 

Dodatno realizirano 

 
Podporne storitve 

Usposabljanja in preizkusi znanja za 7 poklicev 
 

Sodelovanje na 2 zoom konferencah Evropskega 
združenja gorskih centrov FIANET 

1 strokovni e-posvet s skupaj 82 udeleženci  

 
Nov produkt / storitev   
Izvedba webinarjev: v sodelovanju s partnerji iz Kanade in Avstrije smo 
spomladi 2020 s pomočjo GZS realizirali 2 webinarja: predstavitev 
modela celoletnega gorskega turizma v Kanadi in ukrepov in aktivnosti 
v Avstriji ob prvem valu covid-19. 

Dodatno realizirano 

 
Ključni dogodki  
Obisk vhodne delegacije drugo največje švedske skupine smučišč 
Branas ter organizacija delovnega sestanka s predstavniki GZS, 
MGRT in STO. 

Dodatno realizirano 

Obisk vodstva kitajskega smučarskega središča Silk Road ski resort.  Dodatno realizirano 
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ZBORNICA GRADBENIŠTVA IN IGM 
 
Največji dosežki na področju lobiranja  
Sprejem novih Posebnih gradbenih uzanc. Realizirano 
Spremembe in dopolnitve Gradbenega zakona (GZ-1) in Zakona o 
arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID). 

Delno realizirano  
Skupni nastop in priprava stališč 
in pripomb skupaj z Inženirsko 
zbornico Slovenije v postopkih 
javne obravnave predloga novele 
Gradbenega zakona (GZ-1) ter 
priprava skupnih pripomb. 
Usklajevalni sestanki z MOP 
glede vsebine novele Gradbenega 
zakona (GZ-1) ter predstavitve 
stališč in pripomb. 
 
Do sprememb Zakona o 
arhitekturni in inženirski dejavnosti 
(ZAID) v letu 2020 s strani MOP ni 
prišlo. 

Paritetni sklad za gradbeništvo. Delno realizirano  
Usklajevalni sestanki z MGRT, 
OPZS, ZSSS zaradi ponovnega 
zagona projekta uvedbe 
Paritetnega sklada za 
gradbeništvo. 

Spremembe in dopolnitve Zakona o javnem naročanju (ZJN-3). Delno realizirano  
Priprava stališč in pripomb v 
postopkih javne obravnave 
predloga novele. Usklajevalni 
sestanki z MJU glede vsebine 
novele ter predstavitve stališč in 
pripomb. 

Spremembe in dopolnitve Zakona o rudarstvu (ZruD-1) Delno realizirano 
Priprava stališč in pripomb v 
postopkih javne obravnave 
predloga novele. Usklajevalni 
sestanki z MZI, DTV-PO in PF-UL 
glede vsebine novele ter 
predstavitve stališč in pripomb. 

Spremembe in dopolnitve Uredbe o spremembah in dopolnitvah 
Uredbe o odpadkih 

Delno realizirano  
Skupni nastop in priprava stališč 
in pripomb skupaj z Zavodom za 
gradbeništvom Slovenije (ZAG), 
usklajevalni sestanki z MOP, ZAG, 
PF-UL. 

Kodeks poklicne etike vodij del Delno realizirano 
Sprejem besedila teksta kodeksa 
s strani UO ZGIGM 15.12.2020. 

Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za 
zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 

Realizirano 

 
Podporne storitve 
1 izobraževanje s 150 udeleženci (v okviru projekta 
Susodco) 

1 strokovni posvet (SUSODCO dan) 

250 svetovanj in podanih informacij 83 vpisov v imenik vodij del 
2 številki Gradbenih iskric 2 gradivi/zloženki o poslovanju panožnega 

gospodarstva 
5 tiskanih publikacij (4x indeksi in PGU 2020) 2 delovni skupini 
6 sekcij  
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Nov produkt / storitev  

Razširjena veljavnost KPGD na vse delodajalce, ki kot glavno 
dejavnost opravljajo dejavnost 42.1 Gradnja cest in železnic 

Dodatno realizirano 

 
Ključni dogodek 
november 2020: Dnevi gradbenega prava  Delno realizirano  

Izvedeno z online webinarjem v 
januarju 2021. 
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ZBORNICA KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH PODJETIJ 

 
Največji dosežki na področju lobiranja 
Umik sprememb Zakona o kmetijskih zemljiščih. Realizirano 
Ustrezna umestitev kmetijskih in živilskih podjetij v SKP po 2020 in 
PRP. 

Delno realizirano 
Je v fazi usklajevanja. 

Pridobitev sredstev za podporo projektom Senzorični center in Katalog 
živil za JN.  

Realizirano 

 
Podporne storitve 
40 izobraževanj oz. usposabljanj z 800 udeleženci 100 številk / izdaj e-publikacije (elektronskih novic) 
12 zborov članov 5 izdaj tiskanega biltena  
12 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc s 
skupaj 600 udeleženci 

12 gradiv/zloženk o poslovanju panožnega 
gospodarstva 

3.150 svetovanj in podanih informacij 12 sekcij 
6 različnih e-publikacij, ki jih prejme 1500 
naslovnikov  

18 delovnih skupin 

 
Novi produkti / storitve 
Članski center ZKŽP: projekt obvladovanja potreb članov in krepitev 
zadovoljstva. 

Realizirano 

Senzorični center ZKŽP. Realizirano 
Sanitarno-tehnični pregledi za člane. Realizirano 
Izvedenec za HACCP: izobraževanje za člane. Realizirano 

 
Ključna dogodka 
januar/februar 2020: 20. Ocenjevanje odličnih pekovskih izdelkov s 
slavnostno podelitvijo 

Realizirano 

jesen 2020: Žitna konferenca; Veliki jesenski živilski seminar Delno realizirano 
Izveden je bil spletni Veliki 
jesenski seminar. 
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ZBORNICA KNJIŽNIH ZALOŽNIKOV IN KNJIGOTRŽCEV 
 
Največja dosežka na področju lobiranja  
Povečanje sredstev za Javno agencijo za knjigo RS na raven 
2008 v višini 2 mio evrov, v okviru tega pa sprememba razmerja 
delitve sredstev v prid tržno promocijskih dejavnosti na račun 
proizvodnih. 

Delno realizirano  
Sredstva se postopno 
povečujejo, za leto 2021 
planirano dodatnih 1 Mio 
evrov. 

Zamrznitev in ne ukinitev Zakona o enotni ceni knjige. Dodatno realizirano 
 
Podporne storitve 
1 zbor članov 1 gradivo/zloženka o poslovanju panožnega 

gospodarstva 
30 svetovanj in podanih informacij  

 
Nov produkt / storitev  
Poletni knjižni sejem 2020 (S knjigo na počitnice) na odprti javni 
površini na ploščadi pred CD, konec junija.  

Delno realizirano 
V pripravi. 

 
Ključni dogodek 
24.11.-5.12.2020: 36. e-Slovenski knjižni sejem Realizirano 
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ZBORNICA KOMUNALNEGA GOSPODARSTVA 
 
Največja dosežka na področju lobiranja  
Zakonodaja, povezana z ravnanjem z odpadki. Delno realizirano 

Dosegli smo odvoz komunalne 
embalaže po interventnem 
zakonu, sprejet je bil ZVO1-J, 
ki bo preprečeval težave s 
prevzemanjem v bodoče. 

Podpora umeščanju objektov za energetsko izrabo odpadkov v 
prostor. 

Delno realizirano 
MOP je pripravil osnutek Uredbe o 
izvajanju državne GJS sežiganja 
komunalnih odpadkov, aktivnosti 
se nadaljujejo v 2021. 

 
Podporne storitve 
8 tematskih webinarjev 6 številk / izdaj e-publikacije (elektronskih novic) 
60 svetovanj in podanih informacij 5 delovnih skupin 
1 e-publikacija, ki jo prejme 250 naslovnikov   

 
Novi produkti / storitve 
Nadgradnja aktivnosti pri izdaji certifikata Voda iz pipe, s katero smo 
pričeli v 2019. Cilj je osveščanje o pomembnosti zaščite vodnih virov in 
zmanjševanje količine odpadne plastične embalaže. 

Delno realizirano  
Zaradi epidemije COVID-19 je 
podeljevanje certifikata voda 
iz pipe nekoliko upočasnjeno - 
certifikat se je v letu 2020 
podeljeval individualno. 

Nadgradnja aktivnosti pri pobudi Skupaj za boljšo družbo s kampanjo 
»Ne meči odpadkov v stranišče«. Cilj je skozi osveščanje zmanjšati 
stroške vzdrževanja javne kanalizacije in čistilnih naprav. 

Realizirano 

Tematski webinarji za člane ZKG. Dodatno realizirano 
 
Ključni dogodki  
1.2.2020: ZIMKO – zimske igre delavcev komunalnega gospodarstva 
Slovenije 

Realizirano 

22 3.2020: Podelitev certifikatov Voda iz pipe Delno realizirano 
Zaradi epidemije COVID-19 je 
podeljevanje certifikata voda iz 
pipe nekoliko upočasnjeno - 
certifikat se je v letu 2020 
podeljeval individualno. 

24.-25.9.2020: 10. Konferenca komunalnega gospodarstva Delno realizirano 
Zaradi epidemije COVID-19 je bila 
konferenca odpovedana in 
prestavljena v leto 2021. Namesto 
tega je ZKG organizirala 8 
tematskih webinarjev za svoje 
člane. 

konec oktobra 2020: Podelitev certifikatov Voda iz pipe Delno realizirano 
Zaradi epidemije COVID-19 je 
podeljevanje certifikata voda iz 
pipe nekoliko upočasnjeno - 
certifikat se je v letu 2020 
podeljeval individualno. 
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ZBORNICA POSLOVNO STORITVENIH DEJAVNOSTI 
 
Največja dosežka na področju lobiranja 

Lobiranje za uporabo priporočil za javno naročanje prevajalskih storitev. Delno realizirano 
Priporočila še niso v celoti 
zaključena. 

Vloga ocenjevalca pri odločanju o primernosti svetovalcev/podjetij za vpis 
v registre SPS in SPIRIT.  

Realizirano 
Dvig kakovostne ravni. 

 
Podporne storitve 

1 zbor članov 2 različni e-publikaciji 
1 konferenci  2 delovni skupini  
80 svetovanj in podanih informacij v povezavi s 
covid-19 

2 sekciji 

4 številk / izdaj e-publikacije (elektronskih novic)  
 
Nova produkta / storitvi 
Delovna skupina za pripravo smernic za javno naročanje svetovalnih 
storitev. 

Delno realizirano  
 
Pogajanja z drugimi deležniki še niso 
končana. 

Podelitev značke - zlatega feniksa za zasluge pri razvoju svetovalne 
stroke. 

Dodatno realizirano 

 
Ključna dogodka 

november 2020: Letna konferenca Zbornice poslovno storitvenih 
dejavnosti in Zbor članov Združenja za management consulting Slovenije  

Realizirano 

Digitalizacija in mala podjetja – webinar z okroglo mizo Dodatno realizirano 
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ZBORNICA RAČUNOVODSKIH SERVISOV 
 
Največja dosežka na področju lobiranja  
Implementacija FRP (Finančna razkritja poslovanja) v 3 poslovne 
banke (poenotenje finančnega dela vlog slovenskih bank za odobritev 
kreditov). Namen FRP je uporaba enotnih obrazcev in datotek za 
komunikacijo med banko, komitenti bank in izvajalci računovodskih 
storitev pri reševanju vlog za odobritev kredita, limitov na poslovnem 
računu ipd. FRP napoveduje digitalno transformacijo procesov, ki 
potekajo v podjetjih, pri izvajalcih računovodskih storitvah in v bankah. 
Implementacija FRP je že izvedena v pilotni banki NLB d.d. Sledi 
implementacija v 3 banke na slovenskem trgu, kar bo skrajšalo čas 
priprave podatkov za podjetnika in banko s strani izvajalca 
računovodskih storitev. Dodatno se bo skrajšal čas banki za obravnavo 
podatkov in odgovor komitentu. Časovno skrajšan postopek za 40 % v 
naslednjem letu pomeni hitrejše odobravanje kreditov mikro, malim in 
srednje velikim podjetjem.  

Delno realizirano 
Zaključevanje testiranja prenosa 
FRP podatkov iz ERP preko 
BizBox do pilotne banke NLB d.d. 

Zavarovanje poklicne odgovornosti Dodatno realizirano  
Zbornica računovodskih servisov 
je v sodelovanju s KRIK AKSUM 
Zavarovalno posredniško družbo 
d.o.o. za člane ZRS sklenila 
Krovno pogodbo za zavarovanje 
oseb, premoženja in 
premoženjskih interesov članov 
ZRS z Zavarovalnico Triglav, d.d. 
in Zavarovalnica SAVA d.d. za 
obdobje 2020 - 2030. 

 
Podporne storitve 
6 izobraževanj oz. usposabljanj z 285 udeleženci 62 številk e-Pisma članov ZRS 
1 zbor članov s 93 udeleženci 3 gradiva/zloženke o poslovanju panožnega 

gospodarstva 
4 strokovni posveti, srečanja, konference s skupaj 
390 udeleženci 

9 delovnih skupin 

550 svetovanj in podanih informacij 77 oseb s pridobljenim certifikatom ZRS od 
decembra 2013 

553 različnih e-novic, ki jih prejme 3.600 
naslovnikov 

 

 
Ključni dogodki  
7.10.2020: 13. Zbor članov ZRS  Realizirano 
8. in 9.10.2020: 22. Kongres izvajalcev računovodskih storitev  Realizirano 
junij, september, november 2020: Posvet ZRS  Realizirano 
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ZBORNICA ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI 
 
Največji dosežki na področju lobiranja 
Prizadevanje za ukinitev neprofitne najemnine oziroma za uvedbo prave 
stroškovne najemnine s stanovanjskim dodatkom kot socialnim 
korektivom. S tem bi po eni strani preprečili ustvarjanje prikritih socialnih 
transferov v višini od 17 - 25 milijonov evrov letno in izvajalcem 
stanovanjske politike zagotovili nujno potrebna sredstva za vzdrževanje 
obstoječega stanovanjskega fonda in delno tudi za gradnjo novih javnih 
najemnih stanovanj (200 novih javnih najemnih stanovanj letno). 
Obenem bi z ukinitvijo prikritih socialnih transferov tudi zasebnemu 
sektorju omogočili bolj učinkovito udeležbo na najemnem trgu in s tem 
dodaten zagon pri reševanju stanovanjske problematike v državi.  

Delno realizirano 
Novela Stanovanjskega zakona 
je že v zakonodajnem postopku 
in bo predvidoma sprejeta in 
uveljavljena v prvi polovici 2021. 

Zavzemanje za preprečitev nekaterih napovedanih ukrepov na področju 
upravljanja nepremičnin, ki bi gospodarstvu povzročili precejšnjo škodo, 
upravljanje večstanovanjskih stavb pa bistveno poslabšali in s tem 
vplivali na hitrejše propadanje stanovanjskega fonda v državi. 

Realizirano 
Predlog novega Stanovanjskega 
zakona (SZ-2) iz leta 2019 je bil 
umaknjen. 

Odprava obveznosti upravnika za izvedbo zbora etažnih lastnikov zaradi 
epidemije – v PKP7. 

Dodatno realizirano 

 
Podporne storitve 
2 izobraževanji (webinarja) s 60 udeleženci 16 e-novic in 114 posebnih obvestilnikov za člane 
4 zbori članov 4 sekcije 
2 posveta (v obliki videokonference) s skupaj 300 
udeleženci  

6 delovnih skupin 

500 kratkih nasvetov članom in 150 uporabnikom 
storitev 

37 on-line sestankov za člane po združenjih 

8 strokovnih prispevkov za portal Bolha.com  
 
Novi produkti / storitve 
Brošura o upravljanju nepremičnin, ki bo v elektronski obliki na voljo 
vsem; njen namen bo osveščanje uporabnikov storitev upravljanja 
(etažnim lastnikom), po drugi strani pa tudi promocija dejavnosti in dvig 
njenega ugleda. 

Delno realizirano  
Vsebina je pripravljena, čakamo 
pa na spremembe 
Stanovanjskega zakona. 

Brošura o nepremičninskem posredovanju, ki bo v elektronski obliki na 
voljo vsem; njen namen bo osveščanje uporabnikov storitev 
nepremičninskega posredovanja, po drugi strani pa tudi promocija 
dejavnosti in dvig njenega ugleda. 

Realizirano 

4 knjižnice strokovnih gradiv (po posameznih združenjih) Dodatno realizirano 
Mesečni on-line sestanki za člane združenj Dodatno realizirano 
Pisanje člankov za portal Bolha.com s področja nepremičninskega 
posredovanja 

Dodatno realizirano 

 
Ključni dogodek  
12. in 13.11.2020: 31. Posvet Poslovanje z nepremičninami Realizirano 

Posvet je bil v celoti izveden on-
line. 
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ZDRUŽENJE KEMIJSKE INDUSTRIJE 
 
Največji dosežki na področju lobiranja 
Prednostna področja ZKI v 2020: odpadki (krožno gospodarstvo, 
energetska izraba), okoljska in sorodna dovoljenja 
(poenostavitev/pospešitev postopkov), kadri, krepitev industrijske 
procesne varnosti  v podjetjih ter vpliv na kemijsko zakonodajo. 

Realizirano 

V sodelovanju z drugimi enotami GZS postopna odstranitev ključnih 
administrativnih ovir v postopkih pridobivanja okoljevarstvenih in drugih 
dovoljenj, posledično skrajšanje trajanja upravnih postopkov in 
pospešitev realizacije investicij v razvoj industrije. 

Delno realizirano 
Naloga dolgoročnega značaja. 

Spodbuditev glavnih odločevalcev in deležnikov na nacionalni in lokalni 
ravni k ustvarjanju konkretnih možnosti za energetsko izrabo 
(industrijskih) odpadkov v Sloveniji.  

Delno realizirano 
Naloga dolgoročnega značaja. 

Povezati ključne partnerje v vrednostni verigi in iskanje konkretnih 
rešitev za pospešeno uvajanje industrijske simbioze in krožnega 
gospodarstva (zlasti na področju plastike po vzgledu t. im. evropske 
skupine »Circular Plastics Alliance«) ter združevanje snovnih tokov na 
slovenski in hrvaški strani za večjo ekonomičnost predelave odpadkov 
v sekundarne surovine (predviden podpis pisem o nameri). 

Realizirano 

Lobiranje za vzdržno zakonodajo, zastopanje stališč industrije - 
predstavitev toksikoloških in drugih strokovnih argumentov industrije v 
zvezi s predlogi aktov s področja kemijske varnosti na evropski in 
slovenski ravni (v odvisnosti od odprtih javnih razprav v tem obdobju).  

Realizirano 

Tekoče obveščanje o korona paketih in dogajanju Dodatno realizirano 
 
Podporne storitve 
5 usposabljanj s 15 do 30 udeleženci 
 

7 številk e- novic 
 1-2 strokovna posveta s skupaj okoli 60 udeleženci 

 
1 letak o poslovanju panožnega gospodarstva 
 120 naslovnikov različnih e-informacij 10 sekcij in delovnih skupin  

 
Novi produkti/ storitve 
e-novice Lastovka: specialne informacije o kemijski zakonodaji in 
toksikoloških/ekotoksikoloških vidikih nevarnih kemikalij. 

Realizirano 

Webinarji s podrobno obravnavo izbranih aktualnih vsebin, on-line 
sestanki sekcij ter delovnih skupin. 

Realizirano 

Demo izdaja kataloga proizvajalcev izdelkov iz plastičnih mas. Realizirano 
Pilotna izdaja e-novic za plastiko. Realizirano 
BREF/BAT dogodki (predvidoma en (med)panožni in en mednarodni) 
za lažje razumevanje in izvajanje zahtevnih novih določb. 

Realizirano 

Aktivnosti za vzpodbudo prehoda določenih industrijskih procesov in 
izdelkov iz naftno v bio-osnovane. 

Realizirano 

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

Delno realizirano 
Vse podlage pripravljene, izvedba 
zaradi epidemije prestavljena. 

Ad hoc online svetovanje Dodatno realizirano 
 
Ključni dogodki 
april 2020: mednarodni posvet o bio-osnovani industriji Realizirano 
maj 2020: posvet o BAT/BREF (predvidoma mednarodni) Realizirano 
junij 2020: 14. tradicionalna letna slovensko-hrvaška plastičarska 
konferenca 

Realizirano 

december 2020: slavnostna podelitev mednarodnih certifikatov 
Programa odgovornega ravnanja® (POR) 

Realizirano 

https://www.gzs.si/zdruzenje_kemijske_industrije
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ZDRUŽENJE KOVINSKE INDUSTRIJE 
 
Največja dosežka na področju lobiranja  
Vključitev interesov slovenskih kovinarjev v priporočila SoDiMa za 
Sektorski odbor socialnega dialoga na evropski ravni. 

Realizirano 

Doprinos h preprečitvi “lockdown-a« industrije v času drugega vala 
epidemije. 

Dodatno realizirano 

 
Podporne storitve 
3 izobraževanja oz. usposabljanja s 60 udeleženci 4 različne e-publikacije, ki jih prejme 180 

naslovnikov 
3 strokovne ekskurzije 26 izdaj e-publikacij 
1 zbor članov 1 gradivo/zloženka o poslovanju panožnega 

gospodarstva 
8 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc s skupaj s 
320 udeleženci 

3 delovne skupine 

30 svetovanj in podanih informacij 1 skupinski karierno-sejemski nastop  
 
Nova produkta / storitvi  
Brošura Nove veščine novih delovnih mest/ delovna mesta in delo 4.0. Realizirano 
Monitor ISE - v sklopu projekta ProsperAMnet bomo v sodelovanju s 
projektnimi partnerji razvili inovativno orodje za podporo naprednih 
proizvodenj, ki bo prepoznaval interne prednosti v podjetjih ter 
prispeval izboljšanju uvajanja, prodaje in upravljanja storitev, 
povezanih z izdelki in rešitvami. 

Realizirano 

Brošura: Večgeneracijsko delovno okolje Realizirano 
COVID “sledilnik” - raziskava Dodatno realizirano 
Raziskava okuženosti na delovnih mestih Dodatno realizirano 

 
Ključni dogodki  
februar 2020: skupinski karierno-sejemski nastop Realizirano 
11. marec 2020: strokovna ekskurzija  Realizirano 
10. junij 2020: strokovna ekskurzija  Realizirano 
sredi septembra 2020: strokovna ekskurzija  Realizirano 
november 2020: zbor članov Realizirano 
december 2020: Posvet ASM – Avtomatizacija strege in montaže 2020 Realizirano 
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ZDRUŽENJE KOVINSKIH MATERIALOV IN NEKOVIN 
 
Največji dosežki na področju lobiranja lobistična  
Lobiranje na področju zakonodaje za zaščito okolja, energetske 
učinkovitosti, problematike v zvezi z okoljevarstveni dovoljenji.  

Realizirano 

Zavzemanje za ukrepe za ublažitev posledic novele Zakona o 
minimalni plači. 

Realizirano 

Lobiranje za prilagoditev podzakonskih predpisov, ki bi uredili lastni 
monitoring ključnih procesnih parametrov odpadnih voda in uredbe o 
povračilu posrednih emisij toplogrednih plinov, ki bi implementirali 
spremembe ZVO1-J, ki je stopil v veljavo konec oktobra 2020 

Dodatno realizirano 

 
Podporne storitve 
4 strokovni posveti, konference s skupaj 120 
udeleženci 

Preko 100 svetovanj in podanih informacij 

1 sekcija 10 številk novičnika e-MATPRO 
 
Nova produkta / storitvi 
SRIP MATPRO - ŠIRIMO OBZORJA: predstavitve novih dognanj, 
novih tehnologij, novih pristopov - samostojno ali v sklopu večjih 
dogodkov 

Dodatno realizirano 

LinkedIn stran SRIP-a MATPRO Dodatno realizirano 
 
Ključni dogodki 
Razstava »KO ZAPOJE KOVINA. Tisočletja metalurgije na 
Slovenskem.«, do avgusta 2020 

Dodatno realizirano 

Nastop na mednarodnem sejmu EUROGUSS, 14. - 16. januar 2020 Dodatno realizirano 
Srečanje razvojnikov iz podjetij in institucij znanja, 23. junij 2020 
(pod okriljem SRIP-a MATPRO) 

Dodatno realizirano 

13. seja Strateškega sveta za metalurgijo, 15. julij 2020 Dodatno realizirano 
Predstavitev osnutka Slovenske industrijske strategije 2021-2030, 21. 
september 2020 

Dodatno realizirano 

E-konferenca o reciklaži REC 2020: Nova zakonodaja - novi 
investicijski izzivi na področju ravnanja z odpadki, 13. in 14. oktober 
2020 

Realizirano 

Postavitev e-razstave Materiali prihodnosti / Future Materials v 
virtualnem prostoru GZS, od 15. oktobra 2020 do 15. januarja 2021  
(pod okriljem SRIP-a MATPRO) 

Dodatno realizirano 

Konferenca o materialih Delno realizirano 
 E-okrogla miza SRIP Materiali kot 
končni produkti na proti zelenemu, 
pametnemu, digitalnemu in 
kreativnemu, 16. november 2020. 
Virtualna predstavitev projektov, 
ČMRLJ, MARTIN in KOC MAT 
2.0, 12. november 2020 (pod 
okriljem SRIP-a MATPRO) 

E-posvet treh SRIP-ov: priložnosti v krožnem in podnebno nevtralnem 
gospodarstvu in družbi, 24., 25. in 26. november 2020 
(pod okriljem SRIP-a MATPRO) 

Dodatno realizirano 
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ZDRUŽENJE LESNE IN POHIŠTVENE INDUSTRIJE 
 
Največji dosežki na področju lobiranja  
Ukrepanje v zvezi z uveljavitvijo Zakona o minimalni plači. Delno realizirano 

Prizadevali smo si za omilitev 
ZMP in skupaj z vodstvi delodaj. 
org, dosegli subvencioniranje 
dviga MP. 

Vključevanje lesa kot pomembnega blažilca ogrevanja ozračja v 
nacionalnih dokumentih in v gradbeni zakonodaji. 

Delno realizirano 
Dosegli smo pomembno 
vključevaje v Slovensko 
industrijsko strategijo v gradbeni 
zakonodaji pa dejavnosti še 
potekajo. 

Uredba o zelenem javnem naročanju – ZLPI si z ostalimi deležniki 
prizadeva za večjo rabo lesa pri gradnji stavb, večja raba in poraba 
lesa prispeva k  hitrejšemu doseganju ciljev v zvezo z zmanjševanjem 
onesnaževanja okolja  

Delno realizirano 
Dejavnosti še potekajo. 

ZLPI je v okviru SRIP PSiDL v sodelovanju z MGRT-jem in GIS-om 
izvedlo več aktivnosti glede stanja uredbe LULUCF – iz pogajali večjo 
količino potencialnega poseka lesa.  

Dodatno realizirano 

ZLPI je podalo pobudo za nadaljevanje javnih razpisov v podporo 
sNES stavb s strani EKO sklada. 

Delno dodatno realizirano 
Trenutno razpisov za sNES 2021 
še ni, so pa nekatere napovedi da 
bodo. 

ZLPI in SRIP PSiDL sta v sodelovanju z DL odločilno vplivala na 
vključitev rabe lesa v SIS. SIS daje rabi lesa osrednje mesto pri 
prehajanju v nizko ogljično družbo. 

Realizirano 

 
Podporne storitve 
5 izobraževanj s skupaj 100 udeleženci 1 strokovna ekskurzija 

2 strokovna e-posveta / konferenci 50 svetovanj in podanih informacij 

12 številk / izdaj e-publikacije (elektronskih novic) 
s 150 naslovniki 

1 izdaja tiskanega biltena  

2 izhodni delegaciji 1 aktivna sekcija 

4 delovni skupini  

 
Nova produkta / storitvi 
Individualna podpora pri uvedbi digitalizacije. Storitev bo namenjena 
zainteresiranim podjetjem, članom ZLPI. 

Realizirano 

ZLPI skupaj z Lesarskim grozdom vzpostavilo platformo b2Match Dodatno realizirano 
 
Ključni dogodki  
4. – 8. marec 2020: konferenca na sejmu DOM Realizirano 

oktober 2020: Festival lesa v Kočevju Realizirano 

Razstava Čar lesa: sodelovanje (Avgust 2020) Dodatno realizirano 
Online Dan slovenskega lesarstva – skupaj z Lesarskim grozdom, 
SRIP PSiDL.om in UL BF OL (November 2020) 

Dodatno realizirano 
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ZDRUŽENJE ZA INFORMATIKO IN TELEKOMUNIKACIJE 
 
Največji dosežki na področju lobiranja  
Priprava predlogov in stališč pri nadaljnjih korakih uvajanja 5G v 
Sloveniji za vzdržen razvoj na tem področju.   

Realizirano 
Pripombe na ZeKOM. 

Priprava predlogov in stališč pri uvajanju e-identitete in elektronske 
osebne izkaznice za podporo enostavnejši uporabi e-storitev javne 
uprave in gospodarstva. 

Realizirano 
 

Usmeritve pri podpori občinam pri uvajanju Smart city rešitev, za boljše 
storitve občanom.  

Realizirano 
 

Pomoč in predlogi v podporo digitalizacije gospodarstva, predvsem 
MSP, za povečanje produktivnosti in konkurenčnosti gospodarstva.   

Realizirano 
 

Sodelovanje pri pripravi prenove šolskega sistema v Sloveniji v skupini 
Rinos, ki ima dolgoročni vpliv na kompetence za gospodarstvo. 

Realizirano 
 

Sodelovanje v Slovenski digitalni koaliciji na področju digitalnih 
kompetenc, regulative in okolja ter digitalizacije gospodarstva – 
podpreti celovite ukrepe države na tem področju. 

Realizirano 
 

Sodelovanje pri vzpostavljanju Uprave za kibernetsko varnost v 
Sloveniji (MJU). 

Delno realizirano 
 

Predlogi in stališča delovne skupine e-Zdravstvo z namenom 
ustreznega razvoja digitalizacije e-zdravstva v Sloveniji in s tem boljših 
storitev za paciente in zdravstveno osebje ter učinkovitejši in bolj 
pregleden celoten sistem.  

Realizirano 

Izdelava študije na področju kibernetske varnosti z namenom 
vzpostavitve centra za kibernetsko varnost za podporo MSP. 

Realizirano 

Priprava stališč in ukrepov na področju kompetenc do MIZŠ z 
namenom dolgoročnega dvigovanja digitalnih kompetenc v Sloveniji 
tako v rednem izobraževalnem sistemu kot pri ostalih generacijah. 

Delno realizirano 
V okviru digitalne koalicije in v 
okviru skupine Rinos. 

Podpora pri aktivnostih GZS za digitalizacijo zbornice (MGRT). Realizirano 
Iskanje finančne podpore za Center za e-poslovanje za podporo 
gospodarstva pri B2B elektronskem poslovanju za večjo produktivnost 
in konkurenčnost.   

Delno realizirano 
Nadaljevali aktivnosti do MGRT v 
zvezi s sofinanciranjem, zaenkrat 
brez uspeha. 

Priprava predlogov do MJU glede razvoja rešitev na področju 
Pametnih mest in skupnosti z uporabo standardov in gradnikov 
interoperabilnosti. Razpis za občine vsebuje naše predloge.  

Realizirano 

 
Podporne storitve 
8 izobraževanj oz. usposabljanj z skupaj vsaj 100 
udeleženci 

4 delovne skupine na različnih področjih  

1 Letna konferenca GoDigital za člane, uporabnike 
in javno upravo  

16 različnih dogodkov oz. predavanj, posvetov za 
člane (podpora izvozu, informiranje o razpisih, 
aktualne teme …)  

1 - 2 zbora članov 6 sekcij 
100 svetovanj in podanih informacij  

 
Novi produkti / storitve  
Delovna skupina AI for Slovenia, namenjena članom in uporabnikom ter 
izobraževalno/raziskovalnemu sektorju. 

Realizirano 
(ai4si.gzs.si) 

Uvajanje regionalnih zbornic v sodelovanje z ZIT in skupne storitve. Realizirano 
Storitve Centra za e-poslovanje (omejene) za podporo B2B izmenjavi 
elektronskih dokumentov. 

Realizirano 
 

Postavitev zaprtih spletnih strani za člane.  Realizirano 
Vzpostavitev podpore delovnim skupinam ZIT skozi Teamse.   Realizirano 
E-Katalog članov.  Realizirano 

Imamo e-katalog v excelu, 
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potrebujemo aplikativno 
podporo. 

Spletni seminarji na različne teme s področja digitalizacije, izbir Future 
Unicorn Award, Digitalna Solidarnost, sodelovanje z mediji in priprava 
člankov z vključevanjem članov  

Dodatno realizirano 

 
Ključna dogodka 
december 2020: Konferenca GoDigital Realizirano 
Množica spletnih seminarjev Dodatno realizirano 
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ZDRUŽENJE ZA INŽENIRING 
 
Največji dosežki na področju lobiranja  
Sprejem energetskega podnebnega načrta (NEPN in energetskega 
koncepta Slovenije. 

Delno realizirano 
Energetski koncept še ni bil 
sprejet.  

Gradnja hidroelektrarn na srednji Savi in intenzivna izgradnja malih HE 
na manjših vodotokih. 

Realizirano 

Nov investicijski cikel 2020-2030 v prometno in energetsko 
infrastrukturo, nova delovna mesta z višjo dodano vrednostjo (najmanj 
50.000 EUR na zaposlenega). 

Realizirano 

 
Podporne storitve 
4 izobraževanja oz. usposabljanja s 70 udeleženci 4 različne e-publikacije, ki jih prejme 160 

naslovnikov  
2 strokovna posveta, srečanji, konferenci 1 številka / izdaja e-publikacije (elektronskih novic) 
10 svetovanj in podanih informacij  

 
Nov produkt / storitev  
Prilagoditev akademije gradbenih investicij na programe s področja 
energetike 

Realizirano 
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ZDRUŽENJE ZA PAPIRNO IN PAPIRNO PREDELOVALNO INDUSTRIJO 
 
Največji dosežki na področju lobiranja 
Uveljavljanje interesov energetsko intenzivne industrije pri energetiki in 
varstvu okolja, kar lahko bistveno vpliva na stroške poslovanja na dolgi 
rok (NEPN, Zakon o podnebni politiki Slovenije, ZVO1). 

Realizirano 
Slovenska podnebna pot je še v 
procesu sprejemanja.  
Uveljavljanje interesov 
gospodarstva in energetsko 
intenzivne industrije v NEP. 
V ZVO-1J uspešno umestili 
zakonsko podlago za ureditev 
monitoringov voda ter mehanizem 
finančnih kompenzacij za 
posredne emisije toplogrednih 
plinov.  

Spremembe plačnega modela v okviru KP papirne dejavnosti. Delno realizirano 
Pogajanja s sindikati v teku. 

Blaženje učinkov Zakona o minimalni plači. Delno realizirano  
Predlog zamrznitve višine 
minimalne plače žal ni uspel, smo 
pa uspeli pridobiti povračilo 
delodajalcem za prejemnike 
minimalne plače v letu 2021.  

Promocija panoge, izdelkov in poklicev v papirništvu. Realizirano 
Sejem Informativa 
Razstava Future Circles 
2 x revija Papir 

Snovanje predlogov za nove protikoronske pakete pomoči podjetjem.  Dodatno realizirano 
 
Podporne storitve 
2 izobraževanji oz. usposabljanji 2 izdaji revije Papir 
1 strokovni e-dogodek s 150 udeleženci 1 gradivo/zloženka o poslovanju panožnega 

gospodarstva 
50-70 svetovanj in podanih informacij 5 delovnih skupin 
3 številke / izdaje e-publikacije (elektronskih novic) 1 skupinski sejemski nastop  

 
Novi produkti / storitve 
Mesečne e-novice kot zbirka pomembnih informacij za člane. Delno realizirano 

E-novice so izhajale večkrat, 
glede na spremljanje 
epidemiološke situacije. 

Individualna in skupinska svetovanja vezana na epidemiološko 
situacijo. 

Dodatno realizirano 

Skupina energetsko intenzivne industrije. Dodatno realizirano 
 
Ključni dogodek  
18. in 19.11.2020: Mednarodno srečanje slovenskega papirništva 2020 Realizirano 

V spletni različici. 
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ZDRUŽENJE ZA PROMET 
 
Največji dosežki na področju lobiranja 
Digitalizacija logistike, premik na uvedbi enotnega okna in nadaljevanje 
implementacije e-CMR dokumenta. 

Realizirano 

Uredba o izvajanju GJS JPP, podlaga za javni razpis podelitve 
koncesij. 

Realizirano 

Sprememba Zakona o prevozih v cestnem prometu, določbe za 
omejevanje nelojalne konkurence v prevozništvu. 

Realizirano 

 
Podporne storitve 
650 svetovanj in podanih informacij 1 izdaja tiskanega biltena  
56 številk / izdaj e-publikacije (elektronskih novic) 5 sekcij 
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ZDRUŽENJE ZA SVETOVALNI INŽENIRING 
 
Največji dosežki na področju lobiranja 
Spremljanje upoštevanja zlatega infrastrukturnega investicijskega 
pravila in izdajanje ustreznih opozoril. 

Realizirano 

Uvedba robustnejšega sistema zavarovanja odgovornosti za 
svetovalne inženiringe. 

Dodatno realizirano 
Pridobivanje zavarovalniškega 
agenta poteka. 

Zasnova celovitega sistema izdelave standardiziranih popisov del. Delno realizirano 
Vzpostavljeno za nizke gradnje in 
vzpostavlja za visoke gradnje. 

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

Realizirano 

Poenotenje združenj gradbenega sektorja pri ključnih temah.  Realizirano 
 
Podporne storitve 
2 izvedbi AGI-Akademija gradbenih investicij (7 + 
7 + 2 = 16 izobraževalnih dni) 

2 strokovni svetovanji FIDIC  

2 delovni skupini  
 
Novi produkti / storitve  
FIDIC bela knjiga, promocija in uveljavitev Realizirano 
Zlata načela FIDIC  Realizirano 
Izdelava zgibanke: Ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode z malimi komunalnimi čistilnimi napravami. September 2020 

Dodatno realizirano 

 
Ključni dogodki  
AGI: zimska in jesenska izvedba Realizirano 
Izvedba 3 sej Strateškega sveta za investicije in gradbeništvo (SSIG) Realizirano 
Izvedba 1. strokovnega posveta na temo Malih komunalnih naprav do 
2.000 PE 

Dodatno realizirano 
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ZDRUŽENJE ZA TEKSTILNO, OBLAČILNO IN USNJARSKO PREDELOVALNO 
INDUSTRIJO 
 
Največji dosežek na področju  
Blažitev posledic zakona o minimalni plači in sprejem ukrepov za 
pomoč podjetjem. 

Delno realizirano 
Ni bila dosežena zamrznitev 
višine minimalne plače, dosegli pa 
smo delno povračilo dviga za 
delodajalce v letu 2021.  

Individualno in skupinsko obravnavanje problematike tekstilnih podjetij 
v času koronavirusne epidemije; individualno svetovanje, zbiranje in 
argumentacija pobud za protikoronske pakete pomoči podjetjem.  

Dodatno realizirano 

 
Podporne storitve 
1 zbor članov 1  letno poročilo panoge za leto 2019 
20 svetovanj in podanih informacij 2 delovni skupini 
1 izdaja tiskanega biltena (v reviji Tekstilec)  
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PRAVNO SAMOSTOJNI ZBORNICI DEJAVNOSTI 
 
 
ENERGETSKA ZBORNICA SLOVENIJE 
 
Poročilo ni bilo poslano.  



   
 

62 
 

TURISTIČNO GOSTINSKA ZBORNICA SLOVENIJE 
 
Največji dosežki na področju lobiranja 
Sprejeti ukrepi pomoči turističnemu gospodarstvu. Dodatno realizirano 
Tesno sodelovanje s turističnimi združenji.  Dodatno realizirano 
Sodelovanje z NIJZ pri pripravi higienskih priporočil.  Dodatno realizirano 

 
Podporne storitve 
1 konferenca z 80 udeleženci (izvedena na terenu) 
s spletnim vklapljanjem 

1 volilna skupščina (Združenja kampov Slovenije) s 
40 udeleženci 

1 seminar (izveden na terenu) s 50 udeleženci  
 
Ključni dogodki  
2. julij 2020: VIII. Konferenca ZHS Realizirano 
november 2020: Letni zbor z volitvami ZHS Realizirano 
december 2020: 67. GTZ Delno realizirano  

Preko spletnega dogodka s preko 
300 udeleženci. 
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SODELOVANJE V MEDNARODNIH SEKTORSKIH 
ZDRUŽENJIH 
Tudi v letu 2020 so združenja in zbornice dejavnosti preko članstva v naslednjih 
mednarodnih združenjih aktivno sodelovala pri pripravi sektorske zakonodaje in ukrepov v 
EU: 

AIBI – Evropsko združenje za pekarstvo 
AISE – Mednarodno združenje proizvajalcev mil, detergentov in drugih izdelkov za čiščenje 
ter vzdrževanje 
AIC – Forum jadransko-jonskih gospodarskih zbornic 
AIECE – Evropsko združenje neodvisnih inštitutov za ocenjevanje in napovedovanje 
konjunkture 
CAEF – Evropsko združenje livarn 
CEEMET – Evropsko združenje delodajalcev kovinske industrije 
CEFIC – Svet evropske kemijske industrije 
CEI-Bois – Evropska konfederacija lesne industrije 
CEPA – Zveza evropskih združenj za zatiranje škodljivcev 
CEPI – Evropski svet za nepremičninsko stroko 
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 za inženiring 
EFAA - Evropska zveza računovodij in revizorjev za mala in srednje velika podjetja 
EFCO & HPA – Evropsko združenje nacionalnih kamp organizacij 
EFM – Evropsko mlinarsko združenje 
ESCAME – Združenje zbornic Mediterana 
ESCHFOE - Evropska federacija dimnikarskih mojstrov 
ESBA - Evropska konfederacija malih podjetij 
ETIM International – Evropsko združenje za standardizacijo tehničnih izdelkov 
EUATC – Evropska zveza združenj prevajalskih podjetij 
EUCOMED - Evropsko združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov 
EURATEX – Evropsko združenje za tekstilno in oblačilno industrijo 
EUREAU - Evropska zveza nacionalnih združenj za storitve vodooskrbe ter odvajanja in 
čiščenja odpadne vode 
EURELECTRIC – Evropsko združenje družb za proizvajanje, prenos, distribucijo ter 
trgovanje in dobave električne energije 
EUROSAFE – Evropsko združenje proizvajalcev varnostne opreme 
FDE – Evropsko združenje za živilsko industrijo 
FEACO – Evropska zveza združenj za management consulting 
FEDSA – Evropska federacija združenj za direktno prodajo 
FEFAC – Evropsko združenje proizvajalcev krmil 
FEIC – Evropsko združenje proizvajalcev vezanih plošč 
FEICA – Evropsko združenje proizvajalcev lepil in tesnilnih mas 
FEMIB – Evropsko združenje proizvajalcev lesenega stavbnega pohištva 
FEP – Evropsko združenje založnikov 
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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 prehranskih dopolnil 
FONASBA – Mednarodno združenje pomorskih agentov 
GS1 – Mednarodna organizacija za standarde 
HOTREC – Mednarodno združenje hotelirjev 
IATA – Mednarodno združenje letalskih tovornih prevoznikov 
ICSID – Mednarodni svet oblikovalskih združenj 
IPA – Mednarodno združenje založnikov 
IUCAB - Evropsko združenje trgovskih agentov 
MWE - Evropsko združenje nacionalnih združenj s področja javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki 
NAPAN – Združenje severno jadranskih pristanišč 
OICA – Mednarodna organizacija avtomobilskih konstruktorjev 
Orgalim - Evropska zveza združenj za strojegradnjo, elektro in elektronsko industrijo ter 
kovinsko predelavo 
The Brewers of Europe - Evropsko združenje pivovarjev 
UNESDA – Evropsko združenje proizvajalcev brezalkoholnih pijač 
WACS – Svetovno združenje kuharskih društev 
WAN – Svetovno združenje časopisnih izdajateljev 
WAPA – Svetovno združenje pridelovalcev jabolk in hrušk 



RAČUNOVODSKI IZKAZI

Bilanca stanja na dan 31.12.2020 

v EUR 

31.12.2020 31.12.2019 % 

Sredstva Pojasnilo 18.554.877 19.210.917 96,6

A. Dolgoročna sredstva 11.301.161 10.978.917 102,9

I. Neopred. sredstva in dolg. aktivne časovne razmejitve 5.1. 168.318 139.011 121,1

1. Dolgoročne premoženjske pravice 118.471 96.226 123,1

2. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 19.959 17.019 117,3

3. Neopredmetena sredstva v pridobivanju 29.888 25.766 116,0

II. Opredmetena osnovna sredstva 5.2. 6.931.833 7.821.568 88,6

1. Zemljišča in zgradbe 6.520.416 7.405.062 88,1

a) Zemljišča 2.626.532 2.630.279 99,9

b) Zgradbe 3.893.884 4.774.783 81,6

2. Druge naprave in oprema 411.417 416.506 98,8

a) Oprema 384.330 412.738 93,1

b) Oprema v pridobivanju 27.087 3.768 718,9

III. Naložbene nepremičnine 5.3. 2.987.097 1.232.522 242,4

IV. Dolgoročne finančne naložbe 5.4. 1.204.583 1.774.543 67,9

1. Dolgoročne finančne naložbe v odvisne družbe 233.793 233.793 100,0

2. Dolgoročne finančne naložbe v pridružene družbe 95.174 95.174 100,0

3. Drugi deleži 875.616 1.445.576 60,6

V. Dolgoročne poslovne terjatve 5.5. 9.330 11.273 82,8

2. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 9.330 11.273 82,8

B. Kratkoročna sredstva 6.276.784 5.643.245 111,2

 I. Zaloge 5.6. 15.191 17.139 88,6

1. Material 15.191 17.139 88,6

II. Kratkoročne finančne naložbe 5.7. 0 887.583 0,0

1. Kratkoročni depoziti 0 887.583 0,0

III.. Kratkoročne poslovne terjatve 5.8. 899.860 869.697 103,5

1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 647.959 760.037 85,3

2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 251.901 109.660 229,7

IV. Denarna sredstva 5.9. 5.361.733 3.868.825 138,6

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 5.10. 976.932 2.588.755 37,7
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v EUR 

31.12.2020 31.12.2019 % 

Obveznosti do virov sredstev  Pojasnilo 18.554.877 19.210.917 96,6

A. Lastni viri 5.11. 15.924.877 15.772.175 101,0

I. Ustanovitveni vložek

III. Preneseni čisti poslovni izid 15.772.175 15.661.904 100,7

1. Nerazporejeni čisti presežek prihodkov 15.772.175 15.661.904 100,7

 IV. Čisti poslovni izid poslovnega leta 152.702 110.271 138,5

 1. Čisti presežek prihodkov poslovnega leta 152.702 110.271 138,5

B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 5.12. 450.580 390.170 115,5

I. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 450.580 390.170 115,5

Č. Kratkoročne obveznosti 5.13. 1.516.427 1.847.064 82,1

I. Kratkoročne poslovne obveznosti 1.516.427 1.847.064 82,1

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 498.697 680.154 73,3

2. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 1.017.730 1.166.910 87,2

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 5.14. 662.993 1.201.508 55,2
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Izkaz poslovnega izida za leto 2020 

v EUR 

Pojasnilo 2020 2019 % 

1.  Čisti prihodki od prodaje 5.16. 10.605.879 11.590.567 91,5

4.  Drugi poslovni prihodki (s prevrednotov. posl. prih.) 5.16. 468.685 172.624 271,5

5.  Stroški blaga, materiala in storitev 5.17. 2.998.319 4.329.271 69,3

a) stroški porabljenega materiala 282.720 311.555 90,7

b) stroški storitev 2.715.599 4.017.716 67,6

6. Stroški dela 5.18. 6.207.295 5.903.026 105,2

a) stroški plač 4.613.354 4.418.302 104,4

b) stroški socialnih zavarovanj 551.223 322.567 170,9

c) stroški pokojninskih zavarovanj 341.016 546.423 62,4

d) drugi stroški dela 701.702 615.735 114,0

7.  Odpisi vrednosti 5.19. 955.577 821.648 116,3 

 a) amortizacija 487.798 484.957 100,6 

 c) prevred.posl.odh. pri obratnih sredstvih 467.779 336.691 138,9 

8.  Drugi poslovni odhodki 5.20. 502.639 553.118 90,9 

9. Finančni prihodki iz danih posojil 5.21.   292 258 113,2 

10. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 5.22.     5.331 14.249  37,4 

11. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finan. naložb   5.23 312.623 89.000 351,3 

12. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti   5.24        146 156 93,6 

13. Drugi prihodki   5.25   78.868 42.899 183,8 

14. Drugi odhodki   5.26     2.066 4.171 49,5 

15. Davek iz dobička   5.28   27.688 9.937 216,1 

17. Čisti presežek prihodkov obračunskega obdobja 152.702 110.271 144,1 
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