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UVODNA BESEDA PREDSEDNIKA GZS  
 
Leto 2022 lahko v povprečju opišemo kot poslovno uspešno. Po oceni naše Analitike GZS 
pričakujemo okoli 6-odstotno rast BDP, kar ni malo, še posebej po več kot 8-odstotni rasti v letu 
2021. Ob tem je pomembna pozitivna okoliščina tudi visoka rast zaposlenosti, saj naj bi nastalo 
okoli 20.000 novih delovnih mest, s čemer smo dosegli nov rekord v zaposlenosti v zgodovini 
samostojne države.  

Visoka inflacija je okoliščina, ki nas je presenetila, še posebej zaradi visoke rasti cen pri 
surovinah in energentih, ki sta pomembna inputa za uspešno delovanje slovenske predelovalne 
dejavnosti. Ob tem slovenska predelovalna dejavnost 80 % proizvodnje izvozi, in sicer pretežno 
na trge EU. Številne evropske države so sprejele različne mehanizme ščitenja domačih 
proizvajalcev, kar povzroča velike izzive prav v slovenski industriji materialov, ki zaradi narave 
proizvodnje porablja veliko energije (pretežno električne energije in zemeljskega plina). Ob tem 
ne smemo prezreti, da je naša domača industrija izjemno učinkovita pri navedeni proizvodnji in 
kot surovino največkrat uporablja reciklat oz. predela odsluženo kovino v nov proizvod.  

Zaradi okoliščin izjemnega dviga cen električne energije in zemeljskega plina (skoraj 10-krat višje 
od običajnih) je naša industrija materialov že od avgusta dalje močno znižala svojo proizvodnjo in 
s tem porabo, vendar se je na drugi strani povečal uvoz navedenih izdelkov v Evropo iz držav, 
kjer se s tako visokimi cenami energentov ne soočajo. Ti proizvodi praviloma niso izdelani s 
pomočjo učinkovitih tehnologij in imajo precej višji ogljični odtis, zato si na GZS tako močno 
prizadevamo, da uveljavimo v Sloveniji kapico na veleprodajno ceno električne energije in 
zemeljskega plina, ki bi slovenskim proizvajalcem in drugim podjetjem (tudi storitvenim) 
omogočala večjo predvidljivost poslovanja v letu 2023 po vzoru sosednje Hrvaške in obeh držav 
na Iberskem polotoku. Menimo, da lahko le na ta način ohranimo pomemben del industrijske 
verige vrednosti v Evropi, sicer bomo na dolgi rok še bolj odvisni od uvoženih izdelkov iz Azije.  

Gospodarstvo se zaveda, da aktualne okoliščine dvigujejo ekonomsko vrednost investicij v 
energetsko transformacijo, vendar so tehnologije, dobe amortizacije in obdobja umestitve novih 
tehnologij v prostor različno dolge in ne omogočajo univerzalnega odgovora na aktualne izzive. 
Prav tako električno omrežje povsod ne omogoča prehoda na samooskrbno proizvodnjo 
električne energije, izziv pa predstavlja tudi pomanjkanje električnih vodnikov, ki so potrebni za 
njeno delovanje.  

Tako imamo v naslednjih mesecih še večjo odgovornost do članov, da pozivamo Vlado h 
koordinaciji ukrepov, ki bodo zaščitili proizvodnjo na domačih tleh, med drugim tudi z ukrepi, ki so 
se v času pandemije covida-19 izkazali kot izjemno uspešni (sofinanciranje ukrepov čakanja na 
delo in skrajšanega delovnega časa).  

Gospodarstvo želi, da bi se geopolitične razmere na vzhodu Evrope umirile, da bi konvencionalno 
vojno zopet zamenjalo ekonomsko tekmovanje med velesilami pod pogoji poslovanja, ki so za 
vse bolj podobni, kot so sedaj. Zavedamo se, da je to morda iluzorno, zato moramo narediti vse v 
naši moči, da poskrbimo, da naša podjetja opisane okoliščine energetske draginje preživijo in jih 
tudi izkoristijo za večanje avtonomije pri oskrbi z energenti in dvigom učinkovitosti porabe 
energije v poslovanju. Pri tej nalogi ne moremo vsi teči z enako hitrostjo, zato želimo pomagati 
tudi tistim, ki tečejo nekoliko počasneje, saj jih bomo potrebovali takrat, ko bodo njihovo podporo 
potrebovali hitrejši.  

V letošnjem letu smo na spomladanskem Vrhu slovenskega gospodarstva predstavili strateški 
načrt razvojnega preboja, Horizonte prihodnosti, ki na štirih ključnih področjih, kjer so nujne 
spremembe, opredeljuje cilje in konkretne ukrepe za njihovo dosego. Temeljno vodilo našega 
delovanja v prihodnjem letu bo zato usmerjeno v doseganje ciljev, zastavljenih v Horizontih 
prihodnosti. Tako bomo na področju zelenega prehoda in digitalizacije sodelovali predvsem pri 



posodobitvi Nacionalno energetskega podnebnega načrta za zagotovitev večje možnosti 
samooskrbe z elektriko v Sloveniji iz nefosilnih virov in izdelavi strategije za vodik ter 
prepoznavanju potreb industrije. Zavzemali se bomo za pospešitev izdaje okoljevarstvenih in 
drugih dovoljenj ter vzpostavitev konkurenčnega digitalnega okolja. Na področju povezljivosti 
bo pomembno povezovanje v mednarodna partnerstva ter nadaljnja krepitev blagovne znamke 
Made in Slovenia. Pri reindustrializaciji si bomo prizadevali zlasti za pohitritev postopkov za 
reševanje vlog za zaposlovanje tujih delavcev, promocijo deficitarnih poklicev in vajeništva ter 
tesnejše povezovanje izobraževanja z gospodarstvom. Med ključnimi cilji, ki jih bomo 
zasledovali na področju vloge države in finančnega sistema, pa so med drugim oblikovanje 
primerne plačne politike ter vzpostavitev enotnega ekosistema razpoložljivih virov financiranja. 
 
Pri vseh naših aktivnosti bodo seveda v središču pozornosti člani zbornice in naše težnje v smeri 
oblikovanja čim bolj prijaznega poslovnega okolja, ki ga pričakujejo in potrebujejo.  

 

Tibor Šimonka 

  



KLJUČNI CILJI GZS ZA LETO 2023 
 

1. Zeleni prehod in digitalizacija  

Z vidika zelenega prehoda bomo povezali aktivnosti za povečanje proizvodnje elektrike iz 
nefosilnih virov (obnovljivi viri in jedrska energija) in oskrbo z materialnimi surovinami z 
ohranitvijo proizvodnje materialov s tehnološko posodobitvijo proizvodnje. Ta mora biti 
izvedena pred koncem tega desetletja ob hkratnem izboljšanju predelave odpadkov in deleža 
reciklaže: 

• z implementacijo uredbe o pravici do nadomestila za kritje posrednih stroškov zaradi 
stroškov emisij toplogrednih plinov s povračili za proizvodnjo 2022 za vlaganje dela 
povračil v obnovljive vire elektrike in v nizkoogljične tehnologije proizvodnje materialov. 

• s sodelovanjem pri posodobitvi Nacionalno energetskega podnebnega načrta za 
zagotovitev večje možnosti samooskrbe z elektriko v Sloveniji iz nefosilnih virov in 
izdelavo strategije za vodik ter prepoznavanje potreb industrije. 

• s sodelovanjem z Energetsko zbornico Slovenije v podporo ojačitve električnega 
omrežja. 

• s pospešitvijo izdaje okoljevarstvenih in drugih dovoljenj za tehnološko posodobitev 
podjetij, odpravo administrativnih in zakonskih ovir, uskladitvijo Zakona o vodah z 
evropsko zakonodajo na področju kemikalij. 

Digitalna preobrazba in z njo povezana digitalizacija je skupaj z zelenim prehodom ključ do 
družbe prihodnosti 5.0, ki bo temeljila na trajnostnem in konkurenčnemu slovenskemu 
gospodarstvu. Gospodarstva zbornica Slovenije ima kot nacionalna reprezentativna 
institucija odgovornost, da s podpornim delovanjem pospeši nenehni proces dvojnega 
prehoda in zagotovi, da bo gospodarstvo še naprej glavni steber naše države. 

Aktivnosti Gospodarske zbornice Slovenije na področju digitalizacije v letu 2023: 

• Nadaljevanje s povezovanjem vseh gospodarskih družb v sodelovanju z zbornicami in 
združenji GZS v enovito svetovalno telo, ki bo zastopalo univerzalne interese vseh 
deležnikov gospodarstva. 

• Vzpostavitev sodelovalnega odnosa med GZS in Službo vlade za digitalno preobrazbo 
ter ostalimi državnimi organi. 

• Podpiranje vseh zbornic in združenj GZS pri uresničevanju interesov in ciljev, vezanih na 
dvig produktivnosti slovenskega gospodarstva iz naslova digitalizacije (prenos dobrih 
praks, projekt Nacionalnega demo centra in dvig kompetenc). 

• Delovanje v odborih in sodelovanje z državnimi deležniki na področju izobraževalnega 
sistema za prenovo obstoječih programov in vključitev digitalnih kompetenc v vse faze 
izobraževanja. Dvig digitalnih znanj je nujen za dvojni prehod in zapolnitev vrzeli 
manjkajočega IKT in ostalega inženirskega kadra za ohranjanje konkurenčnosti 
gospodarstva. 

• Prizadevanje za lažje zaposlovanje visoko kvalificiranega tujega kadra v smeri odprte in 
učinkovite družbe, ki bo dopolnjevala obstoječi gospodarski razvoj. 

• Digitalna preobrazba GZS v okviru začrtanih aktivnosti interne skupine za upravljanje 
preobrazbe. GZS mora biti zgled moderne in digitalne ustanove, ki s svojim znanjem 
podpira digitalni prehod poslovnega okolja. 

• Vplivanje na odločevalce z namenom povečanja podpore poslovnega okolja in 
vzpostavitve konkurenčnega digitalnega okolja. Za obstoj slovenskega gospodarstva je 



ključno, da se do leta 2030 uvrstimo med 5 najuspešnejših držav znotraj Evropske unije 
po Indeksu digitalnega gospodarstva in družbe. 

 

2. Povezljivost 

Na področju internacionalizacije mora ostati cilj določitev strateških trgov in aktivnejša 
prisotnost na teh trgih z gospodarskimi predstavništvi. Potrebno je oblikovanje skupnega 
konsenza javnega in zasebnega ekosistema pri določitvi in nastopu na prioritetnih tujih trgih 
ter usklajeno usmerjanje virov in sredstev na te geografske ekonomske prioritete. Pri tem je 
ključno, da te prioritete tudi dolgoročno obstanejo. 

Ključno je povezovanje v mednarodna partnerstva, ki lahko omogočijo pospešitev razvoja in 
uspešno komercializacijo. Za to je pomembna smiselna uporaba digitalnih orodij in 
tradicionalnih pristopov, ki uspešno nagovarjajo ciljne trge - torej povezovanje podjetij za 
plasiranje celovitih rešitev na tujih trgih. 

Nadaljevati je potrebno krepitev blagovne znamke MADE IN SLOVENIA – I FEEL 
SLOVENIA. Blagovna znamka je dosegla na področju turizma in športa veliko 
prepoznavnost, ki se krepi tudi na poslovnem področju (npr. EXPO 2020 Dubaj). Spodbujati 
je potrebno enotno uporabo v širšem ekosistemu, pri čemer je ključna promocija njene 
uporabe tudi pri vseh oblikah poslovanja podjetij na tujih trgih (produkti, storitve, obiski …). 

Še naprej je nujno pospeševanje mednarodne vpetosti slovenskega gospodarstva. V te 
namene je ključno redno obveščanje - in vključevanje - gospodarstva o regionalnih in 
vsebinskih prioritetah države pri plasiranju sredstev razvojne pomoči državam v razvoju. 

V okviru socialnega dialoga - predvsem s področja delavnopravnih vsebin -, pričakujemo, da 
bo naslednje leto potekal zelo intenziven dialog. Že sedaj se napoveduje vsaj dvakratno 
odpiranje ZDR-1, kar ni običajna praksa, saj temu zakonu pravimo tudi mala delavska 
ustava. Pričakujejo se tudi spremembe Zakona o urejanju trga dela, Zakona o čezmejnem 
zaposlovanju in druge spremembe na podzakonski ravni. Pripravljamo se tudi na začetek 
pogajanj o novem plačnem modelu na bilateralni ravni.  

Pri odzivanju na te spremembe je izjemnega pomena notranja organiziranost na nivoju GZS 
in njenih članov, kar zagotavljamo z delovanjem Strateškega sveta GZS za kolektivno 
dogovarjanje, s koordinacijo z delodajalskimi organizacijami in z drugimi zunanjimi deležniki.  

 

3. Reindustrializacija 

Razvojni trendi gospodarstva v smeri reindustrializacije narekujejo hiter in ustrezen razvoj 
kompetenc. Pri tem je enako pomembno, da že zaposleni razvijajo in pridobivajo ustrezne 
kompetence, ki jih bodo potrebovali kratkoročno in tudi dolgoročno, kot tudi, da celotni 
izobraževalni sistem nadgrajuje izobraževalne programe za mladino skladno z razvojnimi 
trendi v gospodarstvu in družbi. Mladim je potrebno omogočiti več informacij o številnih 
deficitarnih in perspektivnih poklicih, ki jih ne poznajo, in nadgrajevati sistemsko karierno 
orientacijo v šolah tudi z intenzivnejšim povezovanjem svetovalnih in drugih strokovnih 
delavcev v šolah z gospodarstvom. Za hkratno odpravljanje strukturnih neskladij na trgu dela 
je potrebno omogočiti tudi nemoteno delovanje služb za hitro zaposlovanje tujih delavcev na 
deficitarnih področjih. Pomembno vlogo pri razvoju kadrov v pogojih hitrih sprememb, ki  jih v 
delovna okolja vnaša tudi dvojni prehod (zeleni in digitalni), igrajo tudi HR strokovnjaki, za kar 
se morajo tudi sami opolnomočiti. 
 



Zato si bomo v letu 2023 prizadevali predvsem za:  
• promocijo deficitarnih poklicev in tesnejše povezovanje izobraževanja z gospodarstvom; 
• nadaljnji razvoj in promocijo vajeništva; 
• pohitritev postopkov za reševanje vlog za zaposlovanje tujih delavcev; 
• podporo članom na področju razvoja kadrov tudi z opolnomočenjem HR strokovnjakov. 
 

4. Vloga države in finančnega sistema 

Še naprej bo ključno vodilo GZS ohranjati konkurenčnost slovenskega gospodarstva, za kar 
je potrebno spodbudno poslovno okolje. Prav gotovo sem sodi primerna plačna politika, ki 
omogoča motivacijo in nagrajevanje zaposlenih, kar naj bi prispevalo tudi k preprečitvi bega 
možganov, uspešnemu privabljanju tujih strokovnjakov in posledično zmanjšanju plačne 
vrzeli med spoloma. GZS se bo zato zavzemala tudi za davčno razbremenitev tako plač kot 
investicij podjetij v zeleno energijo, trajnostni razvoj in digitalno transformacijo. Dejstvo je, da 
je davčna razbremenitev gospodarstva in stroškov dela ključna za izboljšanje konkurenčnosti 
slovenskega gospodarstva, ohranitev strokovnjakov in razvoja v Sloveniji ter ustrezna 
priprava na zeleno transformacijo. 

Med cilji GZS v prihodnjem letu je tudi vzpostavitev enotnega ekosistema razpoložljivih virov 
financiranja. Nujno je namreč hitro zapiranje finančnih konstrukcij pri projektih trajnostnega 
prehoda, digitalizacije, avtomatizacije ter raziskav, razvoja in inovacij. Predvsem pri velikih 
investicijah se večkrat pojavijo problemi pri zapiranju finančne konstrukcije, zaradi česar je 
potreben enoten ekosistem, preko katerega bi lahko kombinirali nepovratna in povratna 
sredstva za samo izvedbo investicij. Razpisovalci in banke bi se morali pri pripravi kazalnikov 
poenotiti, da podjetjem administrativne postopke olajšajo.  

Ob tem na GZS izpostavljamo nujnost ustrezne finančne podpore gospodarstvu, ki bo 
prispevala k produktivnosti in s tem poviševanju BDP. Še naprej se bomo zato zavzemali za 
bistveno povečanje sredstev za podporo digitalizacije gospodarstva in zeleni prehod v okviru 
Večletnega finančnega načrta.  

Dodatno izpostavljamo, da je med vsemi gospodarskimi subjekti v Sloveniji 97 % malih in 
srednje velikih podjetij (podoben delež MSP je tudi med člani GZS), ki ustvarijo 20 % 
prihodkov v BDP ter predstavljajo pomemben faktor za nadaljnji preboj gospodarstva. Zato 
bomo še naprej zagovarjali načelo “Najprej pomisli na male”, saj je potrebno poslovne in 
organizacijske posebnosti delovanja malih podjetij pri pripravi predpisov nujno upoštevati kot 
argument za izjeme od splošnih pravil in postopkov z uveljavljanjem poenostavitev za MSP. 

 

5. Krepitev članstva in storitev za naše člane 

Projekt ohranjanja članov in pridobivanja novih članov bo tudi v letu 2023 projekt celotne 
GZS. V proces bodo vključene tako notranje organizacijske enote kot samostojne regionalne 
zbornice ter zbornice dejavnosti. Pri pridobivanju novih članov se bomo osredotočili na 
uspešna in prodorna podjetja, posebno pozornost pa bomo namenili obstoječim članom in 
njihovim potrebam.  
 
Člani GZS bodo v letu 2023 prioriteta vseh naših aktivnosti in pri vseh svojih aktivnosti bomo 
izhajali iz njihovih pričakovanj in zahtev. 
 
V zaostrenih gospodarskih razmerah, kakršnim smo priča, slovensko gospodarstvo še toliko 
bolj kot doslej potrebuje močnega zagovornika in sistemskega podpornika. Zato bomo 



nadaljevali s krepitvijo blagovne znamko GZS tako v smeri čim večjih koristi in pomoči 
članom kot v smeri povezovanja in sodelovanja s socialnimi partnerji in različnimi 
partnerskimi organizacijami doma in v tujini. 

 
 
 

 

 
 
 
  



VEČJI DOGODKI  
V 2023 bomo organizirali številne dogodke, od strateških konferenc, posvetov, okroglih miz 
ter seminarjev do dogodkov s področja RR, inovacij, mednarodnega sodelovanja in EU 
sredstev; odvisno od razmer v fizični, hibridni ali digitalni obliki.  
 
(Op. Seznam v nadaljevanju predstavlja zgolj izbor večjih dogodkov, pri čemer so upoštevani 
tisti, pri katerih organizatorji navajajo točen datum ali vsaj mesec izvedbe v letu 2023. Več 
podatkov o dogodkih je navedenih pri posameznem organizatorju.) 
 

Januar 

10.-21. 
januar 

Informativa GR Ljubljana, ZISS 

Februar 

 Konferenca Digitalizacija v prevozništvu in špediciji ZP 
Marec 

7. marec 55. Nagrade GZS GZS 
7.-9. marec IFAM, Robotics, Intronika ICM, ZISS 
15. marec Dan Zbornice osrednjeslovenske regije  ZOR 
22. marec 10. Konferenca MSP PTZ 
 Pospeševalnik izvoza – »Trusted Partner« CEMP 

April 

5.-7. april Mednarodni logističnega kongresa Oskrbovalne 
verige v znanosti in praksi 

ZP 

 5. Nacionalna konferenca o internacionalizaciji CEMP 
 500 podjetnic ZOR in Skupnost slovenskih 

podjetnic 
 Posvet s predstavniki kadrovskih služb RGZC 
 Dan lesarstva ZLPI 

Maj 

maj/junij Kadrovska konferenca KA-KO ŠGZ 
 Zavezništvo za mlade – posvet s predstavniki 

kadrovskih služb in mentorji praktičnega pouka v 
podjetjih 

Posavska GZ 

maj/junij/nov. Regionalne podelitve priznanj za inovacije Regionalne zbornice 
 Dan meroslovja ZEE/SiMER 

Junij 

1. junij Okoljski dan gospodarstva GZS 
 Vrh kmetijskih in živilskih podjetij ZKŽP 
 Konferenca Združenja hotelirjev Slovenije TGZ 

Avgust 

31. avgust Dan slovenske elektroindustrije ZEE 
26.-31. 
avgust 

Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Pomurski sejem, ZISS 

 Sejem AGRA – skupinski nastop živilskih podjetij ZKŽP 
September 

14.-18. 
september 

MOS - Mednarodni obrtni sejem – trajnostni razvoj 
in samooskrba 

Celjski sejem, ZISS 



19. 
september 

Dan inovativnosti GZS 

28. in 29. 
september 

2. Forum MedTech Slovenija MedTech 

30. 
september 

Tradicionalno srečanje slovenskih prevozniških 
družin in prevoznikov 

ZP, OZS 

 Gospodarski forum Koroške Koroška GZ 
 12. Konferenca komunalnega gospodarstva ZKG 
 6. mednarodna konferenca TBMCE ŠGZ 
Sept./okt. Dan ženskega podjetništva 2023 PTZ 

Oktober 

4. oktober 16. Zbor članov ZRS ZRS 
5.-6. oktober 25. Kongres izvajalcev računovodskih storitev ZRS 
13.-15. 
oktober 

Mednarodni obrtno podjetniški sejem Primorski sejem, ZISS 

 29. Mednarodna konferenca o materialih in 
tehnologijah s posvetom za slovensko industrijo 

MATPRO, GZS 

 Reciklažna konferenca ZNKM 
 16. Dan ravnanja s človeškimi viri GZDBK 
 11. Regijsko srečanje podjetnikov SŠGZ 
 Dan najboljše prakse ZEE 
 Kibernetska varnost ZIT 
 Dan papirništva ZPPPI 
 Razvojni dan lesarstva ZLPI 

November 

 11. konferenca Podjetnost je ženskega spola   ŠGZ 
 Vrh slovenskega gospodarstva GZS 
 25. Dan kakovosti Dolenjske in Bele krajine GZDBK 
 39. Slovenski knjižni sejem ZKZK 
 Evropski teden zmanjševanja odpadkov ZKG 
 34. Posvet Poslovanje z nepremičninami ZPN 
 GoDigital 2023 ZIT 
 Gostinsko turistični zbor Slovenije TGZ 

 
  



NAGRADE IN PRIZNANJA  
Januar   
• Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij bo 23. podelila zlata priznanja za doseženo odlično 

kakovost kruha, pekovskega in finega pekovskega peciva ter testenin v letu 2023.  

Februar  

• TGZS podeljuje priznanje za Naj krof Slovenije 2023. 

Marec  

• 7. marec 2023: 55. podelitev Nagrad GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke.  
• 22. marec 2023: Podjetniško trgovska zbornica bo v okviru 10. Konference MSP podelila priznanje 

Pomladni veter posamezniku, podjetju ali organizaciji za njihov pomemben prispevek pri 
spodbujanju podjetništva.  

• Združenje za management consulting Slovenije pri Zbornici poslovno storitvenih dejavnosti bo 
podelilo nagrado Feniks na področju management consultinga.  

• Podelitev certifikata “Trusted Partners” (CEMP).  

April  

• Združenje za inženiring ZING podeljuje nagrade zaslužnim posameznikom ob 30-letnici delovanja 
ZING v okviru mednarodnih združenj za inženiring.  

• Podelitev nagrade za Logista leta na mednarodnega logističnega kongresa Oskrbovalne verige v 
znanosti in praksi, ki ga soorganizira Združenje za promet. 

Maj/junij  

• Podelitev priznanj GZS 2022 za najboljše inovacije v 13 regijah.  
• Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij bo v sodelovanju s Financami podelila nagrado Naj živilsko 

podjetje 2023.  
• Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij bo podelila znak piva odlične kakovosti 2023.  

Junij  

• Zbornica komunalnega gospodarstva bo podelila nagrado in priznanja za izjemne podjetniške 
dosežke.  

• Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij bo razglasila rezultate tekmovanja študentov na področju 
razvoja novih inovativnih živilskih proizvodov - Ecotrophelia Slovenija 2023.  

• 16. Dan inovativnosti GZDBK, s podelitvijo nagrad in priznanj za inovacije Gospodarske zbornice 
Dolenjske in Bele krajine za leto 2022.  

September  

• 19. september 2023: V okviru Dneva inovativnosti bodo podeljena že 20. nacionalna priznanja za 
najbolj inovativna podjetja in inovatorje v podjetjih in javno raziskovalnih zavodih.  

• RGZC v sodelovanju s SŠGZ organizira Gazelo za savinjsko in zasavsko regijo. 
• GZDBK v sodelovanju s Posavsko gospodarsko zbornico GZS soorganizira Dolenjsko-posavsko 

gazelo 2023.  
• Severno Primorska gospodarska zbornica, Nova Gorica, Primorska gospodarska zbornica ter 

Regionalna zbornica Postojna organizirajo 23. podelitev regijskega priznanja gazela 2023.  
• Gazela osrednjeslovenske regije 2023.   

Oktober  

• 5. oktober: Zbornica računovodskih servisov bo podelila certifikate Strokovni vodja 
računovodskega servisa.  

• 22. oktober:  Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev bo ob rojstnem dnevu Kristine Brenkove 
podelila nagrado Izvirna slovenska slikanica za nagrado Kristine Brenkove.  



• Pomurska gospodarska zbornica bo skupaj s časnikom Vestnik podelila nagrade za Pomursko 
podjetje leta 2022 in Naj zaposlovalca leta 2022.  

• Podelitev priznanja za Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri za leto 2022.  

November  

• Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev bo na 39. Slovenskem knjižnem sejmu podelila 
Schwentnerjevo nagrado 2023, Posebno priznanje slovenskega knjižnega sejma, nagrado za 
Najboljši prvenec 2023, nagrado Najlepša slovenska knjiga, nagrado Knjiga leta – velika nagrada 
SKS ter skupaj z Združenjem Manager priznanje za Najboljšo poslovno knjigo.  

• Mednarodno srečanje slovenskega papirništva: Združenje papirne in papirno predelovalne 
industrije bo podelilo nagrade za izjemne zaključne naloge (diploma, magistrsko delo, doktorska 
dizertacija) s področja papirništva in sorodnih ved.  

• Na 69. Gostinsko-turističnem zboru v Thermani Laško bodo podeljene nagrade in priznanja za 
sodelovanje v posebne dosežke pri trajnostnem razvoju panoge, za inovativnih turistične 
produkte, za investicije v panogi, za posebne dosežke zaposlenih v panogi hotelirstva, gostinstva 
in turizma.   

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

• ŠGZ bo v sodelovanju z medijsko hišo Večer podelilo priznanje Podravsko podjetje leta in naj 
zaposlovalec 2021.  

• Združenje za informatiko in telekomunikacije bo na konferenci GoDigital podelilo nagrado za 
najboljši digitalni projekt.    

December  

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

• Združenje za svetovalni inženiring bo prejemnikom podelilo certifikate Akademije gradbenih 
investicij, AGI.  

 

 
 
  



GOSPODARSKO OKOLJE V LETU 2023 
(Pripravila Analitika GZS, 13. oktober 2022) 
 
Slovenska gospodarska rast v letu 2022 bo po vsej verjetnosti nadpovprečna visoka (okoli 6-
odstotna, s spodnjo oceni pri 5 % in zgornjo pri 7 %). Ocene o rasti so se povečale predvsem 
po mesecu maju. Na prvi pogled je to presenetljivo, saj so se po marcu 2022 zaradi invazije 
Rusije v Ukrajini močno povečale cene zemeljskega plina, električne energije in nekaterih 
kmetijskih poljščin. Navedeno namreč znižuje realne dohodke prebivalstva in bi moralo 
praviloma prispevati k padcu realne potrošnje gospodinjstev (tako v Sloveniji kot na izvoznih 
trgih).  
 
Ključen del povišane ocene rasti je prispevala odlična prva polovica leta, ko je BDP medletno 
porasel realno za 9 %, medtem ko tudi v 3. četrtletju še ne pričakujemo večjega četrtletnega 
padca BDP - kljub visokim padcem kazalcev razpoloženja. Kazalnik zaupanja potrošnikov je 
denimo v septembru dosegel zgodovinsko dno, vendar je bilo to povezano predvsem z 
visoko rastjo cen in zaskrbljenostjo potrošnikov nad navedenimi razmerami in ni odstopalo 
od podobnih vzorcev pesimizma v drugih evropskih državah in ZDA.  
 
Ena redkih, svetlih strani visoke inflacije (povprečna naj bi v 2022 znašala pri 9 %) je visoka 
nominalna rast BDP (ta je v aktualnih okoliščinah za okoli 5 odstotnih točk višja od realne) in 
davčnih prilivov, ki tako izboljšujeta statično zadolženost in primanjkljaj države, hkrati pa s 
tem odpirata manevrski prostor za ukrepanje fiskalne politike na netipične načine, ki smo jih 
bili predvsem vajeni v 70-ih letih prejšnjega stoletja.  
 
Ukrepi za zajezitev cen električne energije in zemeljskega plina, znižan DDV na številne 
energente in izplačila izrednih energetskih dodatkov so tisti ukrepi, ki bodo imeli vpliv v letih 
2022 in 2023. Kratkoročno bodo prispevali k nižji inflaciji (vsaj v navedenem obdobju) ter k 
ohranitvi podobne ravni realne potrošnje. To bo sicer odvisno tako od dinamike gibanja 
nominalnih dohodkov kot od inflacije v prihodnjih mesecih, prav tako pa od pripravljenosti 
potrošnikov k trošenju (nizek kazalnik zaupanja potrošnikov jo praviloma znižuje) in stopnje 
varčevanja. Zadnja se je v letu 2022 pomembno znižala in je ublažila negativen vpliv inflacije 
na dinamiko trošenje gospodinjstev, pri čemer je k temu imela vpliv tudi potrošnja denarnih 
prihrankov v času pandemije, ki je tudi del enkratnega učinka.  
 
Za leto 2023 je tako resnično težko napovedati gibanje BDP, pri čemer vsaj pri investicijah 
(20 % BDP) pričakujemo tudi pomemben pozitivni prispevek, ki bo izviral predvsem iz 
povečane dinamike izgradnje projektov, financiranih iz NOO in finančne perspektive.  
 
Kot osrednji scenarij tako Sloveniji v 2023 pri Analitiki GZS napovedujemo okoli 1,1-odsotno 
realno rast BDP, pri čemer se gibljejo ocene rasti med neodvisnimi analitiki med 0,6 in 2,8 %. 
Povprečno rast cen vidimo po osrednjem scenariju pri 5,8 %. Pri inflaciji je negotovost 
pričakovanj zelo visoka, saj znaša razpon med 3,6 in 9,4 %. Tako je neznanka predvsem 
dinamika gibanja cen naftnih derivatov (regulirana je le marža, ne končna cena) in kmetijskih 
poljščin, po 1. septembru pa tudi učinek prenehanja začasnih ukrepov za zajezitev učinkov 
energetske draginje.  
 
Obenem pričakujemo, da se bo rast cen industrijskih izdelkov in storitev še povečevala, 
predvsem zaradi zapoznelega prehoda med višjimi proizvodnimi in prodajnimi cenami ter 
zaradi visoke zaposlenosti.  
 



Kakšne bodo pravzaprav okoliščine ekonomske vojne med Rusijo in Zahodom v 2023, v tem 
trenutku nihče prav dobro ne ve, zato je to tista negotovost, ki bo imela negativen vpliv 
najmanj na nekatere večje investicije v zasebnem sektorju (okoli 5 % BDP), saj bodo podjetja 
zaradi navedene negotovosti odlašala z realizacijo investicijskih načrtov.  
 
 
  



PLAN SKUPNIH NALOG 
 
Osnovno vodilo plana Skupnih nalog GZS je udejanjanje ciljev, zastavljenih v Strateškem 
načrtu razvojnega preboja – Horizontih prihodnosti. 

1. ZELENI PREHOD IN DIGITALIZACIJA 
 
1.1 Lobistične aktivnosti 
 

• Implementacija nadomestil za stroške TGP za proizvodnjo v letu 2022. 
• Sprememba Zakona o vodah, uskladitev s kemijsko zakonodajo EU. 
• Možnost lastnega izvajanja obratovalnega monitoring odpadnih voda, kjer gre za kontrolo 

delovanja čistilnih naprav v skladu z BAT določili za posamezno panogo. 
• Zakon o varstvu okolja – priprava pripomb na napovedane spremembe ZVO-2. 
• Sodelovanje pri pripravi NEPN, vloga in položaj industrije, vodikova strategija ... 
• Sprememba uredbe o odpadkih - evidenčni listi. 
• Obravnava odprtih vprašanj na področju digitalizacije v okviru Gospodarskega 

strateškega sveta za digitalizacijo. 
• Predlog novih davčnih olajšav za nove poslovne modele. 
• Lobiranje za povišanje proračuna in števila javnih razpisov za RRI in raziskovalno 

opremo. 
 

1.2 Storitve in produkti  
 

• OkoljskEnovice. 
• Okoljsko svetovanje (odpadki, nefinančno poročanje...). 
• Predstavitev okoljskih zakonodajnih novosti. 
• Gospodarski strateški svet za digitalizacijo kot povezovalec predstavnikov članov 

združenj in zbornic v enotno svetovalno telo za področje digitalizacije gospodarstva bo 
zastopal med-panožne in medregijske interese vseh slovenskih podjetij (mikro, MSP in 
velika), članov GZS, ki so uporabniki tehnologij in rešitev digitalne preobrazbe.  

• Inovacijska akademija. 
 

1.3 Dogodki 
 

• Dan inovativnosti, 19. september 2023 
• Konferenca o vodiku – v sodelovanju z nemškim veleposlaništvom 
• Okoljski dan gospodarstva, 1. junij 2023 
• Posvet o nefinančnem poročanju  
• Priprava delavnic na temo izboljšanja kakovosti vlog za pridobitev okoljevarstvenih 

dovoljenj in soglasij 
• Informativni dnevi javnih razpisov povezanih z RRI, digitalizacijo ter zelenim prehodom 
• Predstavitve in strokovni dogodki v povezavi z EKP in ciljnimi politikami, ki vključujejo 

RRI, digitalizacijo ter zeleni prehod 
 
 
 



1.4 Druge aktivnosti 
 

• Sodelovanje na upravnih odborih – predstavitev okoljskih tem, spremembe zakonodaje 
pri panožnih in regijskih združenjih. 

• Spodbujanje in povezovanje SRIP-ov kot mehanizmov udejanjanja fokusnih področij S5. 
• Spodbujanje pilotnih centrov za krepitev sodelovanja med raziskovalno-razvojnim kadrom 

v podjetjih, na fakultetah in v drugih institucijah znanja ob uporabi polindustrijske razvojne 
opreme podjetij ter raziskovalne opreme raziskovalnih organizacij do faze aplikacije 
industrijskega izdelka. 

• Prenos kompetenc in dobrih praks, ki se razvijajo preko pilotnih in demo centrov, nazaj v 
industrijo in v izobraževalni kurikulum. 

• Izvedba projekta »Energetska ploščad GZS«, ki so predvidene različne oblike 
energetskih objektov in solarnih energetskih tehnologij, vetrna elektrarna, vodikarna, 
zbiranje in uporaba tehnološke vode, e-polnilnice in vodikova polnilnica ... Energetska 
ploščad GZS bo predstavljala inkubator in zunanji prireditveni prostor ter edukativni 
showroom, namenjen članom GZS. Hkrati bo prispevala k zmanjšanju ogljičnega odtisa 
GZS.  

 
 

2. POVEZLJIVOST 
 
2.1 Lobistične aktivnosti  
 
• V komunikaciji z javnim delom ekosistema za podporo internacionalizaciji zavzemanje za 

preseganje »samoumevnosti« CEMP in se pozicioniranje v bolj partnerski odnos v smislu 
uskladitve aktivnosti in osredotočanja na orodja in ukrepe za podporo internacionalizaciji 
iz »Programa spodbujanja investicij in internacionalizacije slovenskega gospodarstva 
2021 – 2026«, ki sodijo v nabor dejavnosti in kompetenc CEMP. Tu imamo v mislih 
določitev povsem konkretnih trgov, dejavnosti in korakov, predvsem pa jasne razdelitve 
vlog in pristojnosti pri zasledovanju tako usklajenih ciljev. 

• Spodbujanje sogovornikov k obravnavi (reševanju) problematike predstavništev v tujini v 
smeri preseganja pogojevanj MZZ z »diplomatskim statusom« predstavništev 
gospodarstva, saj se ta zaradi kadrovskih zagat in politični prioritet MZZ dnevno izkazuje 
kot težko dosegljiv in premalo učinkovit. 

• Pogajanja in usklajevanja v okviru ESS. 
• Ohranitev in krepitev kontaktov s formalnimi in neformalnimi centri moči. Trenutni odnosi 

s socialnimi partnerji s strani vlade RS so na visokem nivoju, predvsem z MGRT in 
MDDSZ. Z nekaterimi drugimi, ki imajo svoje predstavnike v ESS, se šele gradijo. 

• Nadgradnja odnosov s predstavniki vseh političnih strank, ki so v zadnji fazi odločevalci. 
Velika prednost je tudi v tem, da imamo predstavnika - člana kolegija ESS, strateški svet 
za konkurenčnost in druge formalne in neformalne skupine, kar nam daje dodatno 
priložnost vplivanja na odločevalce.  

 

2.2 Storitve in produkti  
 
• Svetovanje ena-na-ena, dejavnost seminarjev, poslovnih mreženjskih dogodkov, 

delegacij. 
• Oblikovanje in izvajanje vsebinskih »paketov«, ki sledijo celoviti obravnavi posameznih 

(prioritetnih oz. strateških) trgov. »Paket« vsebuje niz aktivnosti, storitev in dogodkov za 
vstop na posamezen trg, njegov namen je obdržati fokus in kontinuiteto na zastavljenem 



cilju, ga obravnavati celovito in nagovarjati po stopnjah, ki naj rezultirajo v uspešnem in 
trajnem nastopu podjetij - članov na ciljnem trgu). 

• Oblikovanje in koordiniranje interesnih skupin podjetij za nagovarjanje specifičnih potreb 
ali okoliščin na trgu (npr. CERN, ukrajinska kriza, tuji investitorji, poslovni sveti). 

• Priprava podjetij za izvoz na konkretne trge s praktičnim absolviranjem vsebinskih 
modulov (6), ki so ključni za vstop na (nov) trg (program »Pospeševalnik izvoza in 
certifikat »Trusted Partner«). 

• Svetovanja na področju socialnega dialoga: svetovalci pravne službe svetujejo tako 
individualno kot na tematskih in pripravljalnih sestankih na pogajanja.  

 

2.3 Dogodki  
 
• 5. Nacionalna konferenca o internacionalizaciji (5NKI) 
• Informativno-promocijski dogodek na temo MRS RS (mednarodno razvojno sodelovanje 

RS) 
• "Trusted Partner" (Pospeševalnik izvoza) 
• Industrijski dnevi v CERN – Ženeva 
• Sprejem za tuje ekonomske diplomate 
• Seminarji, mreženjski dogodki, delegacije in ostali poslovni dogodki iz osnovne (tekoče) 

dejavnosti CEMP 
• Srečanja delovne skupine strateškega sveta za kolektivno dogovarjanje  
• Dogodek Strateške skupine za kolektivno dogovarjanje z vabljenimi kompetentnimi gosti 

vsaj dvakrat letno: prvi na temo prihajajočih sprememb na področju delovnopravne 
zakonodaje, drugi s področja zdravstva in visokega absentizma ter iskanja načina, da bi 
ga znižali vsaj na predcovidno raven 

 

2.4 Druge aktivnosti 
 
• Priročniki in storitve za tujce (vključno z angleško spletno stranjo s katalogom SLO 

podjetij). 
• Komunikacijsko-informativne in povezovalne aktivnosti in produkti (tematski spletni 

portali, Business Talks, novičniki, napovedniki, strokovni prispevki, mediji, Telegram 
skupine za neposredno medpodjetniško izmenjavo informacij, poizvedb, ponudb). 

• Skupina predstavnikov podjetij v tuji lasti (reaktivirati). 
• »Digitalna knjižnica« namenjena (opcijski) uporabi podjetij - članov pri njihovih 

individualnih ali skupinskih nastopih v tujini (osnovni ažurirani podatki in informacije o 
Sloveniji v poenoteni obliki, uporaba enotne blagovne znamke »Slovenija«). 

• Podpora pogajalcem kolektivnega dogovarjanja in vključitev priporočil za prilagoditve 
novim razmeram v svetovanje.  

 
 

3. REINDUSTRIALIZACIJA 
 
3.1 Lobistične aktivnosti 
 
• Na nivoju delodajalskih združenj aktivno delovanje v smeri sprememb zakonodaje na 

področju zaposlovanja tujih delavcev. 



• Oblikovanje dogovora z MDDSZ, da postane GZS aktivni partner v projektu dolgoročno 
napovedovanje potreb po kompetencah in kadrih za področje gospodarstva. 

• Zagotovitev aktivnega sodelovanja in uveljavljanje stališč gospodarstva v ekspertni 
skupini za prenovo poklicnega izobraževanja. 

• Obuditev delovanja medresorske skupine za zgodnje odkrivanje talentov in povezovanje 
z gospodarstvom. 

• Vidnejša vloga gospodarstva na področju promocije poklicev in karierne orientacije 
mladine. 

• Zastopanje gospodarstva v odborih na področju visokega šolstva in nižje na vertikali. 

 

3.2 Storitve in produkti  
 
• Svetovanje podjetjem na področju verifikacije učnih mest in izvajanje vajeništva ter 

praktičnega usposabljanja za dijake in študente. 
• Svetovanje podjetjem na področju zaposlovanja tujih delavcev. 
• Potujoča razstava poklicev vsak teden na drugi OŠ - promocija deficitarnih poklicev v 

osnovnih šolah. 
• Promocija perspektivnih poklicev za gospodarstvo na šolskih tržnicah, roditeljskih 

sestankih, sejmih, informativnih dnevih, kariernih dnevih. 
• Digitalna platforma za podporo mentorjem v podjetjih pri prenosu kompetenc na mlade 

generacije v okviru praktičnega usposabljanja za dijake, študente ter vajence. 
• Izvajanje usposabljanja mentorjev za delo z mladimi generacijami in za prenos 

specifičnih kompetenc. 

 

3.3 Dogodki 
 
• Nacionalni posveti in konference z odločevalci na področju zaposlovanja tujih delavcev 
• Regijske delavnice za pohitritev postopkov izdaje delovnih dovoljenj in dovoljenj za 

bivanje za tuje delavce 
• Usposabljanja za mentorje v podjetjih  za pridobitev pedagoško andragoških znanj za 

delo z mladino 
• Festival vajeništva 
• Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva – organizacija obiskov podjetij za učence in 

dijake 

 

3.4 Druge aktivnosti 
 
• Sodelovanje s panogami in regijami na področju kadrovske vrzeli in pri razreševanju 

akutnih kadrovskih izzivov povezanih z razvojnimi potrebami gospodarstva. 
• Sodelovanje pri razvoju sistema mikrokreditov. 
• Nadgrajevanje programov izobraževanja in usposabljanja ter podpora mentorjem v 

podjetjih na individualni ravni. 

  



4. VLOGA DRŽAVE IN FINANČNEGA SISTEMA 
 

4.1 Lobistične aktivnosti 
 
Lobiranje GZS pri pristojni državnih organih za: 

• konkurenčnejše poslovno okolje. 
• upoštevanje posebnosti delovanja malih podjetij pri pripravi predpisov kot argument za 

izjeme od splošnih pravil in postopkov z uveljavljanjem poenostavitev za MSP po načelu 
“najprej pomisli na male 

• primerno plačno politiko, ki omogoča motivacijo in nagrajevanje zaposlenih. Cilj je 
privabiti tuje strokovnjake in preprečiti beg možganov, pri tem pa zmanjšati plačno vrzel 
med spoloma.  

• za davčne olajšave pri investicijah podjetij v digitalno preobrazbo in zeleni prehod. 
Razbremenitev podjetij je potrebna tudi pri davku na dobiček. S ciljem zamejiti odhod 
delovne sile v tujino oz. privabiti delavce nazaj v Slovenijo je nujna razbremenitev plače 
ter dvig splošne olajšave. 

• uvedbo razvojno-socialne kapice pri bruto plači nad višino 4.600 EUR. 
• ohranitev postopnega dviga splošne dohodninske olajšave na 7.500 EUR. 
• ukinitev posebnega davka na določene prejemke (ZPDDP). 
• dodatne davčne olajšave (možnost uporabe dvojne stopnje amortizacije za investicije v 

avtomatizacijo proizvodnih procesov). 
• investicije v zeleno energijo, trajnostni razvoj in digitalno transformacijo naj bodo davčna 

olajšava (odbitna postavka pred plačilom davka na dobiček). 
• hitro zapiranje finančni konstrukcij pri projektih trajnostnega prehoda, digitalizacije, 

avtomatizacije ter raziskav, razvoja in inovacij. Pri velikih investicijah se večkrat pojavijo 
problemi pri zapiranju finančne konstrukcije, zaradi česar je potreben enoten ekosistem, 
preko katerega bi lahko kombinirali nepovratna in povratna sredstva za samo izvedbo 
investicij. Razpisovalci in banke bi se morali pri pripravi kazalnikov poenotiti, da 
podjetjem olajšajo administrativne postopke. 

• možnost kombinacije nepovratnih in povratnih sredstev za izvedbo investicij iz različnih 
virov (npr. Ekosklad = nepovratna sredstva v kombinaciji z brezobrestnim kreditom) v 
obliki tako imenovanih blending razpisov. 

• stabilno in kontinuirano sofinanciranje investicij na področju zelenega in digitalnega 
prehoda, ki sta ključna cilja EU v tej finančni perspektivi. S tem bo zagotovljen 
maksimalni izkoristek investicijskega potenciala slovenskega gospodarstva ter 
zmanjšana vrzel, ki je nastala v pretekli finančni perspektivi, ko je bilo sofinanciranje 
investicij izjema zgolj na problemskih in obmejnih območjih. Gospodarstvo potrebuje 
ustrezno finančno podporo, ki bo prispevala k produktivnosti in s tem poviševanju BDP. 

• povečanje sredstev za podporo digitalizacije gospodarstva in zelenega prehoda v VFO 
(večletni finančni načrt - SVRK). 

 
4.2 Storitve in produkti  
 
• Pravno svetovanje članom s področja izvajanja gospodarske regulative (predpisov). 
• Svetovanje podjetjem na področju virov financiranja, podpora pri zapiranju finančne 

konstrukcije projektov in pridobivanju konzorcijskih partnerjev. 
 
4.3. Dogodki 
 
• Vrh slovenskega gospodarstva, november 2023  
• Strokovni dogodki na temo povratnih in nepovratnih sredstev  



• Informativni dnevi za ključne razpise  
• Mreženja 
 

5. KREPITEV ČLANSTVA IN STORITEV ZA NAŠE ČLANE 
 
5.1 Nadgraditev marketinških aktivnosti 
 
• Krepitev blagovne znamke GZS prek vseh komunikacijskih kanalov GZS in usmeritev v 

prikaz tistih produktov in storitev, ki so najbolj koristni za člane GZS. 
• Oblikovanje novih in nadgradnja obstoječih oglaševalskih paketov ter novih oblik 

oglaševanja preko najrazličnejših komunikacijskih kanalov in poti GZS, npr. videi promo 
poslovni nasveti. 

• Uveljavitev novega marketinškega kanala – socialnega omrežja TikTok, z namenom 
ozaveščanja mlajše generacije o storitvah in aktivnostih GZS z dolgoročnim strateškim 
ciljem pomladitve članstva GZS. 

• Prenova portala Članski center z namenom povečanja preglednosti storitev in ugodnosti 
za člane GZS. 

• Krepitev prepoznavnosti in koristnosti certifikata Excellent SME Slovenia. 
• Priprava aktualnega nabora plačljivih in brezplačnih webinarjev. 
 
 
5.2 Promocija uspehov članov 

• Podelitev 55. Nagrad GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. 
• Promocija posebnih dosežkov članov na različnih dogodkih, v reviji Glas gospodarstva in 

reviji Discover Slovenia. 
• Podelitev certifikata »Trusted Partner« za udeležence Pospeševalnika izvoza. 

 
 

5.3 Pomoč članom GZS 

• Izvedba vsaj 1.000 zahtevnih pravnih svetovanj članom GZS s področij izvajanja veljavne 
zakonodaje, gospodarskih pogodb, statusnega prava, delovnih razmerij na podlagi 
delovnopravne zakonodaje in kolektivnih pogodb dejavnosti, prejemkov iz delovnih 
razmerij, izvršbe, insolvenčnih postopkov, javnih naročil itn. 

• Pravna in ekonomska podpora kolektivnemu dogovarjanju panožnih zbornic dejavnosti 
GZS: 
• Pravna in ekonomska podpora vsaj 12 kolektivnim pogodbam dejavnosti 
• Strokovna podpora delovanju cca 3 Komisij za razlago KP dejavnosti 
• Izdelava vsaj 10 ekonomskih analiz dejavnosti 
• Priprava PLAČEGA KAŽIPOTA z izračuni vseh prejemkov po KP dejavnosti 
• Strokovna podpora 3 sejam Strateškega sveta GZS za kolektivno dogovarjanje, 

Delovne skupine Strateškega sveta in Sveta Centra za Izobraževanje, svetovanje in 
mediacijo.  

• Ažurno tedensko obveščanje članov GZS o novostih na področju zakonodaje in 
predpisov. 

• Poročanje članom o stanju bipartitnega socialnega dialoga. 
• Infopika, svetovalni center GZS: različne poslovne informacije in nasveti, namenjeni 

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

obveščamo. 
• Podpora članom pri brezplačnem trženju produktov in storitev preko portala Borza.org.  



• Svetovanje in informiranje članov pri nastopu na tujih trgih (internacionalizacija). 
 
 
5.4 Komunikacijske aktivnosti 

• Promocija stališč GZS in učinkov realizacije ukrepov v ciljnih javnostih 
• Izdaja korporativnega e-biltena Poslovni tednik (42 številk) 
• E-bilten okoljskE-novice (24 številk) 
• 13 številk revije Glas gospodarstva (10 rednih številk, 1 številka, vezana na Nagrade 

GZS, 2 panožni številki) 
• 1 celoletna in 1-2 regionalni ediciji revije Discover Slovenia 
• Ciljno obveščanje različnih javnosti, s poudarkom na članih, o aktivnostih GZS preko 

različnih komunikacijskih kanalov GZS 
• Medijska podpora aktivnostim GZS 
• Krepitev pojavnosti GZS na socialnih omrežjih 
• Napovednik CEMP (tedensko) in Newsletter CEMP (kvartalno) 
• Angleška spletna stran Business Slovenia (https://businessslovenia.gzs.si/) in LinkedIn 

profil »Business Slovenia« 
• Telegram skupina »Go-International« za neposredno medpodjetniško izmenjavo 

informacij, poizvedb, ponudb 
• MS Teams »Skupina za Ukrajino, Rusijo in Belorusijo« 
• Spletni portal »Pospeševalnik izvoza« in »Skupina za CERN« (v izdelavi) 
 
  

https://businessslovenia.gzs.si/


JAVNE LISTINE  
 

Na oddelku Javne listine bomo izvajali javna pooblastila s področja mednarodnega poslovanja 
in transporta ter nekatere druge storitve za podjetja.  

Na področju mednarodnega poslovanja bomo na oddelku Javne listine v Ljubljani in na 
dvanajstih regijskih zbornicah izdajali:  

• ATA zvezke za začasni izvoz, tranzit in uvoz blaga, od tega večji del elektronsko, 
• potrdila o poreklu blaga, od tega večji del elektronsko,  
• potrdila o registraciji podjetij in potrdila o članstvu v GZS ter  
• potrjevali druge listine, ki spremljajo blago pri izvozu (izvozne fakture, cenike, pogodbe 

ipd.).   

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

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

• licence Skupnosti za mednarodni cestni prevoz blaga in potnikov ter nacionalne licence za 
cestni prevoz blaga, potnikov in avto-taksi prevoze, 

• izvode licenc za vozila,  
• potrdila za voznike iz tretjih držav,  
• taksi nalepke,  
• dovolilnice in dovolilnice CEMT za opravljanje mednarodnega cestnega prevoza blaga.  

Preverjali bomo izpolnjevanje pogojev za licenco pri imetnikih licenc ter vodili ustrezne 
postopke.   

Podjetjem bomo svetovali o navedenih področjih in jih informirali o novostih preko 
komunikacijah kanalov GZS, predvsem z objavami na spletni strani, preko e-novic, časopisov 
in socialnih omrežjih. V Ljubljani in na nekaterih regijskih zbornicah bomo izvedli več 
seminarjev.  

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

Nadaljevali bomo z optimizacijo in digitalizacijo postopkov.   

 

 

 

 

 

  



INSTITUCIJE PRI GZS 
 

STALNA ARBITRAŽA PRI GZS 

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

V letu 2023 bo LAC v okviru svoje osnovne dejavnosti za stranke zagotavljal organizacijo in 
podporo reševanju domačih sporov in sporov z mednarodnim elementom z arbitražo, 
mediacijo, kombiniranimi (multy-tier) postopki ter drugimi alternativnimi oblikami reševanja 
sporov. Ključni cilj je, da bo svoje storitve uporabnikom zagotavljal v skladu z najvišjimi 
strokovnimi in profesionalnimi standardi, ki veljajo v mednarodni institucionalni arbitraži 
zahodnega tipa. 

GZS bo zagotavljala pogoje za delovanje in uresničevanje poslanstva in nalog LAC, ki bodo 
usmerjene v: 

• nadgradnjo kakovosti storitev, sistema upravljanja s strankami, strokovnosti, 
profesionalizacije organizacije in delovanja organov LAC, trajnega strokovnega 
izpopolnjevanja članov sekretariata na vodilnih tujih arbitražnih institucijah ter strokovnih 
združenjih, 

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

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

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

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

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

 

ČASTNO SODIŠČE PRI GZS 

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

 

  



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

Mednarodna gospodarska zbornica s sedežem v Parizu (ICC) je prepoznavna kot največja 
svetovna poslovna organizacija za pospeševanje liberalizacije svetovne trgovine in investicij 
ter snovalka modelnih pogodb in raznih drugih oblik mednarodnega poslovnega 
avtonomnega prava. Kot edina mednarodna nevladna poslovna organizacija ima status 
stalne opazovalke pri OZN. To ji omogoča učinkovito spremljanje dela in izražanje vpliva v 
različnih telesih OZN na področju pospeševanja mednarodne trgovine in krepitev 
sodelovanja z WTO.   

V letu 2023 bomo kot člani Nacionalnega odbora ICC v sodelovanju z Združenjem bank 
Slovenije aktivni zlasti na naslednjih področjih: 

• pomoč in svetovanje članom glede uporabe vzorčnih klavzul ICC o višji sili in o 
spremenjenih okoliščinah ter glede oblikovanja in aktivacije cenovnih klavzul;   

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

• spodbujanje uporabe razni  pravnih orodij ICC v mednarodnem poslovanju članov GZS 
(razne modelne pogodbe, instrumenti za utrditev obveznosti, alternativne oblike 
reševanja sporov idr.);  

• sodelovanje  s Komisijo ICC za gospodarsko pravo in prakso pri oblikovanju modelnih 
pogodb in raznih enotnih pravil mednarodnega avtonomnega prava; 

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

• sodelovanje v Odboru ICC za Poreklo blaga; 
• sodelovanje v Odboru ICC za ATA zvezke; 
• obveščanje članov o tipičnih primerih finančnih prevar, ki so najbolj pogoste pri čekih, 

akreditivih in garancijah skozi članstvo v ICC Commercial Crime Services (CCS) in ICC 
Financial Investigation Bureau (FIB). 

 

 

SODELOVANJE Z EUROCHAMBRES 

Kot polnopravna članica Evropske zveze gospodarskih zbornic (Eurochambres) bomo preko 
članstva v njenem upravnem odboru in raznih delovnih telesih tudi v letu 2023 dejavno 
sodelovali pri njenih ključnih aktivnostih. To vplivno zbornično združenje v stalnem stiku z 
odločevalci v EU opozarja na potrebe in pričakovanja gospodarstva pri oblikovanju evropske 
zakonodaje, še posebej s poudarki na ukrepih za njegovo okrevanje med in po koncu 
pandemije COVID-19, pomanjkanja ustrezne delovne sile, nove realnosti energetske politike, 
novih pristopih na področju internacionalizacije, vpliva vojne v Ukrajini na evropski 
gospodarstvo. Skoraj dve tretjini zakonodaje, ki pomembno vpliva na poslovno okolje naših 
podjetij, nastaja v Bruslju. Lobiranje v zgodnjih fazah zakonodajnega procesa je zato 
vitalnega pomena. Večina skupnih stališč se oblikuje v strateških delovnih skupinah, na 
rednih delovnih sestankih ali z neposrednimi prispevki zbornic v obliki konzultacij, v katere 
smo vključeni. Aktivni bomo predvsem pri udejanjanju nove evropske industrijske strategije, 
ki temelji na evropskem Zelenem dogovoru in drugih strategijah, spodbujanju digitalizacije, 



vlaganj v R&D, učinkovitega delovanja enotnega trga, ustreznega podpornega okolja za 
MSP, reševanju posledic brexita. Prav tako so na nivoju predsednikov in generalnih 
direktorjev evropskih gospodarskih zbornic, članov Eurochambres, oblikujejo redna 
posvetovalna srečanja, ki služijo kot informacija o pričakovanih trendih odločevalcem in/ali 
izmenjavo dobrih poslovnih praks, ki se potem smiselno vključujejo v nacionalna poslovna 
okolja. 

 

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 pri oblikovanju nove politične subregije. Primarno poslanstvo mreže je 
opredeliti najprimernejši program EU za skupne projekte ter okrepiti gospodarsko 
sodelovanje znotraj regije z organizacijo konferenc in poslovnih srečanj za podjetja z 
območja NAAN. Od ustanovitve leta 2007 se konferenca predsednikov in tehnična delovna 
skupina (TWG) sestaja na rednih zasedanjih, da bi ocenili in izvajali skupni program 
dejavnosti mreže. Od leta 2019 ima sekretariat mreže New Alpe Adria sedež na Koroškem.  

GZS se letno udeleži jesenskega srečanja predsednikov zbornic in aktivno sodeluje pri 
pripravi strateških dokumentov pomembnih za razvoj regije in povezovanje podpornega 
okolja. 

V naslednjem letu se bomo v okviru mreže osredotočali na naslednja področja:  

• Gospodarska rast in inovacije, ki temeljijo na visoki konkurenčnosti regije. 
• Mobilnost in povezljivost, ki zagotavlja trajnostno notranja in zunanja dostopnost za vse 

deležnike. 
• Trden model povezovanja gospodarskih zbornic v regiji. 

 

 

 

  



REGIONALNE ZBORNICE 
 

REGIONALNE ZBORNICE, KI SO ORGANIZACIJSKE ENOTE V 
OKVIRU GZS 
 

KOROŠKA GOSPODARSKA ZBORNICA 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, novi produkti in storitve ter dogodki, vezani na 
Horizonte prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi Cilj v Horizontih prihodnosti, na 
katerega se nanaša 

Izvedba 20. javnega razpisa za podelitev priznanj najboljšim 
inovacijam v regiji  

Več za raziskave in razvoj  

Sekcija za okolje: Primeri dobrih praks in izobraževanja Nizkoogljično krožno 
gospodarstvo 

Aktivnosti v članstvu v Razvojnem svetu Koroške regije, 
sodelovanje v Razvojnem svetu kohezijske regije Vzhodna 
Slovenija, vpliv na regijske politike 

Regionalizacija  

Dobro jutro sosed Cilji s področij Zeleni prehod in 
digitalizacija, Vloga države in 
finančnega sistema ter 
Reindustrializacija 

Svetovanje in pomoč pri pridobivanju povratnih in nepovratnih 
sredstev v Sloveniji in tujini ter povezovanje podjetij pri 
projektih 

Celotno področje Vloga države in 
finančnega sistema 

Novi produkti / storitve  
Sekcija za kadrovnike Prenos kompetenc, zapolnjevanje 

kadrovske vrzeli 
Zaposlovanje tujcev Zapolnjevanje kadrovske vrzeli 
Obiski osnovnih in srednjih šol v podjetjih Zapolnjevanje kadrovske vrzeli 
Ključni dogodki  
Gospodarski forum Koroške, september 2023 Konkurenčno poslovno okolje 
20. podelitev priznanj najboljšim inovacijam v regiji, junij 2023 Več za raziskave in razvoj  
Dobro jutro sosed, poslovni zajtrki Področja Zeleni prehod in 

digitalizacija ter Reindustrializacija 
 

Najpomembnejše regijsko usmerjene aktivnosti / ukrepi, novi produkti / storitve ter 
dogodki, ki niso zajeti v Horizontih prihodnosti  

Najpomembnejše regijsko usmerjene aktivnosti / ukrepi 
Pomursko-Podravska Gazela 2023 
Regijski gospodarski forumi (vsak mesec, 12x)  
Novi produkti / storitve 
Poslovna delegacija koroških gospodarstvenikov – predstavitev aktualnih, inovativnih podjetij, 
projektov, programov, sejmov & mreženje  
Ključni dogodki 
Ples gospodarstvenikov Koroške, november 2023 – mreženje, povezovanje  

 

 

 



Podporne storitve 

  Podporne storitve, vezane 
na Horizonte prihodnosti 

Regijske podporne 
storitve, ki niso zajete v 
Horizontih prihodnosti 

Število izobraževanj oz. usposabljanj  12 /  
Število strokovnih posvetov, srečanj, 
konferenc  

5 /  

Število svetovanj in podanih 
informacij 

250 /  

Število izdanih javnih listin 1.100 /  
Število različnih e-publikacij 1 /  
Število različnih gradiv/zloženk o 
poslovanju regijskega gospodarstva 

1 /  

Število izhodnih in vhodnih delegacij 1 /  
Število sekcij 2 /  

  

 Članstvo  

Predvideno število članov konec 2023  165 

Predviden odstotek rasti članstva v 2023 3 % 

  

 
 

 

 

  



POSAVSKA GOSPODARSKA ZBORNICA, KRŠKO 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, novi produkti in storitve ter dogodki, vezani na 
Horizonte prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi Cilj v Horizontih prihodnosti, na 
katerega se nanaša 

Izvedba 20. razpisa za podelitev priznanj najboljšim inovacijam 
Posavja  

Raziskave, razvoj, inovacije  

Svetovanje in pomoč pri pridobivanju nepovratnih in povratnih 
sredstev na ravni Slovenije in EU ter podpora pri povezovanju 
podjetij pri konzorcijskih projektih 

Viri financiranja  

Podpora za dokončanje verige HE na Spodnji Savi – izgradnje 
HE Mokrice in promocija JEK 2.  

Zanesljiva oskrba z energijo in 
nizkoogljično krožno 
gospodarstvo  

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

Kadri in trg dela  

Članstvo v organih lokalnih in regionalnih institucijah: 
Regionalni razvojni svet Posavja, upravni odbor RRA Posavje, 
organi Las Posavja, Regionalni odbor za gospodarstvo, 
Regionalni odbor za razvoj kadrov, sodelovanje v Razvojnem 
svetu kohezijske regije Vzhodna Slovenija, vpliv na regijske 
politike 

Regionalizacija  

Novi produkti / storitve  
Sekcija za človeške vire  Kadri in trg dela  
Izmenjava dobrih praks – ogledi podjetij s poudarkom na zeleni 
transformaciji  

Prenos kompetenc  

Obiski učencev in dijakov osnovnih in srednjih šol v podjetjih  Kadri in trg dela  
Ključni dogodki  
Zavezništvo za mlade – posvet s predstavniki kadrovskih služb 
in mentorji praktičnega pouka v podjetjih, maj 2023  

Kadri in trg dela  

20. podelitev priznanj najboljšim inovacijam Posavja, junij 
2023  

Raziskave, razvoj, inovacije   

Dolenjsko-posavska GAZELA 2023, september 2023  Raziskave, razvoj, inovacije  
 
Najpomembnejše regijsko usmerjene aktivnosti / ukrepi, novi produkti / storitve ter 
dogodki, ki niso zajeti v Horizontih prihodnosti  

Najpomembnejše regijsko usmerjene aktivnosti / ukrepi 
Podpora pri internacionalizaciji regije in privabljanju investitorjev v regijo  
Predstavitev rezultatov poslovanja posavskega gospodarstva in izdaja dveh zloženk Regijski 
kazalniki gospodarjenja 2022 in Gospodarske družbe in njihova vloga v gospodarstvu Slovenije 
202 
Novi produkti / storitve 
Predstavitve po regijah - Možnosti Slovenije za samooskrbo z električno energijo  
Ključni dogodki 
Ogled NEK d.o.o. za zainteresirano javnost v podporo jedrski energiji kot zeleni energiji 

 

Podporne storitve 
 Podporne storitve, vezane 

na Horizonte prihodnosti  
Regijske podporne 

storitve, ki niso zajete v 
Horizontih prihodnosti 

Število izobraževanj oz. usposabljanj  10 / 
Število strokovnih posvetov, srečanj, 
konferenc  

3 / 

Število svetovanj in podanih 
informacij 

350 / 



Število izdanih javnih listin 1.000 / 
Število različnih e-publikacij 45 / 
Število različnih gradiv/zloženk o 
poslovanju regijskega gospodarstva 

2 / 

Število izhodnih in vhodnih delegacij 1 / 
Število skupinskih sejemskih 
nastopov 

1 / 

Število sekcij 2 / 
 
Članstvo  

Predvideno število članov konec 2023  135 

Predviden odstotek rasti članstva v 2023 3 % 

 

  



REGIONALNA ZBORNICA POSTOJNA 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, novi produkti in storitve ter dogodki, vezani na 
Horizonte prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi Cilj v Horizontih prihodnosti, na 
katerega se nanaša 

Ozaveščanje regijskih podjetij glede nujnosti zelenega prehoda 
(Green Deal) 

Nizkoogljično krožno 
gospodarstvo 

Aktivnosti v članstvu v Razvojnem svetu Primorsko-notranjske 
regije, sodelovanje v Razvojnem svetu kohezijske regije 
Vzhodna Slovenija, vodenje Odbora RSR za gospodarstvo in 
podjetništvo, članstvo v Odboru za spremljanje programa 
Interreg Italija-Slovenija 

Vpliv na regionalne politike 
 

Informiranje, svetovanje in podpora pri dostopu do finančnih 
virov 

Enakomeren razvoj regij, Vpetost 
v pripravo EU-razpisov 
 

Izvedba 21. javnega razpisa za podelitev priznanj najboljšim 
inovacijam v Primorsko-notranjski regiji 

Več za raziskave in razvoj 

Podpora pri delovanju Izobraževalnega centra sodobnih 
tehnologij 

Zapolnjevanje kadrovske vrzeli 

Novi produkti / storitve  
Ogledi dobrih praks v podjetjih (poudarek bo na zelenemu 
prehodu in predstavitvah dobrih praks (investicij) podjetij s 
področja zelenega prehoda, krožnega gospodarstva, 
obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije itd. Uvedba 
zelenega prehoda je nujna za zagotavljanje dolgoročne 
konkurenčnosti regijskih podjetij) 

Prenos kompetenc 

Ključni dogodki  
Gospodarski forumi (mesečno razen julij in avgust) Prenos kompetenc 
Podelitev priznanj najboljšim inovacijam v primorsko-notranjski 
regiji za leto 2023 (junij 2023) 

Raziskave, razvoj in inovacije 
 

Izbor regijske Gazele (september 2023) Raziskave, razvoj in inovacije   
 

Najpomembnejše regijsko usmerjene aktivnosti / ukrepi, novi produkti / storitve ter 
dogodki, ki niso zajeti v Horizontih prihodnosti  

Najpomembnejše regijsko usmerjene aktivnosti / ukrepi 
Podpora pri internacionalizaciji regije in privabljanju investitorjev v regijo 
Vključenje v revitalizacijo obmejnih območij v regiji (dodatna podpora podjetjem v obmejnih 
območjih s strani države) 

 
Podporne storitve 
 Podporne storitve, vezane 

na Horizonte prihodnosti  
Regijske podporne 

storitve, ki niso zajete v 
Horizontih prihodnosti 

Število izobraževanj oz. usposabljanj  10 / 
Število strokovnih posvetov, srečanj, 
konferenc  

12 / 

Število svetovanj in podanih 
informacij 

200 / 

Število izdanih javnih listin 1.000 / 
Število različnih gradiv/zloženk o 
poslovanju regijskega gospodarstva 

1 / 

Število skupinskih sejemskih 
nastopov 

2 / 

Število sekcij 6 / 



 

Članstvo  

Predvideno število članov konec 2023  70 

Predviden odstotek rasti članstva v 2023 2,01 % 

 

  



REGIONALNA ZBORNICA GORENJSKA 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, novi produkti in storitve ter dogodki, vezani na 
Horizonte prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi Cilj v Horizontih prihodnosti, 
na katerega se nanaša  

Pomoč podjetjem v energetski krizi Pomoč in omilitev posledic  
Podporne aktivnosti za spodbujanje inovativnosti  Več za raziskave in razvoj  
Načrtovanje kariere, razvoj in uresničevanje talentov Promocija in razvoj kompetenc 

prihodnosti in spodbujanje 
tehničnih poklicev 

Spodbujanje kreativnosti in umetnosti Spodbujanje kreativnega 
razmišljanja pri mladih, povečanje 
osveščenosti/zavedanja 
lokalnega prebivalstva, podjetij in 
javnih institucij o pomenu KKI, o 
priložnostih, ki jih prinašajo 
kreativne industrije za uspešen 
gospodarski razvoj in višjo 
kakovost bivanja 

Članstvo v organih lokalnih in regionalnih institucij: strateški 
svet ŠC Kranj, Skupščina BSC, Regionalni razvojni svet, 
Skupščina RRA Sora, organi  Las, Regionalni odbor za 
gospodarstvo, Regionalni odbor za razvoj kadrov 

Vpliv na reg. politike, na razvoj 
regije 
  

Novi produkti / storitve  
Vzpostavljanje lokalnih partnerstev in mreženje za potrebe 
izvajanja projektov v sklopu Dneva odprtih vrat – povezovanje 
šolstva in gospodarstva: Predstavitev poklicev – organizacija v 
regiji, spodbujanje vajeništva  

Povezati šolstvo z gospodarstvom 
in drugimi pomožnimi institucijami 
– pomanjkanje deficitarnih 
poklicev in kadrov, zapolnjevanje 
kadrovskih vrzeli 

Pametnejša Evropa - priprava in izvedba JR za najboljše 
inovacije v gorenjski regiji  

Spodbujanje inovacij, 
digitalizacije, gospodarske 
preobrazbe in podpora malim in 
srednje velikim podjetjem  

Ažurno in učinkovito svetovanje, informiranje članov Enakomeren razvoj regije 
Ključni dogodki  
Izbor nominirancev gorenjske Gazele 2023 Raziskave, razvoj in inovacije   
Podelitev priznanj najboljšim inovacijam v gorenjski regiji za 
leto 2023, junij 2023 

Raziskave in razvoj, inovacije 

 
Najpomembnejše regijsko usmerjene aktivnosti / ukrepi, novi produkti / storitve ter 
dogodki, ki niso zajeti v Horizontih prihodnosti  

Najpomembnejše regijsko usmerjene aktivnosti / ukrepi 
Podpora pri izgradnji štirih avtocestnih odsekov na relaciji predor Karavanke–Bregana, avtocestni 
predor Karavanke, avtocestni priključek Naklo, navezovalna cesta Jeprca–Brod in prenosni 
plinovod Šenčur–Cerklje na Gorenjskem. Poleg tega so v pripravi štirje DPN za plato Karavanke, 
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, nadgradnjo železniške proge Ljubljana–Kranj–Jesenice ter 
regionalno cesto Kranjska Gora–Vršič–Bovec. Cilj je razbremenitev infrastrukture, hitrejši pretok 
tovornjakov, nove gospodarske cone (gradnja bencinskih servisov, obmejnih trgovin, skladišča, 
proizvodni obrati) 
Regionalni les kot zelena razvojna priložnost za Gorenjsko – zavzemanje za ponovno okrepitev 
in razvoj inovativnega in kreativnega lesnopredelovalnega sektorja na Gorenjskem, v okviru 
krajših nizko-ogljičnih verig in visoke dodane vrednosti 



Novi produkti / storitve 
Podporni podjetniški center za turizem: z destinacijskim marketingom – obravnava cca. 2.800 
MSP s področja turizma/sobodajalcev 

 
Podporne storitve 

 Podporne storitve, vezane 
na Horizonte prihodnosti   

Regijske podporne 
storitve, ki niso zajete v 
Horizontih prihodnosti  

Število izobraževanj oz. usposabljanj   5 - 10 10 
Število strokovnih posvetov, srečanj, 
konferenc   3  4 

Število svetovanj in podanih 
informacij  300-500 200 

Število izdanih javnih listin  1.500-2.000 /  
Število različnih e-publikacij   3-8 / 
Število različnih gradiv/zloženk o 
poslovanju regijskega gospodarstva   1-2 / 

Število skupinskih sejemskih 
nastopov   /  2 

Število sekcij   2 / 
Projekt SPOT / 1 

 
Članstvo  

Predvideno število članov konec 2023 / 280 

Predviden odstotek rasti članstva v 2023 2 % 

 

 

  



ZASAVSKA GOSPODARSKA ZBORNICA 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, novi produkti in storitve ter dogodki, vezani na 
Horizonte prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi Cilj v Horizontih prihodnosti, na 
katerega se nanaša 

Implementacija Območnega načrt pravičnega prehoda 
Zasavske regije (področje gospodarstva) 

Nizkoogljično krožno 
gospodarstvo 

Podporne aktivnosti za spodbujanje inovativnosti Več za raziskave in razvoj 
Sodelovanje pri pripravi in oblikovanju pogojev, meril, kriterijev 
JRjev v okviru Sklada za pravični prehod premogovne regije 
Zasavje ter PEKP 2021-27 idr. fin. mehanizmov za podjetja 

Vpetost v pripravo EU-razpisov 

Sodelovanje pri delovanju Centra za pravični prehod Zasavja 
(področje gospodarstva) 

Enakomeren razvoj regij 

Članstvo v Razvojnem svetu regije, v RS KRVS, v odboru RSR 
za razvoj energetike v Zasavju, odboru RSR za gospodarstvo, 
odboru RSR za razvoj človeških virov, članstvo v Regijski 
razvojni mreži, Lokalnem svetovalnem odboru za energetsko 
obnovo stavb ... 

Vpliv na regionalne politike 
 

Novi produkti / storitve  
Vzpostavljanje lokalnih partnerstev in mreženje za potrebe 
izvajanja projektov v sklopu Sklada za pravični prehod 
premogovne regije Zasavje, izvajanje usposabljanj in krepitev 
zmogljivosti projektnih partnerjev, spremljanje izvajanja 
projektov in podpora pri projektnem upravljanju idr. 

Nizkoogljično krožno 
gospodarstvo, Oprema in pilotni 
centri, Enakomeren razvoj regij, 
Vpetost v pripravo EU-razpisov 
 

Priprava in izvedba 27. javnega razpisa za najboljše inovacije v 
zasavski regiji 

Več za raziskave in razvoj 
 

Ažurno in učinkovito svetovanje, informiranje članov, pomoč pri 
iskanju finančnih virov za realizacijo investicijskih namer članov 

Enakomeren razvoj regij, Vpetost 
v pripravo EU-razpisov 

Ključni dogodki  
Regijsko srečanje gospodarstvenikov Enakomeren razvoj regij, Vpetost 

v pripravo EU-razpisov 
27. svečana podelitev priznanj za najboljše inovacije Več za raziskave in razvoj 
Zasavski kadrovski dialog, Posvet z delodajalci Zapolnjevanje kadrovske vrzeli, 

Usposobljeni zaposleni, 
Vzpostavitev ekosistema 

 

Najpomembnejše regijsko usmerjene aktivnosti / ukrepi, novi produkti / storitve ter 
dogodki, ki niso zajeti v Horizontih prihodnosti  

Najpomembnejše regijsko usmerjene aktivnosti / ukrepi 
Izbor nominirancev Savinjsko – Zasavske Gazele 2023 
Ključni dogodki 
Savinjsko – Zasavska Gazela 2023 

 
Podporne storitve 
 Podporne storitve, vezane 

na Horizonte prihodnosti  
Regijske podporne 

storitve, ki niso zajete v 
Horizontih prihodnosti 

Število izobraževanj oz. usposabljanj  5 / 
Število strokovnih posvetov, srečanj, 
konferenc  

3 1 

Število svetovanj in podanih 
informacij 

150 / 

Število izdanih javnih listin 300 / 
 



Članstvo  

Predvideno število članov konec 2023  100 

Predviden odstotek rasti članstva v 2023 5 % 

 

  



SEVERNO PRIMORSKA GOSPODARSKA ZBORNICA, NOVA GORICA 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, novi produkti in storitve ter dogodki, vezani na 
Horizonte prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi Cilj v Horizontih prihodnosti, na 
katerega se nanaša 

Zavzemanje za implementacijo zelenega prehoda Nizkoogljično krožno 
gospodarstvo 

Izvedba 21. javnega razpisa za podelitev priznanj najboljšim 
inovacijam v regiji 

Več za raziskave in razvoj 

Predstavitev poklicev – organizacija v regiji Zapolnjevanje kadrovske vrzeli 
Povezovanje različnih deležnikov z namenom izboljšanja 
poslovnega okolja v regiji 

Konkurenčno poslovno okolje 

Ključni dogodki  
3. Konferenca Vodikov ekosistem severnega Jadrana Nizkoogljično krožno 

gospodarstvo 
21. podelitev priznanj najboljšim inovacijam v regiji Več za raziskave in razvoj 
XXVII. Srečanje gospodarstvenikov Primorske Konkurenčno poslovno okolje 

 

Najpomembnejše regijsko usmerjene aktivnosti / ukrepi, novi produkti / storitve ter 
dogodki, ki niso zajeti v Horizontih prihodnosti  

Najpomembnejše regijsko usmerjene aktivnosti / ukrepi 
Hitrejša in boljša dostopnost do severne Primorske s postavitvijo protivetrne zaščite na odseku 
hitre ceste Razdrto-Selo med vkopom Vipavski križ in postajo Nanos s ciljem zagotovitve hitrejše 
pretočnosti po cesti 
Podpora in pomoč pri postavitvi organizacijske infrastrukture za izgradnjo regijskega logističnega 
centra goriške z intermodalnim centrom in prestavitvijo tovornega postajališča iz Nove Gorice na 
lokacijo vzdolž hitre ceste H4 proti MMP Vrtojba 
Ključni dogodki 
Primorsko-notranjska Gazela 2023 

 
Podporne storitve 
 Podporne storitve, vezane 

na Horizonte prihodnosti  
Regijske podporne 

storitve, ki niso zajete v 
Horizontih prihodnosti 

Število izobraževanj oz. usposabljanj  20 / 
Število strokovnih posvetov, srečanj, 
konferenc  

5 / 

Število svetovanj in podanih 
informacij 

500 / 

Število izdanih javnih listin / 1.000 
Število različnih e-publikacij 100 / 
Število različnih gradiv/zloženk o 
poslovanju regijskega gospodarstva 

2 / 

Število izhodnih in vhodnih delegacij / 2 
Število sekcij 1 / 

 

Članstvo  

Predvideno število članov konec 2023  250 

Predviden odstotek rasti članstva v 2023 3 % 

 

  



ZBORNICA OSREDNJESLOVENSKE REGIJE 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, novi produkti in storitve ter dogodki, vezani na 
Horizonte prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi Cilj v Horizontih prihodnosti, na 
katerega se nanaša 

Izvedba javnega razpisa za podelitev priznanj najboljšim 
inovacijam v regiji  

Več za raziskave in razvoj  

Aktivna vloga skozi strateški svet za podjetnost znotraj MIZŠ 
za podajanje predlogov o posodobitvi programov za 
pedagoške delavce za nujnosti dviga kompetenc, prečnega 
znanja za pripravo učencev, dijakov in študentov za učinkovit 
prestop na področje dela.   
Nadaljevanje aktivnosti z izobraževalnimi centri znotraj GZS 
ZOR regije za zagotavljanje kadra v deficitarnih poklicih. 
Strokovno sodelovanje v odboru Razvojnega sveta LUR 2021-
2027, za človeške vire in izobraževanje.  
Aktivna vloga v združenju ravnateljev in ravnateljic Slovenije.  

Izobraževanje  

Mentoriranje in pomoč podjetjem pri zdrsih v poslovanju  Motivacijska plačna politika  
Nadaljevanje prioritetnih aktivnosti GZS ZOR na področjih: 
ženskega podjetništva, startupo-ov, scaleup-ov, 
internacionalizacije, še posebej pa Slovensko-kitajskega 
poslovnega sveta. Skozi sekcijo za fitnes, rekreacijo in 
regeneracijo pa preko aktivnosti profesionalnih izvajalcev 
skrbimo za izvajanje preventivnih programov za zdravje na 
delovnem mestu 

Konkurenčno poslovno okolje  

Lobiranje, posredovanje stališč in pripomb članov GZS ZOR, 
skoordinirano s strokovnimi službami in vodstvom GZS. 
priprava pobud za odpravo davčnih obremenitev in 
spodbudnejšega davčnega okolja za startup-e, scaleup-e in 
investitorje 

Davčna razbremenitev  

Novi produkti / storitve  
Občinske E-publikacije  Podporno okolje  
Otvoritev Sekcije za startup in scaleup podjetja.  Davčna razbremenitev  
Izobraževanje in mentoriranje žensk, startup-ov in scaleup-ov.  Konkurenčno poslovno okolje  
Ključni dogodki  
Priznanja za inovacije osrednjeslovenske regije za leto 2023, 
maj/junij 2023 

Več za raziskave in razvoj  

Gazela osrednjeslovenske regije 2023 (september 2023)  Več za raziskave in razvoj  
Soorganizacija ISPIM konference o inovativnostnem 
managementu in krožnem gospodarstvu, junij 2023 

Več za raziskave in razvoj; 
Nizkoogljično krožno 
gospodarstvo 

 
Najpomembnejše regijsko usmerjene aktivnosti / ukrepi, novi produkti / storitve ter 
dogodki, ki niso zajeti v Horizontih prihodnosti  

Najpomembnejše regijsko usmerjene aktivnosti / ukrepi 
Aktivnosti na področju izvajanja preventivnih programov varovanja zdravja pri delu in spodbujanja 
zdravega življenjskega sloga zaposlenih  
Zavzemanje za dosego enotnih standardov in kategorizacije znotraj sektorjev fitnesa, rekreacije 
in regeneracije in umeščanje v preventivne programe 
Novi produkti / storitve 
Merjenje zadovoljstva članov ZOR. Korist: usmeritev v aktivnosti/storitve, ki so za člane ključne  
Tedenski e-novičnik/e-napovednik. Korist: znižanje frekvence pošiljanja e-obvestil, omejitev na za 
člana ključne vsebine  
Ključni dogodki 
Dnevi odprtih vrat na ZOR - možnost srečanja članov z direktorico zbornice npr. 1x tedensko na 
GZS (celo leto)  



Dan Zbornice osrednjeslovenske regije – srečanje članov ZOR, 15. marec 2023 
 

Podporne storitve 
 Podporne storitve, vezane 

na Horizonte prihodnosti  
Regijske podporne 

storitve, ki niso zajete v 
Horizontih prihodnosti 

Število izobraževanj oz. usposabljanj  10 5 
Število strokovnih posvetov, srečanj, 
konferenc  

5 3 

Število svetovanj in podanih 
informacij 

300 150 

Število različnih e-publikacij 10-20 / 
Število izhodnih in vhodnih delegacij 3 izhodne, 5 vhodnih / 
Število skupinskih sejemskih 
nastopov 

2 / 

Število sekcij 4 / 
 
Članstvo  

Predvideno število članov konec 2023  1.090 

Predviden odstotek rasti članstva v 2023 3,1 % 

 

  



SAMOSTOJNE REGIONALNE ZBORNICE 
 

GOSPODARSKA ZBORNICA DOLENJSKE IN BELE KRAJINE 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, novi produkti in storitve ter dogodki, vezani na 
Horizonte prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi Cilj v Horizontih prihodnosti, 
na katerega se nanaša 

Začetek izgradnje 1. in 2. etape od priključka Novo mesto 
vzhod (AC Ljubljana – Obrežje) do izvoza Maline. Pridobitev 
gradbenega dovoljenja in izbor izvajalca del za 1.in 2. etapo od 
izvoza Novo mesto vzhod na AC do priključka Osredek s 
povezovalno cesto do podjetja REVOZ v letu prvem četrtletju 
leta 2023 

Izkoriščanje strateške pozicije, 
Infrastrukturni pogoji, 
Enakomeren razvoj regij 

Pridobitev gradbenega dovoljenja za 3. in 4 etapo od priključka 
Novo mesto vzhod (AC Ljubljana – Obrežje) do izvoza Maline 

Izkoriščanje strateške pozicije, 
Infrastrukturni pogoji, 
Enakomeren razvoj regij, 
Umeščanje infrastrukture v prostor 

Aktivna vloga direktorja GZDBK v razvojnem svetu Kohezijske 
regije Vzhodna Slovenija in razvojnem svetu regije 
Jugovzhodna Slovenija 

Vpliv na regionalne politike, 
Infrastrukturni pogoji, 
Enakomeren razvoj regij 

Izvedba 16. javnega razpisa za podelitev priznanj za inovacije 
Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine 2023   

Več za raziskave in razvoj, 
Prilagajanje potrebam 
gospodarstva 

Novi produkti / storitve  
Gospodarski forum Dolenjske in Bele krajine  Vpliv na reg. politike 

Infrastrukturni pogoji 
Enakomeren razvoj regij 
Izkoriščanje strateške pozicije 

Razstava inovacij Dolenjske  Več za raziskave in razvoj, 
Prilagajanje potrebam 
gospodarstva 

Ažurno in učinkovito svetovanje, informiranje članov, pomoč pri 
iskanju finančnih virov za realizacijo investicijskih namer 
članov  

Več za raziskave in razvoj, 
Prilagajanje potrebam 
gospodarstva,  
Infrastrukturni pogoji 

Ključni dogodki  
Skupščina GZDBK in srečanje gospodarstvenikov Dolenjske in 
Bele krajine, marec 2023 

Vpliv na reg. politike, 
Infrastrukturni pogoji, 
Enakomeren razvoj regij, 
Izkoriščanje strateške pozicije 

Dan inovativnosti in podelitev priznanj za inovacije GZDBK za 
leto 2023, junij 2023 

Vpliv na reg. politike, 
Enakomeren razvoj regij, 
Izkoriščanje strateške pozicije 

Skupni sejemski nastop vsaj 8 članov GZDBK na Kariernem 
sejmu MOJE DELO, oktober 2023 

Vpliv na reg. politike, 
Enakomeren razvoj regij, 
Prenos kompetenc, 
Usposobljeni zaposleni 
Prilagajanje potrebam 
gospodarstva 

 

  



Najpomembnejše regijsko usmerjene aktivnosti / ukrepi, novi produkti / storitve ter 
dogodki, ki niso zajeti v Horizontih prihodnosti  

Najpomembnejše regijsko usmerjene aktivnosti / ukrepi 
Izboljšanje elektroenergetske oskrbe Dolenjske in Bele krajine 
Aktivno sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi izven nivojske navezave med R2 448/0220 Pluska 
– Trebnje in R3 652/1457 Moravče – Čatež – Breza v Zidanem mostu 
Novi produkti / storitve 
Revitalizacija dolenjske železnice: sodelovanje pri revitalizaciji sto let stare čezmejne železniške 
infrastrukture od Ljubljane do Grosuplja, Trebnjega, Novega mesta, Metlike in Karlovca oz. 
pozneje še do Zagreba. Cilj je vzpostavitev konkurenčnosti slovenskega železniškega omrežja in 
še posebej krajev ob dolenjski in belokranjski železnici 
Ključni dogodki 
25. Dan kakovosti Dolenjske in Bele krajine, november 2023  
16. Dan ravnanja s človeškimi viri, oktober 2023  

 
Podporne storitve 

 Podporne storitve, vezane 
na Horizonte prihodnosti  

Regijske podporne 
storitve, ki niso zajete v 
Horizontih prihodnosti 

Število izobraževanj oz. usposabljanj  50  / 
Število strokovnih posvetov, srečanj, 
konferenc  

40 / 

Število svetovanj in podanih 
informacij 

1.250 / 

Število izdanih javnih listin 1.100 / 
Število različnih e-publikacij 50 e-publikacij/e-tednik, ki 

jih prejme več kot 2.500 
naslovnikov    

/ 

Število različnih gradiv/zloženk o 
poslovanju regijskega gospodarstva 

5 / 

Število izhodnih in vhodnih delegacij 1 izhodna in 1 vhodna 
delegacij   

/ 

Število skupinskih sejemskih 
nastopov 

1 / 

Število sekcij 7 / 
 

Članstvo  

Predviden odstotek rasti članstva v 2023 3 % 

 

 

  



POMURSKA GOSPODARSKA ZBORNICA 

 
Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, novi produkti in storitve ter dogodki, vezani na 
Horizonte prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi Cilj v Horizontih prihodnosti, na 
katerega se nanaša 

Priprava dveh ključnih gospodarskih projektov iz RRP za 
Pomurje do stopnje začetka izvajanja (Talent center in 
Namakanje iz reke Mure)  

Zmanjšanje razlik med regijami  

Priprava vsaj dveh novih izobraževalnih vajeniških programov 
s področja agroživilstva  

Spodbujanje razvoja kompetenc  

Priprava in izvedba nujnih ukrepov s področja koriščenja 
geotermalne energije (povečanje dovoljenih količin načrpane 
vode in uvedbe obratovalnih podpor)  

Zmanjševanje razlik med regijami  

Vzpostavitev RDO Pomurje  Zmanjševanje razlik med regijami  
Novi produkti / storitve  
Prenovljen katalog pomurskega gospodarstva  Konkurenčno poslovno okolje  
Svetovanje in pomoč pri pridobivanju finančnih sredstev za 
realizacijo investicijskih namer podjetij  

Enakomeren razvoj regij  

Predstavitev poklicno tehniškega izobraževanja z ogledi dobrih 
praks v podjetjih za zmanjševanje kadrovskih vrzeli  

Zapolnjevanje kadrovskih vrzeli  

Ključni dogodki  
Izbor Pomursko podjetje leta in naj zaposlovalec Pomurja  Konkurenčno poslovno okolje  
B2B srečanje slovenskih in madžarskih podjetij  Konkurenčno poslovno okolje  
Dan inovativnosti v Pomurju v času festivala IZUM  Več za raziskave in razvoj  

 
Najpomembnejše regijsko usmerjene aktivnosti / ukrepi, novi produkti / storitve ter 
dogodki, ki niso zajeti v Horizontih prihodnosti  

Najpomembnejše regijsko usmerjene aktivnosti / ukrepi 
Predstavitev rezultatov poslovanja pomurskih podjetij v sodelovanju z Ajpes in izdaja zloženke 
Regijski kazalniki gospodarjenja  
Strokovna ekskurzija v eno izmed visoko tehnološko razvitih podjetij v Evropi  
Novi produkti / storitve 
Dislocirani Mediacijski center za Pomurje  
Ključni dogodki 
Srečanje vseh sedem sekcij vsaj dvakrat letno  

 
Podporne storitve 
 Podporne storitve, vezane 

na Horizonte prihodnosti  
Regijske podporne 

storitve, ki niso zajete v 
Horizontih prihodnosti 

Število izobraževanj oz. usposabljanj  20 / 
Število strokovnih posvetov, srečanj, 
konferenc  

5 / 

Število svetovanj in podanih 
informacij 

500 / 

Število izdanih javnih listin 400 / 
Število različnih e-publikacij 1 vsako sredo / 
Število različnih gradiv/zloženk o 
poslovanju regijskega gospodarstva 

1 / 

Število izhodnih in vhodnih delegacij 2 / 
Število skupinskih sejemskih 
nastopov 

2 / 

Število sekcij 7 / 
 



Članstvo  

Predvideno število članov konec 2023  170 

Predviden odstotek rasti članstva v 2023 5 % 

 

  



PRIMORSKA GOSPODARSKA ZBORNICA 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, novi produkti in storitve ter dogodki, vezani na 
Horizonte prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi Cilj v Horizontih prihodnosti, na 
katerega se nanaša 

Aktivnosti pri postavljanju novih vetrnih in sončnih elektrarn 
(lokacija Rakitovec)  

Zanesljiva oskrba z 
energijo/energetska 
samozadostnost  

Nadaljevanje aktivnosti za vzpostavitev Tehnološkega mesta v 
okolici Kopra  

Digitalizacija gospodarstva – dvig 
produktivnosti (dodane vrednosti)  

Aktivna vloga pri iskanju novih vodnih virov za regijo 
(desalinizacija, nove vrtine, povezovanje vodovodnih omrežij)  

Trajnostna oskrba  

Aktivnosti pri določitvi nove transportne vloge železniški 
povezavi Kozina – Pula v potniškem in tovornem prometu  

Mobilnost  

Novi produkti / storitve  
Turistične priložnosti Krasa in Brkinov – niz aktivnosti, ki naj bi 
pripeljale do vložitve Zakona o razvoju Krasa in Brkinov 2024- 
2027 (poudarek na visokem turizmu (konjeništvo) ter 
sadjarstvu ter dvigu kakovosti turistične ponudbe)  

Zmanjševanje razlik med regijami  

Ključni dogodki  
Srečanje gospodarstvenikov Primorske (v sodelovanju s PO in 
NG)  

Dvig konkurenčnosti  

Konferenca o logističnih priložnostih Slovenije – povezanih na 
vstop / izstop blaga skozi Luko Koper  

Boljša logistična infrastruktura  

Podelitev priznanj najboljšim inovacijam v regiji Več za raziskave in razvoj  
 
Najpomembnejše regijsko usmerjene aktivnosti / ukrepi, novi produkti / storitve ter 
dogodki, ki niso zajeti v Horizontih prihodnosti  

Najpomembnejše regijsko usmerjene aktivnosti / ukrepi 
Zagotovitev novih stavbnih zemljišč (lobiranje pri sprejemanju OPN)    
Sodelovanje pri spodbujanju uveljavitve načela “0 km” in senzibiliziranje ljudi za ekološko 
kmetovanje  
Novi produkti / storitve 
Svetovalnica za zaposlovanje tujcev (v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje in upravnimi 
enotami)   
Vzpostavitev vsaj 2 novih pisarn častnih konzulatov v regiji  
Ključni dogodki 
Srečanje s častnimi konzuli v zahodni Sloveniji 
Obisk in tesnejše sodelovanje z gospodarsko zbornico v Žilini (Slovaška)  

 
Podporne storitve 
 Podporne storitve, vezane 

na Horizonte prihodnosti  
Regijske podporne 

storitve, ki niso zajete v 
Horizontih prihodnosti 

Število izobraževanj oz. usposabljanj  10 / 
Število strokovnih posvetov, srečanj, 
konferenc  

3 / 

Število svetovanj in podanih 
informacij 

1.000 / 

Število izdanih javnih listin 500 / 
Število različnih e-publikacij 30 (občasni novičnik) / 
Število izhodnih in vhodnih delegacij 1-2 / 
Število sekcij 1 / 

 
  



Članstvo  

Predviden odstotek rasti članstva v 2023 3 % 

 

  



REGIONALNA GOSPODARSKA ZBORNICA CELJE - RGZC 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, novi produkti in storitve ter dogodki, vezani na 
Horizonte prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi Cilj v Horizontih prihodnosti, na 
katerega se nanaša 

Izvedba javnega razpisa za podelitev priznanj najboljšim 
inovacijam celjske regije 

Raziskave, razvoj in inovacije  

Aktivno članstvo v razvojnem svetu savinjske regije Vpliv na reg. politike 
Aktivno sodelovanje v projektu »CELJE INTERNATIONAL« Mednarodna vpetost 
Novi produkti / storitve  
Izbor regijske gazele Poslovno okolje 
Ključni dogodki  
Podelitev priznanj najboljšim inovacijam celjske regije, junij 
2023 

Raziskave, razvoj in inovacije  

Srečanje direktorjev, županov in poslancev savinjske regije, 
november 2023 

Regionalno podporno okolje 

Organizacija dogodka “Gazela za savinjsko in zasavsko regijo 
skupaj s SŠGZ in Zasavsko gospodarsko zbornico, september 
2023 

Poslovno okolje 

 

Najpomembnejše regijsko usmerjene aktivnosti / ukrepi, novi produkti / storitve ter 
dogodki, ki niso zajeti v Horizontih prihodnosti  

Najpomembnejše regijsko usmerjene aktivnosti / ukrepi 
Aktivno delovanje sekcije računovodskih servisov 
Seminarji in delavnice, vezani na aktualno zakonodajo 

 
Podporne storitve 
 Podporne storitve, vezane 

na Horizonte prihodnosti  
Regijske podporne storitve, 

ki niso zajete v Horizontih 
prihodnosti 

Število izobraževanj oz. usposabljanj  / 10 
Število strokovnih posvetov, srečanj, 
konferenc  

3 8 

Število svetovanj in podanih 
informacij 

75 800 

Število različnih e-publikacij 6 / 
Število različnih gradiv/zloženk o 
poslovanju regijskega gospodarstva 

2 / 

Število izhodnih in vhodnih delegacij 2 / 
Število skupinskih sejemskih 
nastopov 

1 / 

Število sekcij / 1 
 
Članstvo  

Predvideno število članov konec 2023  180 

Predviden odstotek rasti članstva v 2023 3 % 

 

  

http://rgzc.gzs.si/


SAVINJSKO-ŠALEŠKA GOSPODARSKA ZBORNICA 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, novi produkti in storitve ter dogodki, vezani na 
Horizonte prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi Cilj v Horizontih prihodnosti, na 
katerega se nanaša 

Iskanje sinergij med podjetji znotraj regije Povezljivost 
Implementacija Območnega načrt pravičnega prehoda SAŠA 
regije (področje gospodarstva) 

Nizkoogljično krožno 
gospodarstvo 

Podporne aktivnosti za spodbujanje inovativnosti Raziskave, razvoj, inovacije 
Sodelovanje pri pripravi in oblikovanju pogojev, meril, kriterijev 
javnih razpisov v okviru Sklada za pravični prehod 
premogovne regije SAŠA  

Vpetost v pripravo EU-razpisov 

SAŠA Invest: regijski dogodki po občinah in predstavitev 
potencialnih investicij / vlaganj 

Regionalizacija 

Novi produkti / storitve  
Sekcija mladih perspektivnih kadrov regije Poslovno okolje 
Poslovno kreativni festival Poslovno okolje 
Tarča prihodnosti skupaj z Mestno občino Velenje in SAŠA 
inkubatorjem 

Regionalno podporno okolje 

Ključni dogodki  
24. podelitev priznanj za najboljše inovacije SAŠA regije, junij 
2023 

Raziskave, razvoj in inovacije 

11. Regijsko srečanje podjetnikov, oktober 2023; Informiranje 
članov in nudenje pomoči pri iskanju finančnih sredstev za  
investicije 

Poslovno okolje, Malo 
gospodarstvo 

Posvet s predstavniki kadrovskih služb, april 2023 Kadri in trg dela 
 

Najpomembnejše regijsko usmerjene aktivnosti / ukrepi, novi produkti / storitve ter 
dogodki, ki niso zajeti v Horizontih prihodnosti  

Najpomembnejše regijsko usmerjene aktivnosti / ukrepi 
Sekcija računovodskih servisov in povezane aktivnosti 
Seminarji in delavnice, vezane na aktualno dogajanje v regiji in državi 
Novi produkti / storitve 
Vzpodbujanje zdravega življenja pri delavcih; zmanjševanje bolniških odsotnosti; okrogle 
mize in dogodki 
Ključni dogodki 
Okrogle mize in prisotnost SŠGZ na občinah 
Športne igre zaposlenih 

 
Podporne storitve 
 
 

Podporne storitve, vezane 
na Horizonte prihodnosti  

Regijske podporne 
storitve, ki niso zajete v 
Horizontih prihodnosti 

Število izobraževanj oz. usposabljanj  7  3  
Število strokovnih posvetov, srečanj, 
konferenc  

3 2 

Število svetovanj in podanih 
informacij 

50  350  
 

Število izdanih javnih listin / 400  
Število različnih gradiv/zloženk o 
poslovanju regijskega gospodarstva 

/ 1 gradivo o poslovanju 
regijskega gospodarstva 

Število izhodnih in vhodnih delegacij 2 2 
Število sekcij 2 1 
Rast socialnih omrežij in obveščanje 120 % 120 % 



 

Članstvo  

Predvideno število članov konec 2023  130 

Predviden odstotek rasti članstva v 2023 10 % 

 

  



ŠTAJERSKA GOSPODARSKA ZBORNICA 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, novi produkti in storitve ter dogodki, vezani na 
Horizonte prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi Cilj v Horizontih prihodnosti, na 
katerega se nanaša 

Aktivnosti spremembe zakonodaje na področju izvajanje 
čezmejnih storitev 

Internacionalizacija 

Izvedba javnega razpisa za podelitev priznanj najboljšim 
inovacijam podravske regije 

Raziskave, razvoj in inovacije  

Novi produkti / storitve  
Energetska poslovna konferenca, primeri dobrih praks   Energetska samozadostnost   
Klub nagrajencev ŠGZ in tematska srečanja   Raziskave, razvoj in inovacije; 

Konkurenčno poslovno okolje   
Organiziranje tematskih on-line posvetov  Konkurenčno poslovno okolje  
Ključni dogodki  
Kadrovska konferenca KA-KO, maj 2023  Konkurenčno poslovno okolje, 

Zapolnjevanje kadrovske vrzeli   
Podelitev inovacij Podravja  Raziskave, razvoj in inovacije: več 

za raziskave in razvoj   
6. mednarodna konferenca TBMCE: Tehnologije in krožni 
modeli, september 2023 

Zeleni prehod gospodarstva: 
Nizkoogljično krožno 
gospodarstvo   

 

Najpomembnejše regijsko usmerjene aktivnosti / ukrepi, novi produkti / storitve ter 
dogodki, ki niso zajeti v Horizontih prihodnosti  

Najpomembnejše regijsko usmerjene aktivnosti / ukrepi 
Ciljno povezovanje lokalnih skupnosti s podjetji 
Novi produkti / storitve 
Enter Štajerska, vstopna točka za investitorje   
Nova spletna stran ŠGZ 
Ključni dogodki 
10 Štajerskih gospodarskih forumov skupaj z RTV SLO regionalni program Maribor   

 
Podporne storitve 
 Podporne storitve, vezane 

na Horizonte prihodnosti  
Regijske podporne 

storitve, ki niso zajete v 
Horizontih prihodnosti 

Število izobraževanj oz. usposabljanj  40 / 
Število strokovnih posvetov, srečanj, 
konferenc  

20 / 

Število svetovanj in podanih 
informacij 

500 / 

Število izdanih javnih listin 1.180 / 
Število različnih e-publikacij 45 / 
Število izhodnih in vhodnih delegacij 2 vhodni in 2 izhodni / 
Število skupinskih sejemskih 
nastopov 

2 / 

Število sekcij 6 / 
Gospodarski izzivi 3 / 

 
Članstvo  

Predviden odstotek rasti članstva v 2023  10 % 

http://www.stajerskagz.si/


 
ZDRUŽENJA IN ZBORNICE DEJAVNOSTI 
 
 
ZDRUŽENJA IN ZBORNICE DEJAVNOSTI, KI SO SESTAVNI 
DELI GZS 
 
MEDIJSKA ZBORNICA 
 
Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, novi produkti in storitve ter dogodki, vezani na 
Horizonte prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi Cilj v Horizontih prihodnosti, 
na katerega se nanaša 

Uskladitev panožne pogodbe za grafično dejavnost z 
aktualnim ekonomskim stanjem 

Socialni dialog  

Spodbujanje prehoda iz FM regijskih frekvenc na digitalne 
frekvence 

Povezljivost – infrastrukturni 
pogoji 

Obveščanje članov o mednarodnih dogodkih in poslovnih 
priložnostih 

Internacionalizacija 

Vzpostavitev mehanizma financiranja medijskih razpisov, ki bi 
podpirali kvalitetnejšo produkcijo informativnih medijskih 
vsebin 

Viri financiranje  

Novi produkti / storitve  
Razpis za medijske vsebine Viri financiranja 
Aneks h KP za grafično dejavnost Socialni dialog 
Ključni dogodki  
Pogajalski sestanki Socialni dialog 

 
Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, usmerjeni v dejavnost, novi produkti / storitve ter 
dogodki, ki niso zajeti v Horizontih prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, usmerjeni v dejavnost 
Sprememba medijske zakonodaje 
Sklepanje sporazumov s kolektivnimi organizacijami za uporabo avtorskih in 
sorodnih pravic 
Ključni dogodki 
Medijska konferenca, jeseni 2023 

 
Podporne storitve 
 
 

Podporne storitve, vezane 
na Horizonte prihodnosti  

Podporne storitve 
dejavnosti, ki niso zajete v 

Horizontih prihodnosti 
Število strokovnih posvetov, srečanj, 
konferenc  

1 / 

Število zborov članov 1 / 
Število delovnih skupin 2 / 
Število sekcij 1 / 

 
Članstvo  
Predvideno število članov konec 2023  80 

Predviden odstotek rasti članstva v 2023 5 % 

 



MEDTECH SLOVENIJA, ZBORNICA PONUDNIKOV MEDICINSKE TEHNOLOGIJE IN 
STORITEV 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, novi produkti in storitve ter dogodki, vezani na 
Horizonte prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi Cilj v Horizontih prihodnosti, 
na katerega se nanaša 

Pomoč pri razreševanju problematike pomanjkanja surovin, 
delov (npr. polprevodniki v medicinskih tehnologijah) preko 
strokovne delovne skupine proizvajalci/MTE; sodelovanje z 
evropskim združenjem, opozarjanje na problematiko in redna 
koordinacija z MZ 

Poslovno okolje  

Pomoč pri iskanju presojevalnih organov za posamezne 
medicinske pripomočke preko strokovne delovne skupine 
proizvajalci/MTE; sodelovanje z evropskim združenjem, 
opozarjanje na problematiko in redna koordinacija z MZ 

Poslovno okolje  

Ključni dogodki  
2. Forum MedTech Slovenija, 28. in 29. september 2023 Digitalizacija in GDPR v zdravstvu 

povezan z njo 
 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, usmerjeni v dejavnost, novi produkti / storitve ter 
dogodki, ki niso zajeti v Horizontih prihodnosti 

Novi produkti / storitve 
Akademija MedTech Slovenija / svetovanja 

 
Podporne storitve 
 Podporne storitve 

dejavnosti, vezane na 
Horizonte prihodnosti  

Podporne storitve 
dejavnosti, ki niso zajete v 

Horizontih prihodnosti 
Število izobraževanj oz. usposabljanj  4 / 
Število strokovnih posvetov, srečanj, 
konferenc  

1 / 

Število svetovanj in podanih 
informacij 

4 / 

Število zborov članov 1 / 
Število delovnih skupin 14 / 

 

Članstvo  
Predvideno število članov konec 2023  80 

 
 

  



PODJETNIŠKO-TRGOVSKA ZBORNICA (PTZ) 

 
Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, novi produkti in storitve ter dogodki, vezani na 
Horizonte prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi Cilj v Horizontih prihodnosti, 
na katerega se nanaša 

Memorandum MSP Davčna razbremenitev  
Digitalni zajtrk z razlogom Dvig produktivnosti 
Pogajanja za novo KPDTS Konkurenčno poslovno okolje 
Olajšati administrativne postopke podjetnikom in posebej 
podjetnicam pri pridobivanju virov financiranja. 

Ekosistem razpoložljivih virov 

PTZ je partner v projektu Succession Ready Nasledstvo družinskih podjetij 
Novi produkti / storitve  
ARAA (Adriatic Region Agents Association) Povezovanje podjetij 
Priročnik - prenos družinskega podjetja (projekt Succession 
Ready) 

Nasledstvo družinskih podjetij 

Ključni dogodki  
10. Konferenca MSP, 22. marec 2023 Povezovanje podjetij 
Dan ženskega podjetništva 2023, september - oktober 2023 Ekosistem razpoložljivih virov 

 
Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, usmerjeni v dejavnost, novi produkti / storitve ter 
dogodki, ki niso zajeti v Horizontih prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, usmerjeni v dejavnost 
MSP test za podzakonske akte 
Nadzor nad delom na črno in sankcioniranje 
Novi produkti / storitve 
Socialno podjetništvo - koristno predvsem za podjetnice (davčna razbremenitev) 

 
Podporne storitve 
 
 

Podporne storitve, vezane 
na Horizonte prihodnosti  

Podporne storitve 
dejavnosti, ki niso zajete v 

Horizontih prihodnosti 
Število izobraževanj oz. usposabljanj  6 2 
Število strokovnih posvetov, srečanj, 
konferenc  

3 / 

Število svetovanj in podanih 
informacij 

/ 500 

Število različnih e-publikacij / 24 
Število različnih gradiv/zloženk o 
poslovanju panožnega gospodarstva 

/ 1 

Komisija za podelitev priznanja 
Pomladni veter 

/ 1 

Uredniški odbor glasila VETER / 1 
Število zborov članov / 11 
Število delovnih skupin 5 1 
Število sekcij 11 / 
Pogajalska skupina za KP dejavnosti 2 / 

 

Članstvo  

Predvideno število članov konec 2023  745 

Predviden odstotek rasti članstva v 2023 1 % 



ZBORNICA ELEKTRONSKE IN ELEKTROINDUSTRIJE  

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, novi produkti in storitve ter dogodki, vezani na 
Horizonte prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi Cilj v Horizontih prihodnosti, 
na katerega se nanaša 

Sodelovanje ZEE v delovni skupini GZS Viri financiranja za  
oblikovanje vsebin za konkuriranje na razpisih v okviru NOO in 
drugih finančnih mehanizmih, svetovanje podjetjem ZEE 

Vloga države in finančnega 
sistema / Viri financiranja / 
Nepovratna in povratna sredstva 

Sodelovanje ZEE v Gospodarskem strateškem svetu za 
digitalizacijo – GSSD (ZEE je soustanovitelj in soupravlja 
GSSD) 

Zeleni prehod in digitalizacija / 
Digitalizacija poslovanja / Med 
prvih pet po DESI indeksu 

Aktivnosti na področju Pametnih tovarn /Industrije 4. – 
vzpostavitev Nacionalnega demo centra Pametne tovarne 

Zeleni prehod in digitalizacija / 
Raziskave, razvoj in inovacije/ 
Spodbujanje SRIPov + Oprema in 
pilotni centri  

Aktivnosti na področju razvoja človeških virov -  pri SRIP 
Tovarne prihodnosti + področje meroslovja, reforma 
izobraževalnega sistema za poklic mehatronika na IV., V. in VI. 
stopnji izobrazbe ter izvajanje revizije poklicnega 
izobraževanja 

Reindustrializacija / Kadri in trg 
dela / Zapolnjevanje kadrovske 
vrzeli + Usposobljeni zaposleni 

Aktivnosti na področju trajnostnega ravnanja z okoljem v okviru 
SRIPa Tovarne prihodnosti in projekta CIRCI (merjenje 
ogličnega odtisa kraja proizvodnje in mapiranje sekundarnih 
materialov v proizvodnji) 

Zeleni prehod in digitalizacija 
/Zeleni prehod gospodarstva / 
Stabilna surovinska oskrba + 
Nizkoogljično krožno 
gospodarstvo 

Novi produkti / storitve  
Ocena in nadgradnja pilotne izvedbe programa Usposabljanja 
za prehod v industrijo 4.0 (začetek 2022/2023). Namenjeno 
članom in nečlanom; člani GZS imajo prednost in popust. 
Storitev ima potencial, da postane go-to izobraževanje 
predvsem za SME, ki potrebujejo izobraževanje/pomoč pri 
prehodu v I4.0. Pilotna izvedba programa bo izvedena v okviru 
SRIPa Tovarne prihodnosti na CPU, njena nadgradnja ima 
potencial za plačljivo storitev v partnerstvu ZEE (GZS) /CPU.  

Reindustrializacija / Kadri in trg 
dela / Razvoj kompetenc za dvojni 
prehod  

Izdelava baze podatkov o sekundarnih materialih v proizvodnji 
za panogo elektroindustrije. Storitev ima nacionalni in 
mednarodni potencial (ideja: GZS je skrbnik baze v imenu 
MoP)  

Zeleni prehod in digitalizacija 
/Zeleni prehod gospodarstva / 
Stabilna surovinska oskrba   

Dolgoročno napovedovanje potreb po kompetencah (Pregled 
globalnih baz podatkov, preverjanje trendov razvoja 
kompetenc, nadgrajevanje opisov kompetenc, dodajanje novih 
kompetenc in opisov kompetenc)  

Reindustrializacija / Kadri in trg 
dela / Zapolnjevanje kadrovske 
vrzeli + Usposobljeni zaposleni  

Ključni dogodki  
Dan slovenske elektroindustrije, 31. avgust 2023   Zeleni prehod in digitalizacija / 

Digitalizacija gospodarstva / Dvig 
produktivnosti   

Dan najboljše prakse, oktober 2023    Zeleni prehod in digitalizacija / 
Digitalizacija gospodarstva / Dvig 
produktivnosti   

Skupen dogodek z delojemalci (SKEI) za promocijo in 
pridobivanje kompetenc prihodnosti v EEI, oktober 2023    

Povezljivost / Socialni dialog   

 
  



Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, usmerjeni v dejavnost, novi produkti / storitve ter 
dogodki, ki niso zajeti v Horizontih prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, usmerjeni v dejavnost 
Pomoč podjetjem ZEE pri implementacijah tehničnih EU regulativ za področje elektroindustrije 
(EPREL, SCIP, RoHS – REACH, dobavne verige in nove regulative na področju EcoDesign-a) 
Dogovor z delojemalci o novem plačnem modelu v elektroindustriji 
Novi produkti / storitve 
Vidnost delovanja sekcije SiMER: izmenjava informacij, znanja, rešitev, storitev iz področja 
meroslovja   
Razvoj izobraževalnega programa za dvig digitalnih kompetenc zaposlenih na GZS (del 
programa vezan na osnove industrije 4.0) 
Ključni dogodki 
Dan meroslovja, maj 2023; soorganiziran s strani SiMER ob svetovnem dnevu 
meroslovja 
Organiziran ogled pametne tovarne za člane ZEE (v okviru SRIPa ToP), marec 2023   

 
Podporne storitve 
 
 

Podporne storitve, vezane 
na Horizonte prihodnosti  

Podporne storitve 
dejavnosti, ki niso zajete v 

Horizontih prihodnosti 
Število izobraževanj oz. usposabljanj  7 2 
Število strokovnih posvetov, srečanj, 
konferenc  

2 1 

Število svetovanj in podanih 
informacij 

/ 90 

Število izdanih javnih listin 5 12 
Število različnih gradiv/zloženk o 
poslovanju panožnega gospodarstva 

/ 1 

Število skupinskih sejemskih 
nastopov   

1 1 

Število zborov članov    2 2 
Število delovnih skupin   4 / 
Število sekcij 3 / 
Število LinkedIn strani 2 1 

 

Članstvo  

Predvideno število članov konec 2023  166 

Predviden odstotek rasti članstva v 2023 5 % 

 

  



ZBORNICA GORSKIH CENTROV 

 
Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, novi produkti in storitve ter dogodki, vezani na 
Horizonte prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi Cilj v Horizontih prihodnosti, 
na katerega se nanaša 

Posodobitev infrastrukture v gorskih centrih s poudarkom na 
žičnicah in celoletnem obratovanju 

Regionalizacija – umeščanje 
infrastrukture v prostor  

Prijave na razpise za nepovratna sredstva za infrastrukturo  Viri financiranja – ekosistem 
razpoložljivih virov  

Zagotavljanje sofinanciranja stroškov vzdrževanja in 
obratovanja žičniških naprav za prevoz oseb 

Viri financiranja 

Pridobivanje javnih pooblastil za usposabljanje delavcev v 
gorskih centrih 

Kadri in trg dela – usposobljeni 
zaposleni 

Povezovanje v mednarodna združenja FIANET in OITAF  Internacionalizacija – mednarodna 
vpetost 

Novi produkti / storitve  
V sklopu razpisa MGRT priprava novih produktov za 
pospeševanje obratovanja v poletni sezoni  

Viri financiranja 

Ključni dogodki  
Sodelovanje na kongresu MORESCE, marec 2023 Internacionalizacija – mednarodna 

vpetost 
Konferenca Integral Croatia, januar 2023  Internacionalizacija – mednarodna 

vpetost 
Konferenca ISKI, januar 2023 Internacionalizacija – mednarodna 

vpetost 
 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, usmerjeni v dejavnost, novi produkti / storitve ter 
dogodki, ki niso zajeti v Horizontih prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, usmerjeni v dejavnost 
Kandidiranje za pridobitev javnega pooblastila za izvajanje usposabljanj reševanja na 
smučišču 
Kandidiranje za pridobitev javnega pooblastila za izvajanje usposabljanj za nadzornika na 
smučišču 
Ključni dogodki 
Organizacija in izvedba strokovnih izobraževanj za dejavnost gorskih centrov  

 
Podporne storitve 
 
 

Podporne storitve, vezane 
na Horizonte prihodnosti  

Podporne storitve 
dejavnosti, ki niso zajete v 

Horizontih prihodnosti 
Število izobraževanj oz. usposabljanj  /  5  
Število strokovnih posvetov, srečanj, 
konferenc  

1 1 strokovna ekskurzija,  
1 strokovni posvet  

Število svetovanj in podanih 
informacij 

1 50 

Število različnih e-publikacij / 2 
Število različnih gradiv/zloženk o 
poslovanju panožnega gospodarstva 

/ 2 

Število izhodnih in vhodnih delegacij / 2 
Število skupinskih sejemskih 
nastopov   

3 3 

Število zborov članov   1 1 
Število delovnih skupin   1 3 

 



Članstvo  

Predvideno število članov konec 2023  12 

Predviden odstotek rasti članstva v 2023 20 % 

  



ZBORNICA GRADBENIŠTVA IN IGM 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, novi produkti in storitve ter dogodki, vezani na 
Horizonte prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi Cilj v Horizontih prihodnosti, 
na katerega se nanaša 

Uveljavljanje gradbenih poklicev in z gradbeništvom povezanih 
poklicev 

Kadri in trg dela  

Uveljavljanje sodobnih informacijsko-tehnoloških orodij v 
gradbeništvu (BIM) 

Digitalizacija gospodarstva  

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

Transport, logistika, infrastruktura  

Nadaljevanje aktivnosti za ustanovitev paritetnega sklada za 
gradbeništvo 

Socialni dialog  

Uveljavljanje novih in izboljševanje obstoječih poklicnih 
standardov za različne panožne poklice 

Kadri in trg dela  

Novi produkti / storitve  
Koordinacija GZS-ZGIGM / Vlada RS / ministrstva  Cilj vseh podpodročij  
Ustvarjanje pogojev skupnih nastopov gradbenih podjetij na 
tujih trgih 

Internacionalizacija  

Ključni dogodki  
Konferenca o pripravi državnih proračunov in državnih 
strateških programov  

Cilj vseh podpodročij  

Izobraževalni dan slovenskega gradbeništva 2023  Kadri in trg dela  
Konferenca o ključnih vsebinskih zakonih in podzakonskih 
aktih  

Cilj vseh podpodročij  

 
Podporne storitve 
 
 

Podporne storitve, vezane 
na Horizonte prihodnosti  

Podporne storitve 
dejavnosti, ki niso zajete v 

Horizontih prihodnosti 
Število izobraževanj oz. usposabljanj  2 2 
Število strokovnih posvetov, srečanj, 
konferenc  

1 1 

Število svetovanj in podanih 
informacij 

50 25 

Število različnih gradiv/zloženk o 
poslovanju panožnega gospodarstva  

5  5  

Število izhodnih in vhodnih delegacij  2  2  
Število skupinskih sejemskih 
nastopov  

1  1  

Število zborov članov  2  0  
 

Članstvo 

Predvideno število članov konec 2023  190 

Predviden odstotek rasti članstva v 2023 2 % 

 

  



ZBORNICA INDUSTRIJE SEJMOV IN SREČANJ 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, novi produkti in storitve ter dogodki, vezani na 
Horizonte prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi Cilj v Horizontih prihodnosti, 
na katerega se nanaša 

Naslavljanje velikega kadrovskega primanjkljaja in kadrovske 
vrzeli zaradi ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja 
pandemije covida-19 ter vplivanje na usposabljanje kadra za 
ohranitev industrije.  

Zapolnjevanje kadrovske vrzeli;    
Prilagajanje potrebam 
gospodarstva; 
Usposobljeni zaposleni;  
Prenos kompetenc (Raziskave, 
razvoj in inovacije); 
Konkurenčno poslovno okolje 
(Socialni dialog)  

Vsebinsko načrtna organizacija sejmov (Pomurski, Celjski, 
Ljubljanski, Primorski sejem, skupaj s spremljevalnimi akterji 
industrije sejmov in srečanj) bo poskrbela za promocijo tako 
regijskega, kot nacionalnega gospodarstva. Hkrati bo le-to 
vplivalo na regionalne politike, enakomeren razvoj regij. 

Vpliv na regijske politike; 
Enakomeren razvoj regij  

Organizacija sejmov z “B2B” srečanji in ozaveščanje o 
pomenu povezovanja v verige vrednosti za večjo 
konkurenčnost ter boljšo prepoznavnost in posledično prodajo 
slovenskih produktov in storitev.   

Povezovanje podjetij;  
Vzpostavitev ekosistema  

Spodbujanje dviga zavedanja o inovativnem in vsebinsko 
bogatem slovenskem gospodarstvu skozi organizacijo 
mednarodnih sejmov, kongresov in srečanj ter organizacijo 
dogodkov z mednarodnimi partnerji. Hkrati umestitev 
slovenskih sejmov na listo različnih agencij za spodbujanja 
gospodarstva, podjetništva po Evropi.  

Mednarodna vpetost  

Zavzemanje za dvig prepoznavnosti gospodarstva, športa, 
kulture, turizma, kulinarike in naravnih danosti Slovenije z 
organizacijo dogodkov in sejmov. 

Krepitev blagovne znamke Made 
in Slovenia - I feel Slovenia  

Novi produkti / storitve  
Vključevanje regijskih zbornic GZS v promocijo sejmov in 
srečanj  

Enakomeren razvoj regij  

E-Novičnik izobraževanj znotraj sejmov  Izobraževanje   
Koledar mednarodnih sejmov  Internacionalizacija  
Ključni dogodki  
IFAM, Robotics, Intronika – Sejem Robotike, Mehatronike, 
Avtomatizacije, VR/AR, IoT, Umetne inteligence, Cloud, Big 
Data, 3D printing, IT varovanje, Digitalizacije v vseh aspektih – 
ICM (7.-9. marec 2023) 

Usposobljeni zaposleni  
Zgodnji razvoj talentov  
Prilagajanje potrebam 
gospodarstva 

Mednarodni kmetijsko-živilski sejem (26.-31. 8. 2023) – 
Pomurski sejem  

Stabilna surovinska oskrba  
Mednarodna vpetost  

MOS - Mednarodni obrtni sejem – trajnostni razvoj in 
samooskrba (14.-18. september 2023) – Celjski sejem 

Stabilna surovinska oskrba   
Mednarodna vpetost   
Povezovanje podjetij   

 
Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, usmerjeni v dejavnost, novi produkti / storitve ter 
dogodki, ki niso zajeti v Horizontih prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, usmerjeni v dejavnost 
Lobiranje za pridobitev pomoči Industriji sejmov in srečanj, za preživetje panoge  
Etični kodeks in vzpostavitev strokovnih standardov v Industriji sejmov in srečanj  
Novi produkti / storitve 
Predstavitev Zbornice industrije sejmov in srečanj ter panoge prvič v Glasu gospodarstva  
Vzpostavitev koledarja aktivnosti članov GZS ZISS  



Ključni dogodki 
INFORMATIVA (10.-21. januar 2023 – Sejem izobraževanja in poklicev – Gospodarsko razstavišče 
Ljubljana 
Mednarodni obrtno podjetniški sejem (13.–15. oktober 2023) – Primorski sejem  

 

 
Podporne storitve 
 
 

Podporne storitve, vezane 
na Horizonte prihodnosti  

Podporne storitve 
dejavnosti, ki niso zajete v 

Horizontih prihodnosti 
Število izobraževanj oz. 
usposabljanj   

15  5  

Število strokovnih posvetov, srečanj, 
konferenc   

20+  10+  

Število svetovanj in podanih 
informacij  

50+  20+  

Število različnih e-publikacij  /  10 (novičnik)  
Število različnih gradiv/zloženk o 
poslovanju panožnega gospodarstva  

/  1 (promocija zbornice - 
brošura GZS ZISS)  

Število izhodnih in vhodnih delegacij  5+  /  
Število skupinskih sejemskih 
nastopov  

10+  /  

Število zborov članov  1  /  
Število delovnih skupin  5 (+1)  /  
Število izobraževanj oz. 
usposabljanj   

15  5  

 
Članstvo  

Predvideno število članov konec 2023  50 

 
  

  
  
 

 

  



ZBORNICA KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH PODJETIJ 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, novi produkti in storitve ter dogodki, vezani na 
Horizonte prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi Cilj v Horizontih prihodnosti, 
na katerega se nanaša 

Priprava strategije razvoja vinogradništva in vinarstva v 
Sloveniji  

Podporno okolje  

Sodelovanje pri pripravi izvedbene zakonodaje na področju 
kmetijstva  

Vpetost v pripravo EU razpisov  

Aktivnosti na področju dobrobiti živali in zagotavljanja 
kakovostne oskrbe s surovinami  

Stabilna surovinska oskrba  

Digitalna transformacija agroživilskega sektorja za učinkovito 
upravljanje oskrbnih verig  

10 % digitalne ekonomije  

Aktivnosti na področju razvoja človeških virov  Prilagajanje potrebam 
gospodarstva  

Novi produkti / storitve  
Nadgradnja kataloga živil za javno naročanje  Umeščanje infrastrukture v 

prostor, 10 % digitalne ekonomije  
Aktivnosti za vzpostavitev kavcijskega sistema za zbiranje 
odpadne embalaže  

Nizkoogljično krožno 
gospodarstvo  

Regijska srečanja kmetijskih in živilskih podjetij  Enakomeren razvoj regij  
Ključni dogodki  
Vrh kmetijskih in živilskih podjetij, junij 2023  Prenos kompetenc  
Sejem AGRA, avgust 2023  Internacionalizacija  
Sektorske konference (žitna, mlekarska, pijačarska), jesen 
2023  

Stabilna surovinska oskrba  

 
Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, usmerjeni v dejavnost, novi produkti / storitve ter 
dogodki, ki niso zajeti v Horizontih prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, usmerjeni v dejavnost 
Delovanje nacionalnega stičišča za senzorične raziskave živil  
Zaveze odgovornosti mesnega sektorja  
Novi produkti / storitve 
Ustanovitev novega Združenja proizvajalcev žganih pijač in Združena pridelovalcev v 
rastlinjakih  
Delavnice na temo označevanja in varnosti živil  
Ključni dogodki 
Konferenca o javnem naročanju  
Delavnice o označevanju živil  

 
Podporne storitve 
 
 

Podporne storitve, vezane 
na Horizonte prihodnosti  

Podporne storitve 
dejavnosti, ki niso zajete v 

Horizontih prihodnosti 
Število izobraževanj oz. 
usposabljanj   

20   / 

Število strokovnih posvetov, srečanj, 
konferenc   

24   / 

Število svetovanj in podanih 
informacij  

2.000   / 

Število različnih e-publikacij  9   / 
Število različnih gradiv/zloženk o 
poslovanju panožnega gospodarstva  

12   / 

Število izhodnih in vhodnih delegacij  3   / 



Število skupinskih sejemskih 
nastopov  

1   / 

Število zborov članov  1   / 
Število delovnih skupin  54   / 
Število združenj in odborov 11+3 / 

 
Članstvo  

Predvideno število članov konec 2023  270 

Predviden odstotek rasti članstva v 2023 3,8 

 
  



ZBORNICA KNJIŽNIH ZALOŽNIKOV IN KNJIGOTRŽCEV 
 
Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, novi produkti in storitve ter dogodki, vezani na 
Horizonte prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi Cilj v Horizontih prihodnosti, 
na katerega se nanaša 

Lobiranje - bralni boni  Konkurenčno poslovno okolje  
Pridobivanje projektnih sredstev za izvedbo knjižnega sejma  Konkurenčno poslovno okolje  

  
Novi produkti / storitve  
Posvetovanja s člani   Internacionalizacija  
Ključni dogodki  
39. Slovenski knjižni sejem, november 2023  Digitalizacija / Konkurenčno 

poslovno okolje  
Posvetovanje Frankfurt pred Frankfurtom  Internacionalizacija  
Posvetovanje Bologna pred Bologno  Internacionalizacija  

 
Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, usmerjeni v dejavnost, novi produkti / storitve ter 
dogodki, ki niso zajeti v Horizontih prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, usmerjeni v dejavnost 
Promocija bralne kulture  
Novi produkti / storitve 
Posodobitev spletnih strani  
Ključni dogodki 
Zbor članov 

 
Podporne storitve 
 
 

Podporne storitve, vezane 
na Horizonte prihodnosti  

Podporne storitve 
dejavnosti, ki niso zajete v 

Horizontih prihodnosti 
Število izobraževanj oz. usposabljanj  1 1 
Število strokovnih posvetov, srečanj, 
konferenc  

1 / 

Število svetovanj in podanih 
informacij 

30 20 
 

Število različnih e-publikacij 5 3 
Število različnih gradiv/zloženk o 
poslovanju panožnega gospodarstva 

1 / 

Število izhodnih in vhodnih delegacij 2 / 
Število skupinskih sejemskih 
nastopov 

1 / 

Število zborov članov 1 / 
Število delovnih skupin 1 / 
Število sekcij 1 / 

 

Članstvo  

Predvideno število članov konec 2023  55 

Predviden odstotek rasti članstva v 2023 10 % 

 
 

  



ZBORNICA KOMUNALNEGA GOSPODARSTVA 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, novi produkti in storitve ter dogodki, vezani na 
Horizonte prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi Cilj v Horizontih prihodnosti, 
na katerega se nanaša 

Prenova plačnega sistema v okviru Kolektivne pogodbe 
komunalne dejavnosti  

Motivacijska plačna politika  

Podpora aktivnostim za energetsko izrabo odpadkov v 
Sloveniji  

Energetska samozadostnost  

Podpora vsem aktivnostim za snovno izrabo odpadkov ter 
doseganje ciljev recikliranja oz. zmanjševanja količine 
odpadkov.  

Stabilna surovinska oskrba  

Vztrajati na pobudi za nižjo davčno stopnjo DDV za vse 
dimnikarske storitve.  

Davčna razbremenitev  

Promocija poklicev v komunalni dejavnosti.  Zapolnjevanje kadrovske vrzeli  
Novi produkti / storitve  
Izobraževanja delavcev komunalnega gospodarstva v 
sodelovanju  CPU organizirati s ciljem dviga kompetenc 
delavcev v komunalni dejavnosti. 

Usposobljeni socialni partnerji  

Prenova dimnikarske zakonodaje; trenutno veljavni ZDimS ne 
zagotavlja izpolnjevanja ciljev, ki so v zakonu navedeni. 
Dimnikarska dejavnost je praktično razpadla.  

Nizkoogljično krožno 
gospodarstvo  

Ključni dogodki  
Koordinacija evropskega tedna zmanjševanja odpadkov, 
november 2023; v sodelovanju z MOP. Namen je dvigniti 
zavest prebivalstva in organizacij o potrebnem pravilnem 
ravnanju za zmanjševanje količine nastalih odpadkov.  

Nizkoogljično krožno 
gospodarstvo  

Izobraževanja ter preverjanja znanja delcev komunalne 
dejavnosti v sodelovanju s CPU 

Usposobljeni socialni partnerji  

 
Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, usmerjeni v dejavnost, novi produkti / storitve ter 
dogodki, ki niso zajeti v Horizontih prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, usmerjeni v dejavnost 
Vzpostavitev pogojev za delovanje pravno samostojne Zbornice komunalnega gospodarstva, ki 
bo delovala znotraj sistema GZS 
Vzpostavitev sistemskega pristopa z MOP pri pripravi okoljske zakonodaje, ki je vezana na 
občinske gospodarske javne službe varstva okolja 
Ključni dogodki 
12. konferenca komunalnega gospodarstva, september 2023  
Letne komunalne igre delavcev komunalnega gospodarstva, junij 2023  

 
Podporne storitve 
 
 

Podporne storitve, vezane 
na Horizonte prihodnosti  

Podporne storitve 
dejavnosti, ki niso zajete v 

Horizontih prihodnosti 
Število izobraževanj oz. 
usposabljanj   

2  9  

Število strokovnih posvetov, srečanj, 
konferenc   

1  6  

Število svetovanj in podanih 
informacij  

15  75  

Število različnih gradiv/zloženk o 
poslovanju panožnega gospodarstva  

/  2  

Število izhodnih in vhodnih delegacij  2  4  



Število skupinskih sejemskih 
nastopov  

1  2  

Število zborov članov  1  3  
Število delovnih skupin  3  12  
Število sekcij  5  6  

 

Članstvo  

Predvideno število članov konec 2023  145  

Predviden odstotek rasti članstva v 2023 0,7 %  

 
  



ZBORNICA POSLOVNO STORITVENIH DEJAVNOSTI 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, novi produkti in storitve ter dogodki, vezani na 
Horizonte prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi Cilj v Horizontih prihodnosti, 
na katerega se nanaša 

Priprava pripomb na Zakon o znanstveno-raziskovalni in 
inovacijski dejavnosti  

Več za raziskave in razvoj  

Izobraževanje za člane  Usposobljeni zaposleni  
Vzpostavitev kataloga za člane (če bo ustrezna aplikativna 
podpora)  

Mednarodna vpetost  

Novi produkti / storitve  
Katalog članov   Mednarodna vpetost  
Sodelovanje članov ZPSD pri izvedbi izobraževanj / webinarjev 
GZS  

Prenos kompetenc  

Ključni dogodki  
Organizacija dogodka na temo trajnostnega poslovanja  Nizkoogljično krožno 

gospodarstvo  
 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, usmerjeni v dejavnost, novi produkti / storitve ter 
dogodki, ki niso zajeti v Horizontih prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, usmerjeni v dejavnost 
Promocija panoge skozi članke (npr. GG)  
Novi produkti / storitve 
Prenova spletnih strani ZPSD  
Ključni dogodki 
Izvedba in podelitev nagrade Feniks  

 
Podporne storitve 
 
 

Podporne storitve, vezane 
na Horizonte prihodnosti  

Podporne storitve 
dejavnosti, ki niso zajete v 

Horizontih prihodnosti 
Število izobraževanj oz. usposabljanj  / 1 
Število strokovnih posvetov, srečanj, 
konferenc  

1 3 

Število svetovanj in podanih 
informacij 

/ 10 

Število različnih e-publikacij / 10 
Število različnih gradiv/zloženk o 
poslovanju panožnega gospodarstva 

/ 1 (na seji UO) 

Število delovnih skupin / 1 
Število sekcij / 1 (ZPP) 

 

Članstvo  

Predvideno število članov konec 2023  124 

Predviden odstotek rasti članstva v 2023 1 % 

 
 
 
  



ZBORNICA RAČUNOVODSKIH SERVISOV 
 
Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, novi produkti in storitve ter dogodki, vezani na 
Horizonte prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi Cilj v Horizontih prihodnosti, 
na katerega se nanaša 

Promocija e-računov v gospodarstvu  Digitalizacija / Dvig produktivnosti  
ZRS se aktivno vključi v proces obvezne delovne prakse 
srednjih in visokih šol v računovodskih servisih  

Izobraževanje / Prilagajanje 
potrebam gospodarstva  

Sistem pooblaščanja v računovodskem servisu  Digitalizacija / Dvig produktivnosti  
Novi produkti / storitve  
Baza študentov, ki iščejo prakso pri računovodskih servisih Izobraževanje / Prilagajanje 

potrebam gospodarstva  
Akcija za promocijo poklica računovodje Izobraževanje / Prilagajanje 

potrebam gospodarstva  
Hramba dokumentacije v računovodskih servisih Digitalizacija /10 % digitalne 

ekonomije  
Ključni dogodki  
Posvet ZRS na temo digitalizacije računovodskih servisov  Digitalizacija / 10 % digitalne 

ekonomije  
 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, usmerjeni v dejavnost, novi produkti / storitve ter 
dogodki, ki niso zajeti v Horizontih prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, usmerjeni v dejavnost 
Promocijska akcija: Zakaj sem se odločil za poklic računovodje?  
Promocija poklica računovodje po srednjih šolah 
Novi produkti / storitve 
Smernice za pripravo dokumentov v različnih oblikah za izročitev stranki  
Računovodje sadijo drevesa 
Ključni dogodki 
16. Zbor članov ZRS, 4. oktober 2023  
25. Kongres izvajalcev računovodskih storitev, 5.-6. oktober 2023  

 
Podporne storitve 
 
 

Podporne storitve, vezane 
na Horizonte prihodnosti  

Podporne storitve 
dejavnosti, ki niso zajete v 

Horizontih prihodnosti 
Število izobraževanj oz. usposabljanj  1 15 
Število strokovnih posvetov, srečanj, 
konferenc  

/ 4 

Število svetovanj in podanih 
informacij 

50 900 

Število različnih e-publikacij / 30 e-pisem članom ZRS 
Število elektronskih novic ZRS  / 300 na 3.746 naslovnikov 
Število različnih gradiv/zloženk o 
poslovanju panožnega gospodarstva 

/ 4 gradiva 
3x video 

Število zborov članov / 1 
Število delovnih skupin 3 15 
Koledar ZRS z opomniki za oddajo 
davčnih obračunov in ostalih poročil 
za leto 2024 

/ 1 

Število izpitnih rokov izpita za 
pridobitev naziva »Strokovni vodja 
računovodskega servisa 

/ 2 

 



Članstvo  

Predvideno število članov konec 2023  500 

Predviden odstotek rasti članstva v 2023 1 % 

 
  



ZBORNICA ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, novi produkti in storitve ter dogodki, vezani na 
Horizonte prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi Cilj v Horizontih prihodnosti, 
na katerega se nanaša 

Vzpostavitev novega nepremičninskega portala  Digitalizacija gospodarstva  
Program usposabljanja Operativni upravnik/Operativna 
upravnica v sodelovanju s CPU  

Usposobljeni zaposleni  

Prizadevanje za uvedbo poštenega davka na nepremičnine  Davčna razbremenitev  
Prizadevanje za olajšanje dostopa do osebnih podatkov za 
stanovanjske sklade  

Debirokratizacija  

Spremembe Zakona o varstvu kupcev stanovanj in 
enostanovanjskih stavb  

Debirokratizacija  

Novi produkti / storitve  
izvedba več ciklusov izobraževanj operativnih upravnikov z 
namenom pridobitve NPK  

Usposobljeni zaposleni  

Prenova spletne strani ZDNP z novimi funkcionalnostmi za 
člane in obiskovalce  

Digitalizacija gospodarstva  

Ključni dogodki  
34. Posvet Poslovanje z nepremičninami, november 2023  Usposobljeni zaposleni  

 
Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, usmerjeni v dejavnost, novi produkti / storitve ter 
dogodki, ki niso zajeti v Horizontih prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, usmerjeni v dejavnost 
Zakon o upravljanju etažne lastnine  

 
Podporne storitve 
 
 

Podporne storitve, vezane 
na Horizonte prihodnosti  

Podporne storitve 
dejavnosti, ki niso zajete v 

Horizontih prihodnosti 
Število izobraževanj oz. usposabljanj  4 8 
Število strokovnih posvetov, srečanj, 
konferenc  

/ 1 

Število svetovanj in podanih 
informacij 

/ 300 

Število različnih e-publikacij / 20 
Število zborov članov / 5 
Število delovnih skupin / 6 
Število sekcij / 4 
On-line sestanki članov / 10 
Obvestilniki za člane / 50 
Certifikati Zaupanja vreden upravnik / 40 
Certifikati Zaupanja vredna 
nepremičninska družba 

/ 30 

 
Članstvo  

Predvideno število članov konec 2023  250 

Predviden odstotek rasti članstva v 2023 10 % 

 
 

  



ZDRUŽENJE KEMIJSKE INDUSTRIJE 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, novi produkti in storitve ter dogodki, vezani na 
Horizonte prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi Cilj v Horizontih prihodnosti, 
na katerega se nanaša 

Energetika - prizadevanja za zagotovitev zanesljive oskrbe z 
energenti po sprejemljivih cenah; podpora podjetjem pri 
energetskem prehodu  

Zanesljiva oskrba z energijo  

Okoljska in sorodna dovoljenja za širitve in nove industrijske 
kapacitete – prizadevanja za poenostavitev sistema 
pridobivanja  

Nizkoogljično krožno 
gospodarstvo  

Spremljanje in vplivanje na pripravo ukrepov, ki izhajajo iz 
evropske Strategije za kemikalije (CSS), informiranje podjetij, 
priprava stališč  

Nizkoogljično/trajnostno krožno 
gospodarstvo  

Priprava okvirja kompetenc prihodnosti kadrov v kemijski 
industriji  

 Kadri in trg dela, Izobraževanje  

Novi produkti / storitve  
e-novičnik ZKI-Energetika  Zanesljiva oskrba z energijo  
Svetovanja za podjetja na področju virov financiranja  investicijske možnosti, 

razpoložljivi viri  
  
Ključni dogodki  
Kadrovski dan   kadri in trg dela  
Dogodek Programa odgovornega ravnanja® (POR)   zeleni prehod - krožno 

gospodarstvo  
Dogodek Energetska učinkovitost   Zanesljiva oskrba z energijo  

 
Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, usmerjeni v dejavnost, novi produkti / storitve ter 
dogodki, ki niso zajeti v Horizontih prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, usmerjeni v dejavnost 
Akcijski načrt Chem TP  
Promocija kemijske industrije in njenih izdelkov   
Novi produkti / storitve 
Šola industrijske in procesne varnosti (ŠIPV) - prvo in najpomembnejše področje za 
uspešno delovanje podjetij je varnost, zato ZKI svojim članom nudi ŠIPV v izvedbi več 
modulov, mentorsko pomočjo ter delom na konkretnih primerih iz podjetij z zaključno nalogo 

 
Podporne storitve 
 Podporne storitve, vezane 

na Horizonte prihodnosti  
Podporne storitve 

dejavnosti, ki niso zajete v 
Horizontih prihodnosti 

Število izobraževanj oz. usposabljanj    10 /  
Število strokovnih posvetov, srečanj, 
konferenc   

 5 /  

Število svetovanj in podanih 
informacij  

 20 /  

Število različnih e-publikacij   2 /  
Število različnih gradiv/zloženk o 
poslovanju panožnega gospodarstva  

2 /  

Število delovnih skupin   4 /  
Število sekcij   6 /  

  

https://www.gzs.si/zdruzenje_kemijske_industrije


 Članstvo   

Predvideno število članov konec 2023    80 

Predviden odstotek rasti članstva v 2023   0 

 

 
  



ZDRUŽENJE KOVINSKE INDUSTRIJE 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, novi produkti in storitve ter dogodki, vezani na 
Horizonte prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi Cilj v Horizontih prihodnosti, 
na katerega se nanaša 

Klub direktorjev  Dvig produktivnosti  
Kadrovski krog  Zapolnjevanje kadrovske vrzeli  
Digi obroč (skupina za digitalizacijo)  Med prvih 5 po DESI indeksu  

 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, usmerjeni v dejavnost, novi produkti / storitve ter 
dogodki, ki niso zajeti v Horizontih prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, usmerjeni v dejavnost 
Aktivnosti “Kadrovskega kroga”  
Aktivnosti skupine za digitalizacijo “Digi obroč”  
Novi produkti / storitve 
Predstavitev združenja (publikacija, video)  
Analiza pričakovanj članov  
Ključni dogodki 
Dan kovinarjev  
ASM 2023 – Avtomatizacija Strege in Montaže  

 
Podporne storitve 
 
 

Podporne storitve, vezane 
na Horizonte prihodnosti  

Podporne storitve 
dejavnosti, ki niso zajete v 

Horizontih prihodnosti 
Število strokovnih posvetov, srečanj, 
konferenc  

/ 30 

Število svetovanj in podanih 
informacij 

/ 130 

Število različnih e-publikacij 5 37 
Število različnih gradiv/zloženk o 
poslovanju panožnega gospodarstva 

1 3 

Število zborov članov / 1 
Število delovnih skupin 4 3 

 

Članstvo  
Predvideno število članov konec 2023   144 

Predviden odstotek rasti članstva v 2023  4 % 

 
  



ZDRUŽENJE KOVINSKIH MATERIALOV IN NEKOVIN 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, novi produkti in storitve ter dogodki, vezani na 
Horizonte prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi Cilj v Horizontih prihodnosti, 
na katerega se nanaša 

Ponovna izraba odpadkov in sekundarnih surovin. Razvoj 
novih tehnologij in optimizacija obstoječih procesov. Slovenija 
in EU si morata zagotoviti lastno surovinsko oskrbo. Odvisnost 
od uvoza surovin slabi konkurenčno sposobnost. Pri tem je 
potrebno izkoristiti potencial odpadkov in sekundarnih surovin.  

Zeleni prehod  

Energetska samooskrba in prehod na obnovljive vire energije 
zahteva spremembe v energetski infrastrukturi, razvoju 
hranilnikov ter optimizacijskih platform. Vzpostavitev EKS!  

Zeleni prehod  

Izboljšanje in dvig produktivnosti s pomočjo digitalizacije v 
skladu s cilji GZS (60.000 EUR dodane vrednosti na 
zaposlenega do leta 2025). Ključno je, kako bistveno pospešiti 
vlaganja v IKT tehnologije in kompetence.  

Digitalna preobrazba  

Slovenija zaostaja glede prenosa raziskovalnih in inovacijskih 
dosežkov v gospodarstvo. Čeprav je Evropa vodilna v svetu v 
nekaterih visokotehnoloških sektorjih, kot je zelena tehnologija, 
z vse pomembnejšimi in vse bolj razširjenimi IKT, pa je treba 
prizadevanja usmeriti v krepitev industrijskih inovacij, prenos 
tehnologij in spodbujanje uporabe rešitev na področju raziskav 
in inovacij ter razširjanja inovacij s prenosom znanja in 
sodelovanjem med javnim in zasebnim sektorjem. 

Inovacije  

Oprema in pilotni centri: Vlaganje v osnovno raziskovalno 
opremo in vzpostavitve pilotnih centrov. Bazične raziskave 
morajo slediti usmeritvam pametne specializacije, saj brez 
bazičnih raziskav ni uspešnih aplikativnih rešitev. Pri tem 
moramo povezati bazične raziskave z gospodarstvom.  Za 
preboj na področju raziskav, razvoja in inovacij je potrebna 
vrhunska raziskovalna/pol industrijska oprema, ki mora biti 
vezana na aplikativne raziskave. Manko je zaznan tudi pri 
opremi za pilotne centre, kjer prihaja do skupnih projektov med 
RRI institucijami in podjetji. 

Vlaganje v RR 

Novi produkti / storitve  
Jasen EKS kot kažipot, kako doseči cilj samooskrbe z energijo; 
vključevanje EIP kot ključnih nosilcev za dosego ciljev 
Zelenega prehoda  

Zeleni prehod; Sodelovanje pri 
pripravi strateškega dokumenta ki 
je v postopku recenzije NEPN;   

Monitoringi stanja, ki bo služili hitrejši spremembi zakonodaje  Zeleni prehod; ZVO-2; Zakon o 
vodah 

Vrednotenje okoljskih vplivov in zelenega financiranja  Zeleni prehod in digitalizacija  
Ključni dogodki  
Okoljski dan (v sodelovanju s primeri dobrih praks v SRIP-u 
MATPRO), junij 2023 

Zeleni prehod  

Mednarodna Konferenca o materialih ter posvet, oktober 2023  Zeleni prehod in digitalizacija  
Workshop - za implementacijo razvoja kompetenc prihodnosti, 
november 2023  

Kadri in trg dela  

 
Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, usmerjeni v dejavnost, novi produkti / storitve ter 
dogodki, ki niso zajeti v Horizontih prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, usmerjeni v dejavnost 
Revidiranje S4 za novo finančno perspektivo, saj je ključna dodatna prioritizacija 9 prednostnih 
področij (EK dala jasna navodila, kje je potrebno opraviti ponovno revizijo)  



Zavzemanje za zaščito EIP v Sloveniji (Zeleni dogovor posebno pozornost posveča EIP), za kar 
je podlaga v SIS ter v NEPN 
Novi produkti / storitve 
Ustvarjanje skupnosti za kadrovike z namenom izmenjave izkušenj in primerov dobrih praks 
(redna kvartalna srečanja)  
Ustvarjanje skupnosti za strokovnjake na vodstvenih pozicijah na področju razvoja z 
namenom izmenjave izkušenj in primerov dobrih praks (redna kvartalna srečanja)  
Ključni dogodki 
Aktiven dialog v okviru posveta v organizaciji koordinatorjev SRIP-ov za čim boljšo 
implementacijo S4, ki je osnova za črpanje politike 1-RRI znotraj VFO  
Javna omizja za ozaveščanje - Razprava o energetsko- podnebnem prehodu  

 
Podporne storitve 
 
 

Podporne storitve, vezane 
na Horizonte prihodnosti  

Podporne storitve 
dejavnosti, ki niso zajete v 

Horizontih prihodnosti 
Število izobraževanj oz. usposabljanj  11 / 
Število strokovnih posvetov, srečanj, 
konferenc  

3 1 

Število svetovanj in podanih 
informacij 

50 100 

Število različnih e-publikacij / 50 e-publikacij 
Število različnih gradiv/zloženk o 
poslovanju panožnega gospodarstva 

/ 2 

Število izhodnih in vhodnih delegacij / 1 
Število skupinskih sejemskih 
nastopov 

/ 1 

Število zborov članov 4  
Število delovnih skupin / 7-8 
Število sekcij 1 / 
Strateški sveti za okolje, Energetski 
prehod, Digitalizacijo 

10 / 

 
Članstvo  

Predvideno število članov konec 2023  68 
Predviden odstotek rasti članstva v 2023 2 
 
  



ZDRUŽENJE LESNE IN POHIŠTVENE INDUSTRIJE 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, novi produkti in storitve ter dogodki, vezani na 
Horizonte prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi Cilj v Horizontih prihodnosti, 
na katerega se nanaša 

Dogovori z lastniki gozdov o povečanju poseka  Zeleni prehod  
  

Izboljšanje oskrbe z lesom iz državnih gozdov  Zeleni prehod  
  

Podpora Stanovanjskemu skladu RS pri gradnji lesenih blokov 
v Podutiku  

Zeleni prehod  
  

Spodbujanje pospešene digitalizacije, uvajanja krožnega 
gospodarstva ter izboljšanja vodenja prek KOCles 4.0 

Zeleni prehod in digitalizacija   
poslovanja  

Novi produkti / storitve  
Izgradnja poslovnega modela za gradnjo večnadstropnih 
lesenih stavb v Sloveniji  

Zeleni prehod  

Podpora podjetjem pri uvajanju krožnega gospodarstva  Zeleni prehod  
Medresorska srečanja podjetij za sodelovanje pri izgradnji 
večnadstropnih stavb na ključ  

Zeleni prehod  

Ključni dogodki  
Dan lesarstva, april 2023  Zeleni prehod  
Razvojni dan lesarstva, oktober 2023  Zeleni prehod  

  
Srečanje članov SRIP PSiDL v največji leseni stavbi v Sloveniji 
(Izola, Innorenew), februar 2023  

Zeleni prehod  
  

 
Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, usmerjeni v dejavnost, novi produkti / storitve ter 
dogodki, ki niso zajeti v Horizontih prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, usmerjeni v dejavnost 
Aktivnosti za zmanjšanje električne draginje  
Usklajevanja glede definiranja poslovnega okolja SiDG  
Novi produkti / storitve 
Podpora podjetjem pri zagotavljanju kvalitete konstrukcijskega lesa  

 
Podporne storitve 
 
 

Podporne storitve, vezane 
na Horizonte prihodnosti  

Podporne storitve 
dejavnosti, ki niso zajete v 

Horizontih prihodnosti 
Število izobraževanj oz. usposabljanj  15  10  
Število strokovnih posvetov, srečanj, 
konferenc  

3   / 

Število svetovanj in podanih 
informacij 

40  60  

Število različnih e-publikacij  / 3  
Število različnih gradiv/zloženk o 
poslovanju panožnega gospodarstva 

 / 1  

Število izhodnih in vhodnih delegacij 3  1  
Število skupinskih sejemskih 
nastopov 

1   / 

Število delovnih skupin 3  /  
Število sekcij 2  /  

 

  



Članstvo  

Predvideno število članov konec 2023  79 

Predviden odstotek rasti članstva v 2023 2 % 

 
 

 

  



ZDRUŽENJE ZA INFORMATIKO IN TELEKOMUNIKACIJE 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, novi produkti in storitve ter dogodki, vezani na 
Horizonte prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi Cilj v Horizontih prihodnosti, 
na katerega se nanaša 

Program za digitalno Slovenijo – lobiranje in sodelovanje z 
državo  

Slovenija med prvih 5 po DESI 
indeksu do 2030  

Konferenca GoDigital 2023, podelitev nagrade za najboljši 
digitalni projekt leta  

Dvig produktivnosti, rast digitalne 
ekonomije za 10%  

Aktivnosti za reševanje kadrovske problematike IKT kadra v 
Sloveniji  

Rast digitalne ekonomije za 10%  

Izobraževanje za člane ZIT   Rast digitalne ekonomije za 10%, 
usposobljeni zaposleni  
  

Aktivnosti podpornega okolja ai4si, GaiaX, Epos  Podporno okolje  
Novi produkti / storitve  
Katalog članov ZIT; velja vidnost članov; boljše razumevanje 
kompetenc in zmogljivosti članov za izvoz, konzorcije, projekte, 
delegacije, pobude 

Mednarodna vpetost  

Ključni dogodki  
GoDigital 2023, november 2023 Slovenija med prvih 5 po DESI, 

dvig produktivnosti, rast digitalne 
ekonomije za 10%  

Dogodek Kibernetska varnost, oktober 2023 Rast digitalne ekonomije za 10%  
Ai4si webinar na temo uvajanja umetne inteligence  Rast digitalne ekonomije za 10%  

 
Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, usmerjeni v dejavnost, novi produkti / storitve ter 
dogodki, ki niso zajeti v Horizontih prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, usmerjeni v dejavnost 
Delo za regulativi, ki se tiče panoge, tudi pri pripravi EU direktiv  
Delo na pridobljenih projektih, ki so lahko pomemben mejnik v delu ZIT, saj omogočajo 
povečanje ekipe in skupaj s projekti več storitev in vsebine za člane  
Novi produkti / storitve 
Uvedba kataloga članov za podporo internacionalizaciji in povezovanju za delegacije ter 
iskanju primernih članov za različne pobude  
Ključni dogodki 
Dogodek eZdravje, pomlad 2023 
GaiaX dogodek / sestanek   

 
Podporne storitve 
 
 

Podporne storitve, vezane 
na Horizonte prihodnosti  

Podporne storitve 
dejavnosti, ki niso zajete v 

Horizontih prihodnosti 
Število izobraževanj oz. usposabljanj  2 5 
Število strokovnih posvetov, srečanj, 
konferenc  

15 / 

Število različnih e-publikacij 20 20 
Število različnih gradiv/zloženk o 
poslovanju panožnega gospodarstva 

/ 1 

Število izhodnih in vhodnih delegacij 1 / 
Število skupinskih sejemskih 
nastopov 

1 / 

Število zborov članov / 1 
Število delovnih skupin / 1 



Število sekcij 7 / 
Članstvo  

Predvideno število članov konec 2023  222 

Predviden odstotek rasti članstva v 2023 5 % 

 
  



ZDRUŽENJE ZA INŽENIRING 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, novi produkti in storitve ter dogodki, vezani na 
Horizonte prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi Cilj v Horizontih prihodnosti, 
na katerega se nanaša 

Energetski prehod v brezogljično družbo  Zeleni prehod in digitalizacija 
Digitalizacija v inženiringih  Digitalizacija gospodarstva 
Višji strokovni nivo izvajanja inženiringa  Povezljivost 
Novi produkti / storitve  
Nove teme na AGI, novi OVE viri in vodik   Zeleni prehod in digitalizacija 
Digitalizacija v inženiringih, uveljavljanje BIM modelov   Izobraževanje 
Ključni dogodki  
Posvet o energetski tranziciji in izzivi za inženiringe in 
gospodarstvo  

Zeleni prehod in digitalizacija 

 
Podporne storitve 
 
 

Podporne storitve, vezane 
na Horizonte prihodnosti  

Podporne storitve 
dejavnosti, ki niso zajete v 

Horizontih prihodnosti 
Število izobraževanj oz. usposabljanj  4 4 
Število strokovnih posvetov, srečanj, 
konferenc  

2 / 

Število svetovanj in podanih 
informacij 

10 10 

Število različnih e-publikacij 2 2 
Število različnih gradiv/zloženk o 
poslovanju panožnega gospodarstva 

2 2 

Število zborov članov 4 2 
Število delovnih skupin 5 / 
Število sekcij 4 / 

 

Članstvo  

Predvideno število članov konec 2023  99 

Predviden odstotek rasti članstva v 2023 3 % 

 
 

 

  



ZDRUŽENJE ZA PAPIRNO IN PAPIRNO PREDELOVALNO INDUSTRIJO 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, novi produkti in storitve ter dogodki, vezani na 
Horizonte prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi Cilj v Horizontih prihodnosti, na 
katerega se nanaša   

Energetika - prizadevanja za zagotovitev zanesljive oskrbe z 
energenti po sprejemljivih/ konkurenčnih cenah; podpora 
podjetjem pri energetskem prehodu  

Zanesljiva oskrba z energijo  

Okoljska in ostala dovoljenja za širitve in nove industrijske in 
energetske kapacitete – prizadevanja za poenostavitev 
sistema pridobivanja dovoljenj  

Nizkoogljično krožno 
gospodarstvo  

Nova ureditev na področju monitoringov voda v papirnicah  Nizkoogljično/trajnostno krožno 
gospodarstvo  

Promocija kadrov za papirno in papirno predelovalno 
dejavnost, zaposlovanje tujcev  

Kadri in trg dela, Izobraževanje, 
Kadrovska vrzel  

Novi produkti / storitve  
E-novičnik ZPPPI  Nizkoogljično krožno 

gospodarstvo    

Ključni dogodki    
Dan papirništva, oktober 2023 Konkurenčno poslovno okolje   

 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, usmerjeni v dejavnost, novi produkti / storitve ter 
dogodki, ki niso zajeti v Horizontih prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, usmerjeni v dejavnost 
Socialni dialog – pogajanja za kolektivno pogodbo dejavnosti    
Novi produkti / storitve   
Katalog članov ZPPPI  Nizkoogljično 

krožno 
gospodarstvo  

 

Podporne storitve 

 
 

Podporne storitve, vezane 
na Horizonte prihodnosti  

Podporne storitve 
dejavnosti, ki niso zajete v 

Horizontih prihodnosti 
Število strokovnih posvetov, srečanj, 
konferenc  

1 / 

Število svetovanj in podanih 
informacij 

25 / 

Število različnih e-publikacij 12 / 
Število različnih gradiv/zloženk o 
poslovanju panožnega gospodarstva 

1 / 

 
Članstvo  

Predvideno število članov konec 2023  19 

Predviden odstotek rasti članstva v 2023 5,5 % 

 

 
 



ZDRUŽENJE ZA PROMET 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, novi produkti in storitve ter dogodki, vezani na 
Horizonte prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi Cilj v Horizontih prihodnosti, 
na katerega se nanaša 

Spodbude za ekonomične in zelene pnevmatike za tovorna 
vozila in avtobuse  

Nizkooglično krožno 
gospodarstvo  

Zavzemanje za večjo promocijo strateške lege v Prometni 
strategiji  

Povezljivost - Izkoriščanje 
strateške pozicije  

DIGILOG – SRIP ACS+ delavnice za podjetja in lobiranje za 
vzpostavitev SW v Logistiki  

Digitalizacija v logistiki in 
transportu  

Rešitve za hitrejše in enostavnejše zaposlovanje tujcev iz 
tretjih držav  

Zapolnjevanje kadrovske vrzeli   

Novi produkti / storitve  
Spodbude za spojlerje za tovorna vozila  Nizkooglično krožno 

gospodarstvo  
Umeščanje parkirišč in malih logističnih centrov   Povezljivost – infrastrukturni 

pogoji  
Digitalizacija v prevozništvu in špediciji eCMR in eFBL  Digitalizacija v logistiki in 

transportu  
Ključni dogodki  
Skupinski nastop na sejmu T&L v Münchnu, 9-12. maj 2023 Internacionalizacija – 

povezovanje podjetij  
Izhodni delegaciji (spomladi, jeseni)  
 

Povezljivost - izkoriščanje 
strateške pozicije  

Konferenca Digitalizacija v prevozništvu in špediciji, februar 
2023 

Digitalizacija v logistiki in 
transportu  

 
Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, usmerjeni v dejavnost, novi produkti / storitve ter 
dogodki, ki niso zajeti v Horizontih prihodnosti 

Ključni dogodki 
Logistični kongres,  5-7. april 2023 
Srečanje prevoznikov in prevozniških družin, 30. september 2023  

 
Podporne storitve 
 
 

Podporne storitve, vezane 
na Horizonte prihodnosti  

Podporne storitve 
dejavnosti, ki niso zajete v 

Horizontih prihodnosti 
Število izobraževanj oz. usposabljanj  2 1 
Število strokovnih posvetov, srečanj, 
konferenc  

4 2 

Število svetovanj in podanih 
informacij 

20 300 

Število različnih e-publikacij 4 1 
Število različnih gradiv/zloženk o 
poslovanju panožnega gospodarstva 

/ 2 

Število izhodnih in vhodnih delegacij 4 / 
Število skupinskih sejemskih 
nastopov 

1 / 

Število zborov članov 2 / 
Število delovnih skupin 3 / 
Število sekcij 6 / 

 
 



Članstvo  

Predvideno število članov konec 2023  492 

Predviden odstotek rasti članstva v 2023 2 % 

 
 

 

  



ZDRUŽENJE ZA SVETOVALNI INŽENIRING 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, novi produkti in storitve ter dogodki, vezani na 
Horizonte prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi Cilj v Horizontih prihodnosti, 
na katerega se nanaša 

Dopolnitev zakonodaje z uvedbo vodje investicije.   Izkoriščanje strateške pozicije in 
infrastrukturni pogoji 

Omogočiti sodelovanje širšemu krogu svetovalnih podjetjih na 
pogodbah FIDIC  

Zgodnji razvoj talentov, 
prilagajanje potrebam 
gospodarstva in dvig 
usposobljenosti tehničnega kadra 

Uveljavitev digitalizacije v širšem gradbenem sektorju    Digitalizacija gospodarstva – med 
prvih 5 po DESI indeksu, 10 % 
digitalne ekonomije,  
Dvig produktivnosti  

Spremljanje upoštevanja zlatega investicijskega pravila in 
izdajanje ustreznih opozoril  

Konkurenčno poslovno okolje 

Krepitev delovanja Strateškega sveta za investicije in 
gradbeništvo (SSIG)  

Umeščanje objektov v prostor,  

Novi produkti / storitve  
Praktična šola FIDIC  Izobraževanje - prilagajanje 

potrebam gospodarstva  
Zavarovanje članov ZSI   Konkurenčno poslovno okolje 
Ključni dogodki  
AGI, februar, marec in april 2023 Izobraževanje - prilagajanje 

potrebam gospodarstva  
AGI, september, oktober in november 2023 Izobraževanje - prilagajanje 

potrebam gospodarstva  
FIDIC, maj in november 2023 Izobraževanje - prilagajanje 

potrebam gospodarstva  
 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, usmerjeni v dejavnost, novi produkti / storitve ter 
dogodki, ki niso zajeti v Horizontih prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, usmerjeni v dejavnost 
Okrepitev aktivnosti za dvig cen svetovalno inženirskih storitev 
Krepitev delovanja Strateškega sveta za investicije in gradbeništvo (SSIG)  
Novi produkti / storitve 
Nove oblike FIDIC usposabljanja 
Ključni dogodki 
Podelitev certifikatov AGI  

 
Podporne storitve 
 
 

Podporne storitve, vezane 
na Horizonte prihodnosti  

Podporne storitve 
dejavnosti, ki niso zajete v 

Horizontih prihodnosti 
Število izobraževanj oz. usposabljanj  2 izobraževanji FIDIC  / 
Število strokovnih posvetov, srečanj, 
konferenc  

1  / 

Število svetovanj in podanih 
informacij 

/ 4  
 

Število različnih e-publikacij 3  / 
Število različnih gradiv/zloženk o 
poslovanju panožnega gospodarstva 

5 / 

Število zborov članov / 1 



Število delovnih skupin / 5 
Število sekcij / 2 

 
Članstvo  

Predvideno število članov konec 2023  55 

Predviden odstotek rasti članstva v 2023 5 % 

 
 

 

  



ZDRUŽENJE ZA TEKSTILNO, OBLAČILNO IN USNJARSKO PREDELOVALNO 
INDUSTRIJO 

 
Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, novi produkti in storitve ter dogodki, vezani na 
Horizonte prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi Cilj v Horizontih prihodnosti, 
na katerega se nanaša 

Stroški dela: Višina minimalne plače in sprememba Zakona o 
minimalni plači na daljše obdobje 

Kadri in trg dela, Izobraževanje, 
Kadrovska vrzel  

Prestrukturiranje tekstilne dejavnosti v Sloveniji ter podpora 
razvoju v smeri zelenega, krožnega in digitalnega 
gospodarstva. 

Nizkooglično krožno 
gospodarstvo  

Nov plačni model v dejavnosti Motivacijska plačna politika  
 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, usmerjeni v dejavnost, novi produkti / storitve ter 
dogodki, ki niso zajeti v Horizontih prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, usmerjeni v dejavnost 
Povezovanje panoge 

 
Podporne storitve 
 
 

Podporne storitve, vezane 
na Horizonte prihodnosti  

Podporne storitve 
dejavnosti, ki niso zajete v 

Horizontih prihodnosti 
Število strokovnih posvetov, srečanj, 
konferenc   

 1 / 

Število svetovanj in podanih 
informacij  

 30 / 

Število delovnih skupin   1 / 
 
 
  



SAMOSTOJNE ZBORNICE DEJAVNOSTI 
ENERGETSKA ZBORNICA SLOVENIJE 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, novi produkti in storitve ter dogodki, vezani na 
Horizonte prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi Cilj v Horizontih prihodnosti, 
na katerega se nanaša 

Dialog članov EZS in MzI/Vlado RS preko kriznih skupin /   
Dialog s pristojnimi preko UO EZS in sekcij EZS /  
Dialog z gospodarstvom preko Strateškega sveta za 
energetski prehod in UO GZS  

Zanesljiva oskrba z energijo  

Dialog z gospodarstvom preko Strateškega sveta za 
energetski prehod in UO GZS  

Energetska samozadostnost  

Komuniciranje z javnostjo  Zanesljiva oskrba z energijo  
+  
Energetska samozadostnost  

Novi produkti / storitve  
Zagon treh delovnih skupin za pravna, finančna in 
komunikacijska vprašanja  

Zanesljiva oskrba z energijo  
+  
Energetska samozadostnost  

Izobraževanje učiteljev  Projekt Podnebni cilji in vsebine v 
vzgoji in izobraževanju  

Podporne storitve 
 
 

Podporne storitve, vezane 
na Horizonte prihodnosti  

Podporne storitve 
dejavnosti, ki niso zajete v 

Horizontih prihodnosti 
Število izobraževanj oz. usposabljanj  2  / 
Število strokovnih posvetov, srečanj, 
konferenc  

10  / 

Število svetovanj in podanih 
informacij 

20  / 

Število različnih e-publikacij 20  / 
Število različnih gradiv/zloženk o 
poslovanju panožnega gospodarstva 

2  / 

Število izhodnih in vhodnih delegacij 0  / 
Število skupinskih sejemskih 
nastopov 

0  / 

Število zborov članov 2  / 
Število delovnih skupin 4  / 
Število sekcij 6  / 

 

Članstvo  

Predvideno število članov konec 2023  60 

 
 

  



TURISTIČNO GOSTINSKA ZBORNICA SLOVENIJE 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, novi produkti in storitve ter dogodki, vezani na 
Horizonte prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi Cilj v Horizontih prihodnosti, 
na katerega se nanaša 

Komunikacija s člani, panožnimi združenji, ostalimi 
predstavniki gospodarstva, pristojnimi inštitucijami glede 
ukrepov pomoči turističnemu gospodarstvu zaradi energetske 
in zdravstvene krize  

Vloga države in finančnega 
sistema  

Sodelovanje s Slovensko turistično organizacijo, ostalimi 
turističnimi združenji, panožnimi strokovnimi šolami in mediji 
pri promociji poklica  

Kadri in trg dela  

Sodelovanje s Slovensko turistično organizacijo in člani pri 
implementaciji Strategije razvoja slovenskega turizma 2022 - 
2028  

Vsi  

Poslovanje, skladno s Poslovnim načrtom    
Novi produkti / storitve  
Priprava in izvedba izobraževanj za osnovne poklice v turizmu 
in gostinstvu v partnerstvu s panožnimi strokovnimi šolami  

Kadri in trg dela  

Prenova izvedbe 70. Gostinsko turističnega zbora Slovenije  Raziskave, razvoj in inovacije 
Ključni dogodki  
Konferenca Združenja hotelirjev Slovenije, junij 2023 Vsi  
Gostinsko turistični zbor Slovenije, november 2023 Raziskave, razvoj in inovacije 
Organizacija in izvedba lastnih dogodkov   Vsi  

 
Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, usmerjeni v dejavnost, novi produkti / storitve ter 
dogodki, ki niso zajeti v Horizontih prihodnosti 

Najpomembnejše aktivnosti / ukrepi, usmerjeni v dejavnost 
Izvajanje javnih pooblastil  
Sodelovanje v projektih  
Novi produkti / storitve 
Sodelovanje v novih projektih s ciljem razširitve znanj, pridobivanja novih veščin, zagotavljanja 
finančnih virov  
Ključni dogodki 
Srečanje predstavnikov turističnih združenj Slovenije s ciljem okrepljene komunikacije, 
prenosa informacij in dobrih praks, usklajevanja predlogov 

 
Podporne storitve 
 
 

Podporne storitve, vezane 
na Horizonte prihodnosti  

Podporne storitve 
dejavnosti, ki niso zajete v 

Horizontih prihodnosti 
Število izobraževanj oz. usposabljanj  6 / 
Število strokovnih posvetov, srečanj, 
konferenc  

6 / 

Število svetovanj in podanih 
informacij 

200 1.200 

Število različnih e-publikacij 12 4 
Število različnih gradiv/zloženk o 
poslovanju panožnega gospodarstva 

/ 2 

Število izhodnih in vhodnih delegacij / 6 
Število zborov članov / 1 
Število sekcij / 6 

 



Članstvo  

Predvideno število članov konec 2023  260 

Predviden odstotek rasti članstva v 2023 5,7 % 

 
  



SODELOVANJE V MEDNARODNIH SEKTORSKIH 
ZDRUŽENJIH 
 
Tudi v letu 2023 bodo združenja in zbornice dejavnosti preko članstva v naslednjih mednarodnih 
združenjih aktivno sodelovala pri pripravi sektorske zakonodaje in ukrepov v EU: 
 
AIBI – Evropsko združenje za pekarstvo  
AISE – Mednarodno združenje proizvajalcev mil, detergentov in drugih izdelkov za čiščenje 
ter vzdrževanje   
AIC – Forum jadransko-jonskih gospodarskih zbornic   
AIECE – Evropsko združenje neodvisnih inštitutov za ocenjevanje in napovedovanje konjunkture   
BDVA - Business Dava Value Association 
Brewers of Europe - Evropsko združenje pivovarjev   
CAEF – Evropsko združenje livarn   
CAOBISCO – Združenje proizvajalcev čokolade, peciva in slaščic  
CEEMET – Evropsko združenje delodajalcev kovinske industrije   
CEEV – Evropsko združenje vinarjev  
CEFIC – Svet evropske kemijske industrije   
CEI-Bois – Evropska konfederacija lesne industrije   
CEPA – Zveza evropskih združenj za zatiranje škodljivcev   
CEPI – Evropska konfederacija 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   
ebIX – Evropski forum za izmenjavo poslovnih podatkov na področju energetike  
ECCS – Evropsko združenje proizvajalcev jeklenih konstrukcij   
ECSO (kibernetska varnost)  
ECTAA – Evropsko združenje potovalnih agencij in tour operatorjev  
EDA – Evropsko združenje za mlekarstvo   
EFFRA - European Factories of the Future Research Association (posredno preko SRIP Tovarne 
prihodnosti)  
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 – Mednarodna standardizacijska organizacija za elektronsko poslovanje s tehničnimi 
izdelki  
EUATC – Evropska zveza združenj prevajalskih podjetij   
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 elektroenergetske industrije 
EUROSAFE – Evropsko združenje proizvajalcev varnostne opreme  
FEACO – Evropska zveza združenj za management consulting   
FEDSA – Evropska federacija združenj za direktno prodajo   
FEFAC – Evropsko združenje proizvajalcev krmil   
FEICA – Evropsko združenje proizvajalcev lepil in tesnilnih mas   
FEP – Evropsko združenje založnikov   
FEPA – Evropsko združenje za abrazivne materiale   
FESPA – Evropsko združenje sito in tampo tiskarjev   
FIATA – Mednarodno združenje špediterjev   



FIDIC – Mednarodna federacija za svetovalni inženiring   
FIEC – Evropsko združenje gradbenih izvajalcev  
FOOD DRINK EUROPE – Evropsko združenje za živilsko industrijo  
FSE - Evropsko združenje prehranskih dopolnil   
FONASBA – Mednarodno združenje pomorskih agentov   
GS1 – Mednarodna organizacija za standarde   
HOTREC – Mednarodno združenje hotelirjev   
IAEE - Mednarodno združenje za energetsko ekonomiko  
IATA – Mednarodno združenje letalskih tovornih prevoznikov  
ICSID – Mednarodni svet oblikovalskih združenj   
IPA – Mednarodno združenje založnikov  
IUCAB - Evropsko združenje trgovskih agentov   
MEDTECH EUROPE  - Evropsko združenje medicinskih tehnologij 
MWE - Evropsko združenje nacionalnih združenj s področja javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki   
NAPAN – Združenje severno jadranskih pristanišč   
NMWE – Evropsko združenje proizvajalcev vod  
OASC - Interoperability Smart Cities 
OICA – Mednarodna organizacija avtomobilskih konstruktorjev   
Orgalim - Evropska zveza združenj za strojegradnjo, elektro in elektronsko industrijo ter 
kovinsko predelavo 
PlasticsEurope - Združenje evropskih proizvajalcev polimerov 
UNESDA – Evropsko združenje proizvajalcev brezalkoholnih pijač   
WACS – Svetovno združenje kuharskih društev   
WAN – Svetovno združenje časopisnih izdajateljev   
WAPA – Svetovno združenje pridelovalcev jabolk in hrušk 
WEC - Svetovni energetski svet  
WMF - World Manufacturing Foundation (posredno preko SRIP Tovarne prihodnosti)  
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