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UVODNA BESEDA PREDSEDNIKA GZS  

Leto 2019 si bomo zapomnili kot šesto leto zapored, ko je gospodarska rast v Sloveniji presegala 

povprečno rast držav območja evra, čeprav se je rast že prevešala v bolj zrelo fazo. Ključni dejavniki 

nekoliko bolj počasne rasti so bili povezani z nižjim povpraševanjem po evropskih izdelkih na tujih trgih 

- s posledično nižjo rastjo izvoza blaga in spremljajočo počasnejšo rastjo storitev. A še vseeno se je 

krepitev tržnega deleža slovenskih izdelkov in storitev na tujih trgih nadaljevala. Z zadovoljstvom 

ugotavljamo, da je slovensko gospodarstvo bilo relativno bolj uspešno od povprečnega evropskega, pa 

četudi smo se vsi na globalnem trgu soočali s številnimi negotovostmi, povezanimi med drugim z 

izstopom Združenega kraljestva iz EU in razpletom pri trgovinskih vojnah. Po drugi strani je tudi 

Slovenija imela svoje izzive. Že v 2018 so se vrstili pritiski na rast plač in s tem spremljajočih storitev, ki 

so se v 2019 še povečali. To dokazuje tudi stopnja domače inflacije, ki je bila od evropske višja za okoli 

pol odstotne točke. 

Ključno vprašanje za vse gospodarstvenike je, kaj prinaša aktualno leto. Ključni izziv vseh nas bo prav 

gotovo soočanje s pandemijo Covid-19 in njenimi posledicami na gospodarstvo. Začasno zaustavljanje 

proizvodnje v nekaterih obratih, zaprtje trgovin, izobraževalnih ustanov in drugih institucij, motnje v 

dobaviteljskih verigah, pomanjkanje surovin in polproizvodov, omejitev pretoka ljudi, zastoji pri prevozu 

blaga, odpovedi velikih konferenc, športnih, kulturnih prireditev ter drugih dogodkov bodo imele ne le 

kratkoročne, temveč tudi dolgoročne posledice tako na gospodarsko rast v EU kot v svetu, pa tudi sicer 

na kakovost naših življenj. Najbolj bo sicer prizadet turizem in množični transport, kjer je pričakovati 

uvedbo preventivnih ukrepov za zaustavitev prihodnjih potencialnih epidemij. Verige vrednosti bodo v 

povprečju krajše, saj ima tveganje nepravočasne dobave na končno prodajo vse večji vpliv.  

Od druge polovice marca so vse oči uprte v slovensko vlado in interventno zakonodajo, ki jo pripravlja. 

Tu je sledila zgledu večine držav, ki uvajajo izredne ukrepe podpore trgu dela in likvidnosti, ki naj bi 

ustrezno premostile veliko breme za gospodarstvo ob nekajmesečnem izpadu prihodkov oziroma 

denarnih tokov. GZS je pri pripravi interventne zakonodaje vseskozi tvorno in intenzivno sodelovala, z 

namenom, da se oblikujejo ukrepi, ki bi jih podjetja čim lažje in bolje izkoristila. #PKP1 je začel veljati 

11. aprila. Vlada je sprejela popravke prvega paketa, kjer je upoštevala marsikatero od naših pripomb, 

ter #PKP2, ki nagovarja predvsem problematiko zagotavljanja sveže likvidnosti. Kot pozitivno bi 

izpostavil celotno izplačano nadomestilo za čakanje na delo in višjo silo v breme države, možnost odloga 

plačil vseh davkov, pa tudi poroštveno shemo. Prepričan sem, da bo, kot so pristojni zagotovili, do konca 

aprila DZ RS sprejel drugi paket. Načrtovani #PKP3 naj bi nato naslovil zlasti zavarovanje terjatev, 

odkup terjatev, popravke drugega paketa, ki bi se izkazali kot potrebne, ter dodatna sredstva za najbolj 

prizadeti panogi, kot sta turizem in gostinstvo. Skupaj naj bi bila vrednost vseh treh paketov okoli 8 mrd 

evrov oziroma 17 % BDP, s čimer smo na GZS zadovoljni.  

Z boleznijo covid-19 se moramo, po prvem šoku, naučiti živeti. Varnostni ukrepi bodo še dolgo z nami. 

Ob njihovem doslednem upoštevanju mora biti skupni cilj tako vlade kot delodajalcev in sindikatov 

ohranitev čim večjega števila aktivnih delovnih mest, da bomo kot družba lažje in hitreje preživeli to 

izjemno zahtevno obdobje ter se ponovno osredotočili na ključne parametre uspešnosti poslovanja. Naš 

temeljni cilj je, da Slovenija iz te krize izide kot zmagovalec, da bomo uspešno ponovno zagnali 

proizvodnjo in hkrati, tudi skozi likvidnostne ukrepe, zaznali in izkoristili morda še kakšno novo 

priložnost. Koronavirus lahko premeša karte na zemljevidu atraktivnih proizvodnih lokacij, zato je 

pomembno, da ohranimo nekaj zmagovalnih kart, ki jih kot država imamo: uravnotežene javne finance, 

malo zadolžen zasebni sektor, ustrezno podporno okolje za vlaganje v raziskave in razvoj ter rast, ki bo 

ostala višja kot v drugih evropskih državah.  

22. april 2020 

 

  



NAGRADE IN PRIZNANJA  

 

Januar  

• Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je 19. podelila zlata priznanja za doseženo odlično 

kakovost kruha, pekovskega peciva, testenin, keksov in svežih slaščic v letu 2019. 

 

Marec 

• 7. 3: 51. podelitev Nagrad GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. 

 

April 

• Podjetniško trgovska zbornica je v okviru 6. Konference MSP podelila priznanje Pomladni veter 

organizaciji za njihov pomemben prispevek pri spodbujanju podjetništva. 

• 18. 4.: Podelitev nagrad podjetjem in podjetnikom, imetnikom certifikata Excellent SME, ki imajo 

certifikat tri leta zapored in v zadnjem letu najvišjo bonitetno oceno. 

 

Maj/junij/november 

• Podelitev priznanj GZS 2019 za najboljše inovacije v 13 regijah. 

 

Junij 

• 7. 6.: Zbornica komunalnega gospodarstva je že sedmič podelila nagrade in priznanja. 

• Junij: Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je razglasila rezultate tekmovanja študentov na 

področju razvoja novih inovativnih živilskih proizvodov - Ecotrophelia Slovenija 2019. 

• Junij: Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je razglasila rezultate tekmovanja EIT Food 

Innovation Prizes. 

 

September 

• 25. 9.: V okviru Dneva inovativnosti so bila podeljena že 17. nacionalna priznanja za najbolj 

inovativna podjetja in inovatorje v podjetjih in javno raziskovalnih zavodih. 

 

Oktober 

• 10. 10.: Zbornica računovodskih servisov je podelila certifikate Strokovni vodja računovodskega 

servisa. 

• 22. 10.:  Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev je ob rojstnem dnevu Kristine Brenkove 

podelila nagrado Izvirna slovenska slikanica za nagrado Kristine Brenkove. 

• Pomurska gospodarska zbornica je skupaj z časnikom Vestnik podelila nagrade za Pomursko 

podjetje leta 2018 in Naj zaposlovalca leta 2018. 

 

November 

• 18. 11.: Združenje papirne in papirno predelovalne industrije je podelilo nagrade za izjemne 

zaključne naloge (diploma, magistrsko delo, doktorska dizertacija) s področja papirništva in 

sorodnih ved. 

• 19.–24. 11.: Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev je na 35. Slovenskem knjižnem sejmu 

podelila Schwentnerjevo nagrado 2019, nagrado za Najboljši prvenec 2019, nagrado Radojke 

Vrančič za mladega prevajalca, nagrado Najlepša slovenska knjiga, nagrado Knjiga leta – velika 

nagrada SKS ter skupaj z Združenjem Manager priznanje za Najboljšo poslovno knjigo. 

• V Združenju prevajalskih podjetij pri Zbornici poslovno storitvenih dejavnosti je bilo podeljeno prvo 

priznanje Prevajalsko pero. 

• ŠGZ je v sodelovanju z medijsko hišo Večer podelila priznanje Podravsko podjetje leta. 

• Podelitev priznanja Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri GZDBK za leto 2018. 

• Podelitev priznanja za prispevek k razvoju šolstva in povezovanje z gospodarstvom na 

Dolenjskem in v Beli krajini.  

• Na 66. Gostinsko-turističnem zboru v Ljubljani so bile podeljene nagrade in priznanja za 

sodelovanje pri trajnostnem razvoju panoge, za inovativne turistične produkte, za investicije v 

panogi, za posebne dosežke zaposlenih v panogi hotelirstva, gostinstva in turizma.  



• Na 9. Dnevnih slovenskega turizma je bilo podeljeno najvišje priznanje v panogi turizma, ki ga 

podeljuje Turistično-gostinska zbornica Slovenije - nagrada za izjemne dosežke pri razvoju 

slovenskega turizma.  

 

December 

• 9. 12.: Združenje za management consulting Slovenije pri Zbornici poslovno storitvenih dejavnosti 

je podelilo nagrado Feniks za projekt leta na področju management consultinga, priznanje Mladi 

svetovalec in značke Feniks odličnim svetovalcem/management konzultantom.  

• Združenje kemijske industrije je podjetjem kemijske industrije podelilo certifikate Programa 

odgovornega ravnanja POR. 
 
 

 

  



GOSPODARSKO OKOLJE V LETU 2019  

Slovenija četrto leto zapored višja gospodarska rast kot EU-27 in sedmo leto višja kot območje 

evra.  Slovenija je v 2019 že šesto zaporedno leto beležila rast BDP (za 2,4 %), ki je bila za 1,7 odstotne 

točke nižja kot v predhodnem letu. To pomeni, da se je rast znatno upočasnila. V tekočih cenah je BDP 

narasel na skoraj 48 mrd EUR oziroma na 22.983 EUR na prebivalca. Po kupni moči na prebivalca za 

povprečnim Evropejcem zaostajamo za 12 %. Umirjanje rasti svetovne trgovine in gospodarska rasti, 

predvsem zaradi trgovinskih negotovosti med ZDA in Kitajsko, in nejasnosti glede brexita, se je odrazilo 

tudi na šibkejši rasti evropske ekonomije. Z večjimi izzivi se je srečevala svetovna avtomobilska panoga, 

še posebej na Kitajskem, ki je največji svetovni avtomobilski trg. V Evropi so bile končne prodajne 

številke pozitivne, vendar je prehod na cikel merjenja CO2 izpuhov po standardu WLTP pomenil zamude 

v dobavnih verigah, kar je znižalo rast v temu delu industrije.  

Največji prispevek k rast potrošnja gospodinjstev. Zaradi ugodnih razmer na trgu dela (višjih plačah, 

izrednih izplačilih, višjih transferjih) ter najvišji zaposlenosti v zadnjih 10 letih, je potrošnja gospodinjstev 

ostala ključni dejavnik rasti v 2019. Medletna rast zasebne potrošnje se je v zadnjem četrtletju sicer 

precej upočasnila, predvsem zaradi šibkejše pripravljenosti gospodinjstev do nakupov. Realna rast 

domače potrošnje (gospodinjstva, država in investicije) se je v 2019 okrepila za 2,6 % (2,8 % v 2018).  

V prvem polletju se je nadaljevala visoka rast investicij v osnovna sredstva, v zadnjem četrtletju pa se 

je medletno precej zmanjšala, tudi zaradi učinka lokalnih volitev proti koncu leta 2018. Bruto investicije 

v osnovna sredstva so se v 2019 povečale za 3,2 % (v 2018 za 9,1 %).  

Umirjanje rasti glavnih trgovinskih partnerjev Slovenije v evrskem območju se odraža v nižji rasti 

zunanje trgovine v Sloveniji. Upočasnitev rasti tujega povpraševanja se je odražala v manj ugodnih 

izvoznih pričakovanjih in trgovinski menjavi nekaterih glavnih proizvedenih proizvodov, zlasti pri blagu 

za vmesno potrošnjo. Izvoz storitev se je izrazito upočasnil, kar je povezano tako s šibko rastjo prilivov 

od tujskega turizma kot tudi transporta. Zlasti se je upočasnila menjava z državami EU, predvsem 

Nemčijo. Slovenija večino blagovne menjave ustvari z državami članicami EU (73,7 % vsega izvoza in 

73 % vsega uvoza). Izvoz je v 2019 realno porasel za 4,4 % (6,1 % v 2018) na 40,5 mrd EUR, uvoz pa 

za 4,2 % (4,1 % v 2018). Slovenija je beležila pozitivni prispevek neto menjave s tujino k rasti BDP (0,5 

%).  

Slovenija na 6. mestu po rasti industrijske proizvodnje med državami EU-27. Umirjanje rasti tujega 

povpraševanja v območju evra se je v Sloveniji odražalo predvsem v nižji proizvodnji nekaterih glavnih 

industrijskih proizvodov. V letu 2019 je bila vrednost industrijske proizvodnje za 3 % višja (5 % v 2018), 

kar je že šesto zaporedno letno povečanje industrijske proizvodnje. Proizvodnja se je najbolj povečala 

v visokotehnoloških panogah (9,3 %), v večini drugih tehnoloških panog je bila rast med 1,7 in 2,9 %. 

Zaradi zastoja v proizvodnji v avtomobilski industriji, zlasti v Nemčiji, se je rast proizvodnje avtomobilskih 

komponent precej umirila. 

Po rasti gradbenih del v povprečju držav EU-27. Po močni rasti v začetku leta 2019, ki so jo 

spodbudile tudi ugodne vremenske razmere, je vrednost gradbenih del sredi leta začela upadati. V 2019 

je gradbeništvo zabeležilo 3,3-odstotno rast (19,7 % v 2018). Znižanje je bilo najbolj izrazito pri gradnji 

nestanovanjskih stavb (0,7-odstotna rast), kar je bilo povezano s poslabšanimi pričakovanji poslovnega 

sektorja in njegove naložbene aktivnosti. Aktivnost pri gradnji stanovanjskih stavb se je povečala na 

12,7 %, vrednost gradbenih inženirskih objektov pa le za 3,2 %. V prvih devetih mesecih so bile cene 

stanovanjskih nepremičnin v povprečju višje za 7 % (v letu 2018 kot celota za 9,8 %), predvsem zaradi 

višjih cen obstoječih družinskih hiš in stanovanj zunaj Ljubljane. 

Rast storitev se je upočasnila. Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih je bil v letu 2019 za 2,2 % 

večji, kar pa je bilo najmanjše letno povečanje po letu 2014. Dokaj visoka ostaja rast v strokovnih, 

znanstvenih in tehničnih dejavnostih (5,6 %) ter v gostinstvu (4,5 %). V prometu in skladiščenju (3 %) 

se je že odražalo nižje povpraševanje po transportnih poteh. Precej se je umirila dinamika prenočitev 

domačih gostov (-2,4 %), tujih pa je porasla le za 1,8 %, ker je bil večji upad zabeležen s strani italijanskih 

gostov. Zračni promet se je v 2019 zmanjšal za 5 %, predvsem zaradi stečaja enega večjih slovenskih  

letalskih prevoznikov. Promet potnikov v pristaniščih se je povečal za 8,1 %, blaga pa zmanjšal za 4,4 

%. Trgovina je v 2019 beležila 3,8-odstotno realno rast obsega prodaje, predvsem v segmentu 



posredništva in trgovine na debelo (4,5 %). Trgovino na drobno je poganjala rast trgovcev z neživili, 

umirila se je tudi rast v trgovini z motornimi vozili in popravili (4,2 % rast).  

Najvišja zaposlenost tudi zaradi priseljevanja. Trg dela je v 2019 beležil ugodne rezultate. Ob koncu 

leta je bila zabeležena rast števila delovno aktivnih, močneje je naraslo zaposlovanje tujih državljanov, 

kar je bil odraz pomanjkanja ustrezne delovne sile v Sloveniji. Prispevek zaposlovanja tujcev k skupni 

rasti zaposlenosti je bil preko 70 %.  V 2019 je bilo v povprečju 894 tisoč delovno aktivnih, kar je bilo za 

2,5 % več (3,2 % rast v 2018). Upadanje števila registriranih brezposelnih je bilo, ob nizki ravni 

brezposelnosti, nižje kot v preteklih letih. V 2019 je bilo v povprečju registriranih 74 tisoč brezposelnih 

oseb, kar je bilo 5,5 % manj kot v 2018. Stopnja anketne brezposelnosti je znašala le še 4,6 %. 

Povprečna bruto plača se je v 2019 povečala za 4,3 % (realno za 2,7 %) na 1.754 EUR. V sektorju 

država je porasla za 6,5 % (na 2.050 EUR), v zasebnem sektorju za 3,9 % (na 1.618 EUR). 

Inflacija še pod 2 %. Višje cene hrane in storitev so ključno prispevale k rasti cen v 2019. Povprečna 

inflacija  v 2019 je bila 1,6-odstotna, kar je bilo manj kot v 2018 (1,7 %), predvsem zaradi nižjih cen 

energentov. Cene blaga so bile v letu 2019 v povprečju višje za 1,3 %, storitev pa za 2,9 %. Decembrska 

inflacija (ICŽP, nacionalna metodologija) je v Sloveniji znašala 1,8 % (toliko so bile cene višje glede na 

december 2018).  

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

  

Gospodarska slika Slovenije za leto 2019 v številkah: 

• Gospodarska rast (realna): 2,4 % 

• Investicije v osnovna sredstva (realno): 3,2 % 

• Izvoz blaga in storitev (realno): 4,4 % 

• Uvoz blaga in storitev (realno): 4,2 % 

• Število registrirano brezposelnih: - 5,5 % (-4,1 % dec. 19/dec. 18) 

• Povprečna mesečna bruto plača: 1.754 EUR 

• Rast cen življenjskih potrebščin: 1,6 % (1,8 % dec 19./dec. 18) 

• BDP na prebivalca: 22.983 EUR 

  

 

  



KADRI   

Število zaposlenih se je v letu 2019 povečalo za 7 zaposlenih v primerjavi z letom 2018. Izobrazbena 
struktura je pretežno nespremenjena – manjšo spremembo je moč zaznati le pri rahlem povišanju 
deleža zaposlenih s VII stopnjo izobrazbe in rahlem upadu deleža zaposlenih s VI stopnjo izobrazbe.  
Dodatne zaposlitve so rezultat krepitve kadrov na vseh področjih delovanja zbornice: tako med kadri 
panožnih zbornic in zbornic dejavnosti (ZKŽP, PTZ), kot regionalnih zbornic (ZOR, OZ Koroška), 
tehničnih služb (FRS) in skupnih nalog (Pravna služba, Projektna pisarna, Služba za varstvo okolja). 
 

Raven izobrazbe VIII VII/2 VII 

 

VI V IV-I skupaj 

Število zaposlenih 6 24 77 18 10 2 137 

% 4,4% 17,5% 56,2% 13,1% 7,3% 1,4% 100 

 

V letu 2019 beležimo 281 vključitev zaposlenih v različne oblike izobraževanj. Izobraževanje smo 

izvajali eksterno in interno na področju specifičnih kompetenc na tistih področjih, ki so bila potrebna za 

kvalitativno podporo članom.  

 

 

 

  



POROČILO SKUPNIH NALOG 

 
 

KADROVSKA VRZEL NA TRGU DELA 
 
Ključni cilj v letu 2019 so bili olajšati pokritje potreb po delavcih v podjetjih. 
 

Z Zavodom republike Slovenije za zaposlovanje 
sodelovati pri pripravi in razvoju programov aktivne 
politike zaposlovanja, namenjenih dvigu  kompetenc  
zaposlenim, a potencialno presežnim delavcem s 
premajhnimi oz. neustreznimi kompetencami. 

Realizirano 

 

Razviti so številni programi za dvig 

kompetenc, Sklad za razvoj kadrov pa 

finančno podpira izvajanje programov. 

Del kadrovskih potreb pokriti z delavci iz držav zunaj 

EU, kjer se pripravijo konkretne predloge za hitrejše in 

manj administrativno zapletene postopke. Vladi se 

predlaga, da v nekaterih državah, kjer so še kadrovske 

»zaloge«, odpre posebne enote, urade zavoda za 

zaposlovanje za načrtno in organizirano pridobivanje 

kadrov iz teh držav. 

Delno realizirano 

Ministrstvo za delo je skupaj z 

zavodom organiziralo več kadrovskih 

sejmov v Srbiji in BIH. Naša podjetja, 

ki so se udeležila teh sejmov, so imela 

preko 100 kandidatov na posamezno 

podjetje. Stalnih pisarn oz. Posebnih 

enot ZRSZ še nismo odprli. 

Posebno pozornost nameniti izobraževalnim 
programom. Čeprav se je slika v zadnjih letih popravlja, 
nas še vedno čaka predvsem dvoje: popularizacija 
tehničnega in tudi poklicnega izobraževanja in 
vajeništva ter priprava zahtevnejših vstopnih pogojev za 
terciarno izobraževanje, saj se prevelik del mlade 
populacije, ne glede na sposobnosti ali/in potrebe 
družbe po kadrih, odloča za terciarno izobraževanje. 
Posledica je prevelik osip z vsemi neposrednimi in 
posrednimi nepotrebnimi stroški kot tudi upadanje 
kakovosti študija. 

Delno realizirano 
 
V letu 2019 je  bilo veliko aktivnosti za 
popularizacijo dualnega sistema 
izobraževanja in vajeništva. Pripravili 
smo dan odprtih vrat, organizirali 
poklicne tržnice z osnovnimi in 
srednjimi šolami. Sodelovali smo na 
poklicnih sejmih, na Informativi. 
Posamezne poklice smo  predstavljali 
kot  poklice prihodnosti po šolah. 
Pripravili smo posebno akcijo z Rokom 
Trkajem - Znanje je lajf, namenjeno 
kariernemu odločanju mladih. Pogoji 
za vpis v terciarno izobraževanje pa se 
niso spremenili in bomo morali doseči 
sistemske spremembe financiranja in 
organiziranja terciarnega 
izobraževanja. 

Za vajeništvo je velik interes v gospodarstvu ter 
premajhen interes med prebivalstvom, zato z različnimi 
oblikami promocije približati atraktivnost tovrstnega 
poklicnega izobraževanja širšemu krogu prebivalcev. 

Realizirano 

Naš cilj je tudi povečati in organizacijsko okrepiti dualni 
sistem in praktični del izobraževanja v višjem in 
visokošolskem strokovnem izobraževanju. V novi 
strategiji višjega strokovnega izobraževanja in potem v 
zakonskih spremembah mora praktično usposabljanje v 
podjetjih dobiti še večjo vlogo, GZS kot koordinator 
izvajanja v podjetjih pa posebej izpostavljeno vlogo tudi 
v samem zakonu. 

Ni realizirano  

 

Strategijo višjega in višješolskega 

izobraževanja, ki je že pripravljena, je 

MIZŠ zamrznilo oz.  je njeno 

sprejemanje obstalo v ministrskih 

klopeh. 

 

V okviru panožnih in regionalnih zbornic organizirati 
strokovne odbore za kadre, ki bodo med drugim 
pripravili analize stanja in kadrovskih potreb v 
prihodnosti na svojem področju. 
 

Delno realizirano  

 

Kratkoročne razmere na trgu dela in 

potrebe po kadrih so organizacijske 

enote v regijah in panogah pripravile in 



obravnavale, še vedno pa nismo 

pristopili k izdelavi karierne platforme, 

ki bi predstavljala metodo in orodje za 

načrtovanje kadrov. Čeprav je Vlada 

sprejela ekspliciten sklep za izdelavo 

karierne platforme, pa sredstev in 

organizacije  za njeno izdelavo ni 

podprla. 

 
Dvig kompetenc in model dolgoročnega napovedovanja potreb 
 

Izvajanje vmesnih in zaključnih izpitov za vajence. Dodatno realizirano 

V okviru zavezništev in odborov za kadre na 
regionalnem nivoju  pripraviti analize razvoja kadrovskih 
potreb in predlagati ustrezno mrežo izobraževanja in 
aktivne politike zaposlovanja za pokrivanje teh potreb. 

Delno realizirano 

 

Organi GZS v posameznih regijah 

sodelujejo s svojimi ocenami pri 

razvoju mreže izobraževanja, v 

nekaterih regijah pa je premalo 

podpore z državnega nivoja za razvoj 

vajeniških programov. Z 

izobraževalnimi centri so v  

posameznih okoljih dosežene odlične 

oblike sodelovanja (npr. ŠIC Škofja 

Loka, Novo mesto idr.). 

Predstavitev kadrovskih načrtov in poklicev prihodnosti 
na zaposlitvenih sejmih in drugih podobnih prireditvah. 

Realizirano 

 
Dogodki 
 

Strokovna srečanja o razmerah na trgu dela na regijski 
in državni ravni, katerih cilj je, da z domačimi 
analizami in tujimi praksami zagotovimo hitrejše 
spremembe programov in tudi njihovega izvajanja. 

Realizirano 

 

Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva za mladino 
in starše v novembru 2019 s ciljem promocije 
deficitarnih poklicev. 

Realizirano 

Nacionalna promocija vajeništva - Festival vajeništva. Dodatno realizirano 

 
Produkti in storitve 
 

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

Realizirano 

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

Realizirano 

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

Realizirano 

Potujoča razstava poklicev po osnovnih šolah in 
gimnazijah. 

Realizirano 

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

Realizirano 

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

Realizirano 
 



Posebna seja strateškega sveta za 
kadre, priporočila in predloge je potrdil 
tudi Upravni odbor GZS. 

Izdelava videospota Znanje je lajf, ki promovira 
deficitarne poklice. 

Dodatno realizirano 

 

 

UČINKOVITO POSLOVNO OKOLJE 
 
Aktivnosti so bile usmerjene v preprečevanje uvajanje novih administrativnih ovir z nadzorom nad 
izvajanjem MSP testa, zmanjševanje zahtevnosti administracije in večji odprtosti in boljši dostopnosti 
kakovostnih javnih storitev. Na področju izboljšanja poslovnega okolja smo si prizadevali za zmanjšanje 
obremenitve stroškov dela ter dodatnemu izboljšanju investicijskega in inovacijskega okolja.  
 
Podpora socialnemu dialogu 
 

Razvojno partnerstvo za tri generacije 2018-25 kot 

podlaga za sklenitev socialnega sporazuma in utrditev 

položaja Ekonomsko-socialnega sveta. 

Delno realizirano 

Ponudili smo koncept novega 

socialnega in plačnega sporazuma, 

vendar se je zaradi spremembe 

sestave vlade nismo pristopili h 

konkretnim pogajanjem. 

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

Realizirano 

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

Realizirano 

 
Boljše investicijsko okolje, razbremenitev podjetij, preprečevanje novih obremenitev 
 

Razbremenitev stroškov dela preko spremembe 
dohodninske lestvice ter zvišanje praga obremenitve 
regresa s prispevki z namenom zagotovitve možnosti 
višjega izplačila za zaposlene. 

Realizirano 
 

Zdravstvena reforma: poenotenje zavarovalnih osnov, 
čiščenje košarice pravic, ureditev mreže zdravstvenih 
izvajalcev itd. Tudi preprečitev zvišanja prispevne 
stopnje za zdravstveno zavarovanje in novih 
obremenitev za dolgotrajno oskrbo. 

Delno realizirano 
 
Prispevna stopnja za dolgotrajno 
oskrbo ni bila uvedena. Potekajo še 
vedno razprave o načinu financiranja 
te pravice. 

Sprejem zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju ZPIZ-2F. 

Dodatno realizirano  
 
Ključni cilj je podaljševanje delovne 
aktivnosti zaposlenih. 

Sprejem sprememb zakona o urejanju trga dela. Dodatno realizirano  
 
Z zakonom se je zvišalo najnižje 
nadomestilo za brezposelnost, ob 
hkratni zaostritvi pogojev za pridobitev 
tega nadomestila. 

Okolje: sprejem ukrepov za vzpostavitev sistema 
razširjene odgovornosti proizvajalcev (»clearinghouse«) 
ter pospešitev postopkov na ARSO in MOP.  
 

Delno realizirano 
 
Pripombe na spremembe ZVO-1k in 
na spremembo uredbe o ravnanju z 
embalažo in odpadno embalažo, v 
javni obravnavi – zakon in uredba 



uvajata pogoje proizvajalčeve 
razširjene odgovornosti.  
Redni sestanki z ARSO za odpravo 
administrativnih ovir; poudarki: 
predhodni postopki, poročila o vplivih 
na okolje, okoljevarstvena soglasja in 
dovoljenja. 

 
Okrepljen neposredni stik s članicami GZS 
 

Krepitev vloge strateških svetov GZS z vključevanjem 
predstavnikov podjetij v oblikovanje skupnih krovnih 
stališč.  

Realizirano 
 
 

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

Realizirano 

Okrepitev pravnega svetovanja na sedežu podjetij-članic 
in izmenjave znanja in izkušenj. 

Realizirano 

Aktivno vključevanje članic kot aktivnih deležnikov v 
spremljanje zakonodaje s področja gospodarstva (stalna 
komisija GZS za gospodarsko pravo in ad hoc delovne 
skupine za posamezna pomembna pravna področja). 

Realizirano 

 
Dogodki 
 

4 strateške konference (Vrh slovenskega gospodarstva, 
Vrh malega gospodarstva, Vrh podjetij v tuji lasti, 
Okoljski dan gospodarstva). 
 

Delno realizirano  
 
Izvedeni Vrh slovenskega 
gospodarstva, Vrh malega 
gospodarstva ter Okoljski dan. 

3 strateška srečanja v soorganizaciji s partnerji 
(Evropska komisija, Evropski parlament, Vlada RS ...). 

Realizirano 

Predstavitve in razprave, namenjene članom GZS, o 
osnutkih zakonodajnih predpisov, pomembnih za 
gospodarstvo. 

Realizirano 

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

Realizirano 

 
 
 

INTERNACIONALIZACIJA  

Vse aktivnosti s področja mednarodnega poslovanja, ki jih je izvajala GZS, so potekale v okviru 

programa spodbujanja internacionalizacije slovenskih podjetij Go International Slovenia. Cilj teh 

aktivnosti je dvig izvoza 50 mrd evrov do leta 2025.  

Nove poslovne priložnosti  

Organizacija 33 vhodnih in izhodnih delegacij iz/na 
izbrane trge, ki podjetjem odpirajo priložnosti za nova 
poslovna partnerstva, največ pri iskanju izvoznih 
priložnosti, pa tudi pri optimizaciji nabavnih virov.  

Realizirano 

Organizacija 5 izhodnih delegacij ob obiskih visokih 
političnih predstavnikov Slovenije v tujini, s poudarkom 
na strateških in lobističnih vsebinah.  

Realizirano 



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

Realizirano 

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

Realizirano 

Individualno svetovanje okoli 1.000 članom GZS o 
poslovnih priložnostih na tujih trgih.  

Realizirano 

Sodelovanje v partnerskih EU projektih (EXPEDIRE in 
IRIC), v okviru katerih bodo izvedene 4 delavnice za 
izvoznike ter podpisane 3 partnerske pogodbe 
»Partnership agreement« v okviru Interreg projekta 
Expedire.  

Realizirano 

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

Realizirano 

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

Realizirano 

 

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

Realizirano 

 

  
Produkti in storitve  
 

Mesečna izdaja ključnih kontaktov in poslovnih 
informacij v okviru dokumentacijske platforme Knjižna 
polica Go International.  

Realizirano 

Podajanje ključnih informacij o posameznih trgih.  Realizirano 

Individualno svetovanje članom GZS in posredovanje 
poslovnih kontaktov.  

Realizirano 

Tedensko obveščanje o aktualnih dogodkih na področju 
internacionalizacije na več kot 15.000 elektronskih 
naslovov.   

Realizirano 

  
 Klubi, poslovne skupine  
 

Združevanje članov GZS preko poslovnih klubov in 
poslovnih skupin, preko katerih sledimo interesom 
podjetij na posameznih trgih, spremljamo spremembe 
na trgih, povezujemo slovenske izvoznike med seboj – 
deljenje izkušenj.  

Realizirano 

  
Izobraževanje in drugi dogodki  
 

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

Realizirano 

  
 Medijska in informacijska podpora  

Razvoj novih regionalnih izdaj revije Discover Slovenia 
(tudi v 2019 skupaj 7 edicij).  

Realizirano  
1 letna, 6 regionalnih izdaj. 

Razvoj digitalnih informacijskih platform za informiranje 
tujih poslovnih javnosti o Sloveniji z vsebinami iz revij 
Discover Slovenia in drugimi informacijami.  

Delno realizirano 
 
DS objavljen na spletnih straneh v 
digitalni obliki. 

Medijska podpora dogodkom.  Realizirano 

 



DIGITALIZACIJA 
 
Kontinuirano sledenje trendom in objava informacij o novostih na področju digitalizacije 
 

Urednikovanje portala digitalna.si in kontinuirano 
objavljanje koristnih vsebin v revijah Glas gospodarstva 
(skupaj bo v letu 2019 12 edicij revij Glas gospodarstva 
in Discover Slovenia, v katerih bodo tudi vsebine o 
digitalizaciji). 

Realizirano 
 
Prenovljen portal digitalna.si, izveden 
Forum.  
 
Panožna številka Glasa gospodarstva 

Digitalizacija, objave v rednih številkah. 

 
Dogodki 

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

Realizirano 

Vsaj ena velika konferenca o digitalizaciji gospodarstva. 
 

Realizirano 

GoDigital konferenca  na temo 

Podatkov in umetne inteligence s 300 

udeleženci na Brdu pri Kranju. 

 
Produkti s področja digitalizacije, kjer bo GZS sodelovala 
 

Logistični nacionalni center za digitalizacijo. 
 

Ni realizirano 
 
Je pa ZIT v sodelovanju z GZS 
vzpostavil Center za elektronsko 
poslovanje. 

 
Digitalna GZS 
 

Interna digitalna akademija za digitalne kompetence 
zaposlenih. 

Realizirano 

Integracija dokumentacijskega sistema: podpisana 
pogodba z izvajalcem. V prvi fazi uvedeni moduli 
e-pisarna, e-računi, e-pogodbe, e-potni nalogi. 
Promocija brezpapirnega poslovanja. 

Realizirano 

Infrastruktura: Prenovljen WiFi, višja hitrost interneta, 
standardizirana računalniška oprema, nova požarna 
pregrada, tiskanje na kartice, Office 365, implementacija 
Microsoft Teams 

Dodatno realizirano 

Uvedba e-odsotnosti in e-pregleda ur Dodatno realizirano 

Postavitev platforme za webinarje Dodatno realizirano 

 

 

PODPORA INOVATIVNOSTI  

GZS pokriva celoten proces podpore inovativnosti od ideje do razvoja, zaščite intelektualne lastnine, 
povezovanja s partnerji, umestitve inovacije na mednarodni trg ter promocije inovacij pod blagovno 
znamko Inovativna Slovenija. Njen namen je spodbujati in širiti inovativno kulturo v Sloveniji ter 
doprinesti k uspešnemu prodoru slovenskih inovacij na tuje trge. Cilj GZS je postopoma prispevati k 
dvigu dodane vrednosti na 60.000 € in k dvigu izvoza na 50 mrd € do leta 2025. 



 
Produkti in storitve 
Posebni poudarki so bili poleg spodbujanja inovativnosti tudi na spodbujanju razvoja in razvojnih 
strategij, razširitvi ciljne publike (mlajša podjetja, osnovne in srednje šole, nevladne organizacije) in 
približevanju tehnološkega razvoja in inovativnosti širši populaciji. 
 

Povezovanje mladih podjetij z zrelimi in ustaljenimi 
podjetji. 
 

Realizirano 
 
Odobren in realiziran projekt KorpoStart. 

Svetovanje in pomoč pri prijavi in vodenju razvojnih 
projektov. 

Realizirano 

Zagon projekta »Inovacije v osnovne in srednje šole«. 
 

Delno realizirano 
 
Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi 
Inovacijskega campa na Zavodu sv. 
Stanislava (Ljubljana). 

Oblikovanje spletnega bloga in aktivna priprava vsebin 
na temo tehnološkega razvoja in inovativnosti. 

Realizirano 
 
Tedenske INOvičke. 

Prizadevanje za ponovno vzpostavitev tehnološko-
inovacijske agencije TIA. 

Delno realizirano 
 
Sugestije preko Sveta za znanost, ki pa 
pod vodstvom MIZŠ deluje zelo počasi 
in neaktivno. 

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

Delno realizirano 
 
 

Razvoj in izvajanje podpornih storitev v strateških 
razvojno-inovacijskih partnerstvih (SRIP) na področju 
razvoja človeških virov, (razvojne) internacionalizacije, 
varstva okolja, spremljanja rezultatov in analitike, 
podjetništva. 

Realizirano 
 
Posamezno preko SRIP-ov in preko 
razstav Future. 

Svetovanje in pomoč pri zaščiti in upravljanju z 
intelektualno lastnino. 
 

Realizirano 

Povezovanja s strateškimi partnerji in potencialnimi 
investitorji. 

Realizirano 

Katalog najboljših inovacij na nacionalni ravni ter 
okrepljena promocija teh inovacij doma in v tujini. 
 

Realizirano 
 
Dodatna kataloga zlatih nacionalnih 
prejemnikov v kitajski in vietnamski 
izdaji. 

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

Realizirano 

Promocija uspešnih zgodb prejemnikov priznanj GZS za 
inovacije. 

Realizirano 

Povezovanje za krožno gospodarstvo. 
 

Realizirano 
 
Projekt Start Circles, SRIP KG. 

Priprava in vzpostavitev interne inovacijske dejavnosti 

MISLImo. 

Dodatno realizirano 

 
 
Konzorciji 
 
Poudarki so bili na razširitvi povezovalne mreže in partnerstev s raziskovalnimi organizacijami in na 
intenzivnejšemu mreženju najboljših slovenskih inovatorjev. 



 

Vzpostavitev tesnejšega sodelovanja GZS in 
raziskovalnih organizacij z namenom prenosa znanja iz 
RO-jev v gospodarstvo in obratno. 

Realizirano 

Posebej preko Dneva inovativnosti 

2019 in celoletnega razpisa. 

Vzpostavitev kluba prejemnikov zlatih priznanj GZS za 
inovacije. 

Delno realizirano. 

Klub ni “uradno” vzpostavljen, je pa 

bilo organizirano srečanje, kar bo tudi 

vsakoletna praksa. 

Povezovanje podjetij v mednarodna razvojna 
partnerstva. 

Realizirano 
 
Preko SRIP-ov, nagrajenih 
inovatorjev, Slovensko-nizozemskega 
združenja. 

Sodelovanje v konzorcijih in drugih partnerstvih 
povezanih z delovanjem vseh 9 SRIP-ov. 

Realizirano 
 
Razstave Future in širše. 

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

Realizirano 
 

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

Realizirano 

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

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

Realizirano 

199 prijavljenih inovacij, preko 1000 

inovatorjev. 

17. Dan inovativnosti (s preko 400 udeleženci) s 
podelitvijo priznanj najboljšim inovacijam na nacionalni 
ravni ter mednarodno konferenco na temo inovativnosti 
ter naprednih in prebojnih tehnologij. 

Realizirano 

450-500 udeležencev na podelitvi, 

150-200 udeležencev na konferenci. 

Srečanje prejemnikov zlatih priznanj GZS za inovacije. Realizirano 

3 dogodki na temo razvoja inovacij, razvojnih strategij, 
razvojnih projektov in upravljanja z intelektualno lastnino. 
 

Realizirano 
 
Mednarodni dogodek na temo IL v 
sodelovanju z UIL in EPO, 11 delavnic 
na temo razvojnih projektov in razpisov 
po regijah. 
 
*2 inovacijska trojčka sta bila 
organizirana, ampak odpovedana 
zaradi prenizkega števila prijav. 

2 webinarja s področja inovativnosti in kreativnosti. 
 

Delno realizirano 
 
Izveden 1 webinar, ki pa je bil 
objavljen na spletu in zelo gledan. Prvi 
webinar je zaradi tehnični težav pri 
predvajanju v živo odpadel. 

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

Delno realizirano 
 
Izvedenih 6 seminarjev. 



Organizacija in izvedba vsaj 1 večjega dogodka na 
nacionalni ravni, povezanega z delovanjem SRIP-ov. 

Realizirano 
 
Future Living, Future Factories, Future 
Food. 

Izvedba 1. konference o kreativnosti Dodatno realizirano 

 
 
 

ČLANSTVO IN BLAGOVNA ZNAMKA GZS  

 
Nadgraditev marketinških aktivnosti 

Priprava publikacij s poudarkom na interaktivnih 
vsebinah. 

Delno realizirano 

Promocija stališč, komentarjev in učinkov realizacije 
ukrepov v javnostih. 

Realizirano 

Krepitev blagovne znamke GZS prek novih aktivnosti, 
tudi oglaševanja. 

Realizirano 

 
Krepitev in koristnost mreže članov GZS 
 

Krepitev poslovnih odnosov s pomočjo e-platforme 
Excellent SME. 

Realizirano 

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

Delno realizirano 

Vzpostavitev mreže uglednih podpornih članov 
(institucij, univerz …). 

Delno realizirano 

 
Promocija uspehov članov 
 

Podelitev 51. Nagrad GZS za izjemne gospodarske in 
podjetniške dosežke. 

Realizirano 

Letno srečanje imetnikov certifikata Excellent SME s 
podelitvijo nagrad. 

Realizirano 

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

Realizirano 

 
Pomoč članom GZS 
 

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

Realizirano 

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

Realizirano 

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

Realizirano 

 
Komunikacijske aktivnosti 
 

Izdaja elektronskih biltenov. Realizirano 

11 številk revije Glas gospodarstva (7 rednih številk, 1 
številka, vezana na Nagrade GZS, 3 panožne številke) 

Realizirano 



7 rednih številk, 2 posebni, 4 panožne 

številke. 

1 celoletna in 7 regionalnih edicij revije Discover 
Slovenia. 

Delno realizirano 
 
1 celoletna in 6 regionalnih edicij. 

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

Realizirano 

Medijska podpora dejavnostim in aktivnostim GZS, 
vključno z več sodelovanja z lokalnimi mediji. 

Realizirano 

Posodobitev digitalnih komunikacijskih kanalov v skladu 
s trendi in novimi tehnologijami v okviru razpoložljivih 
finančnih sredstev.  

Realizirano 

Okrepitev komunikacije prek družbenih omrežij. Realizirano 
Se izvaja od 1. januarja 2020. 

 

 

JAVNE LISTINE  

Na oddelku Javne listine smo vodili postopkov zvezi z listinami, ki se uporabljajo pri mednarodnem 

trgovanju in na področju cestnih prevozov. 

V Ljubljani in na dvanajstih regionalnih zbornicah v Kranju, Dravogradu, Krškem, Postojni, Zagorju ob 

Savi, Novi Gorici, Novem mestu, Murski Soboti, Kopru, Celju, Velenju in Mariboru smo izdali:   

• 1211 ATA zvezkov (ATA Carnet) za začasni izvoz, tranzit oz. uvoz blaga,  

• 18.320 Potrdil o poreklu blaga (Certificate of Origin), od tega 44 odstotkov elektronsko, 

• 42 potrdil o registraciji podjetja,  

• 38 potrdil o članstvu v GZS za tuje partnerje ter  

• Potrdili 4.239 drugih listin, ki spremljajo blago pri izvozu, od tega 35 odstotkov elektronsko.  

Kot garant v mednarodni verigi ATA zvezkov smo urejali zaključevanje postopkov začasnega uvoza in 

posredovali pri plačilih uvoznih dajatev za slovenska in tuja podjetja.   

Uvedli smo nov program za vodenje ATA zvezkov, ki bo v naslednji fazi omogočal elektronsko pridobitev 

ATA zvezkov in s tem olajšal postopke za uporabnike, hkrati pa omogočal prilagoditev na uvedbo 

elektronskega ATA zvezka (eATA).  

Sodelovali smo pri upravljanju sistema ATA zvezkov in Potrdil o poreklu blaga v okviru World ATA 

Carnet Council in International Certificate of Origin Council pri Mednarodni trgovinski zbornici (ICC).  

Na področju prevozov v cestnem prometu smo izdali: 

• 724 licenc Skupnosti za prevoz blaga in potnikov v notranjem in mednarodnem cestnem 

prometu,  

• 149 nacionalnih licenc za prevoz blaga, potnikov ali taksi prevoze,  

• 7.264 izvodov licenc za vozila,  

• 528 avto-taksi nalepk, 

• 12.383 potrdil za voznike, ki niso državljani EU,  

• 9.888 dovolilnic, 490 letnih CEMT dovolilnic in 30 mesečnih dovolilnic za opravljanje 

mednarodnega cestnega prevoza blaga,  

• 6 potrdil za voznike za izdajo ruske vize.   

Sodelovali smo pri spremembi zakonodaje glede licenc, ki omejuje nelojalno konkurenco.  

Uvedli smo postopke odvzema licenc za 178 podjetij, jih 64 odvzeli ter v enem primeru začasno odvzeli 

izvode licenc. Obravnavali smo 282 prekrškov prevoznih podjetij zabeleženih s strani slovenskih in tujih 

nadzornih organov. 



Podjetjem smo svetovali v postopkih pridobitve listin, jim pomagali v primerih zapletov v tujini ter izvajali 

postopke v primeru nepravilnosti.  Uporabnike storitev smo informirali preko komunikacijskih kanalov 

GZS, predvsem preko e-novic, revije, socialnih omrežjih in z izvedbo 8 seminarjev po različnih  regijah.    

  



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 2019 je LAC v okviru svoje osnovne dejavnosti za stranke zagotavljal organizacijo in podporo 

reševanju domačih sporov in sporov z mednarodnim elementom z arbitražo, mediacijo in drugimi 

alternativnimi oblikami reševanja sporov. LAC je svoje storitve uporabnikom zagotavljal v skladu z 

najvišjimi strokovnimi in profesionalnimi standardi, ki veljajo v mednarodni institucionalni arbitraži 

zahodnega tipa. 

Aktivnosti LAC v letu 2019 so bile usmerjene v: 

• mednarodno promocijo nove ponudbe storitev LAC na področjih mediacije, reševanja sporov 

majhne vrednosti in administracije ad hoc arbitraž, 

• nadgradnjo in nadaljnji razvoj novih produktov in ponudbe LAC (npr. prenova Ljubljanskih 

arbitražnih pravil, posodobitev Smernic za arbitre LAC) ter posodobitev spletne strani in 

komunikacijskih kanalov LAC, 

• nadgradnjo kakovosti storitev, sistema upravljanja s strankami, strokovnosti, profesionalizacije 

organizacije in delovanja organov LAC, trajnega strokovnega izpopolnjevanja članov 

sekretariata na vodilnih tujih arbitražnih institucijah ter strokovnih združenjih, 

• izgradnjo arbitražne skupnosti v Sloveniji skozi tesnejšo povezavo s strokovnimi društvi, 

znanstvenimi, izobraževalnimi in drugimi združenji na področju arbitraže in alternativnega 

reševanja sporov, 

• okrepitev neposrednega stika in sodelovanja s slovenskimi in tujimi (regionalnimi) podjetji, 

odvetniškimi družbami v Sloveniji in tujini, preko neposrednih poslovnih obiskov na terenu, 

• nadaljevanje dela na področju razvoja arbitražnega prava in prakse, skozi organizacijo 

odmevnih dogodkov s področja arbitraže in alternativnega reševanja sporov (Joint 

UNCITRAL-LAC Conference on Dispute Settlement, Ljubljana Willem Vis Pre-moot, 

regionalne konference, »twinning« konference), 

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

arbitražnih institucij in komisije ICC za arbitražo v slovensko okolje ter članstvo v vodilnih 

mednarodnih profesionalnih združenjih s področja arbitraže (ICC, ICCA, CIArb, IFCAI, ASA), 

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

 

ČASTNO SODIŠČE PRI GZS  

Častno sodišče pri Gospodarski zbornici Slovenije je v letu 2019 delovalo skladno z Zakonom o 

gospodarskih zbornicah (UL RS št 8/2008) in zanj še vedno veljajo pravila, sprejeta v letu 2000, s tem, 

da od leta 2008 dalje ne izvaja individualnih postopkov v zvezi s kršitvami dobrih poslovnih običajev. 

 
  



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. 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 2019 smo bili kot člani Nacionalnega odbora ICC v sodelovanju z Združenjem bank Slovenije 

aktivni zlasti na naslednjih področjih:  

• sodelovanje s Komisijo ICC za pospeševanje arbitražnega reševanja poslovnih sporov 

• in v upravnem odboru Mednarodnega arbitražnega sodišča ICC; 

• sodelovanje s Komisijo ICC za gospodarsko pravo in prakso; 

• sodelovanje v Odboru ICC za Poreklo blaga; 

• sodelovanje v Odboru ICC za ATA zvezke; 

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

• pomoč in svetovanje pri reševanju medbančnih problemov v zvezi s poslovanjem z 

dokumentarnimi akreditivi, bančnimi garancijami in dokumentarnimi inkasi; 

• pomoč in svetovanje pri uporabi Enotnih pravil za bančno plačilno obvezo (BPO) kot  

novega produkta ICC; 

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

garancijah skozi članstvo v ICC Commercial Crime Services (CCS) in ICC Financial 

Investigation Bureau (FIB). 

 

 

SODELOVANJE Z EUROCHAMBRES 

Kot polnopravna članica Evropske zveze gospodarskih zbornic (Eurochambres) je GZS tudi v letu 2019 

dejavno sodelovala pri njenih ključnih aktivnostih. Eurochambres s svojimi stališči, ki jih oblikuje s 

pomočjo vseh zbornic članic, opozarja politične odločevalce na ravni EU na potrebe in pričakovanja 

gospodarstva pri oblikovanju evropske zakonodaje.  

Skoraj dve tretjini zakonodaje, ki pomembno vpliva na poslovno okolje naših podjetij, nastaja v Bruslju. 

Lobiranje v zgodnjih fazah zakonodajnega procesa je zato vitalnega pomena. Večina skupnih stališč se 

oblikuje v strateških delovnih skupinah, na rednih delovnih sestankih ali z neposrednimi prispevki 

zbornic v obliki konzultacij, v katere smo vključeni.  

Aktivni smo bili predvsem na področjih spodbujanja digitalizacije, inovativnosti in krožnega 

gospodarstva, izboljšanja podpornega okolja za MSP in podjetništvo, delovanja enotnega trga EU, glede 

vprašanj energije in okolja ter posledic brexita. 

 
  



REGIONALNE ZBORNICE 

 

REGIONALNE ZBORNICE, KI SO ORGANIZACIJSKE ENOTE V OKVIRU GZS  

 

KOROŠKA GOSPODARSKA ZBORNICA 

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

Največji dosežki na področju lobiranja 

Sodelovanje s Savinjsko-šaleško gospodarsko zbornico in 
krovno GZS v prizadevanjih za realizacijo 3. razvojne osi: 
nadaljnja prizadevanja za izgradnjo prometnice na celotnem 
severnemu kraku, kar prinaša dolgoročne razvojne premike 
glede števila investicij in prihodkov gospodarstva (za 25 %) ter 
večjega števila zaposlenih. 

- Delno realizirano 

- Nadaljnje izvajanje faz projekta 

zaostaja za predlagano 

časovnico. 

 

Prenos nacionalnih usmeritev upravljanja starejših zaposlenih v 
gospodarstvo v sklopu projekta 55+. Usmeritev aktivnosti s 
ciljema povečanja: 

• stopnje delovne aktivnosti starejših zaposlenih na 43,5 %;  

• dostopnosti do izobraževanja in usposabljanja za starejše 
zaposlene na 6,5 %. 

- Realizirano 

Sodelovanje UO OZ Koroška pri prizadevanjih za energetsko 
okrepitev Mežiške doline. 

- Realizirano 

Prizadevanje za zmerno in postopno povišanje NUSZ v občini Radlje 

ob Dravi. 

Dodatno realizirano 

Delno znižanje prvotnega 

predloga občine glede višine 

NUSZ, dosežena postopnost 

višanja. 

Podporne storitve  

16 izobraževanj oz. usposabljanj s skupaj 210 

udeleženci 

3 e-publikacije, ki jih prejme 800 naslovnikov 

11 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc s 

skupaj 260 udeleženci 

1 gradivo/zloženka o poslovanju regijskega 
gospodarstva 

105 svetovanj in podanih informacij 3 sekcije 

1.030 izdanih javnih listin  

Novi produkti / storitve 

Gospodarski forum Koroške: nova oblika razprave in izmenjave 
mnenj o aktualnih temah na področju razvoja gospodarstva 
regije (vabljeni člani in nečlani GZS, gospodarski in javni sektor 
regije). Namen: zbornica kot pobudnik boljšega povezovanja in 
sodelovanja gospodarstva z regijskim okoljem. S tem se krepi 
vloga gospodarskega sektorja regije, povečuje prepoznavnost 
OZ Koroške in blagovne znamke GZS. 

Realizirano 

Promocijske aktivnosti projekta 55+: v skladu s projekti POLET, 
ASI, E-services za starejše zaposlene. Namen: GZS kot glasnik 
oblikovanja pogojev za kakovostna delovna mesta za starejše 
zaposlene. Korist: doseganje ciljev projekta 55+. 

Realizirano 

Delavnica s SPIRITom: Trajnostna poslovna strateška 

transformacija podjetij. 

Dodatno realizirano 

Ključni dogodki 

http://www.gzs.si/oz_koroska


Nacionalna konferenca 55+, 27.3.2019 Realizirano 

Gospodarski forum Koroške, 15.3.2019 Realizirano 

Podelitev priznanj za najboljše inovacije v koroški regiji za leto 
2019, 30.5.2019 

Realizirano 

Regijski posvet o učinkih Zakona o minimalni plači, 4.7.2019 Dodatno realizirano 

 

  



POSAVSKA GOPODARSKA ZBORNICA, KRŠKO 

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

Največji dosežki na področju lobiranja  

Promocija poklicev za delo v industriji Posavja s poudarkom na 
srednjem poklicnem izobraževanju – povečanje vpisa v prve 
letnike in uvedba novega vajeniškega programa za poklic mizar 
in orodjar. 

- Delno realizirano 

Vpis v srednjo tehniško šolo se 

povišuje kljub manj številčnim 

generacijam, žal pa resorno 

ministrstvo ni naklonjeno širitvi 

vajeniškega programa za poklic 

mizar in orodjar. 

Zavzemanje za dokončanje verige HE na spodnji Savi, izdaja 
gradbenega dovoljenja za HE Mokrice. Investicijski potencial v 
višini 145 mio evrov za slovensko gospodarstvo. 

- Delno realizirano 

- Vloga za pridobitev gradbenega 

dovoljenja je v postopku in bo 

vložena maja 2020. 

Podporne storitve 

20 izobraževanj oz. usposabljanj s skupaj 220 

udeleženci 

1 e-publikacija, ki jih prejme 3.000 naslovnikov 

2 strokovna posveta, srečanji, konferenci s skupaj 

100 udeleženci 

2 gradivi/zloženki o poslovanju regijskega 
gospodarstva 

250 svetovanj in podanih informacij 1 izhodna in 1 vhodna delegacija 

1.000 izdanih javnih listin  

Novi produkti / storitve  

Izdelava primerjalne analize poslovanja člana s panogo (za 
člane, katerih članarina presega 1.000 evrov).  

- Realizirano 

Kadrovski načrt za posavsko gospodarstvo. - Realizirano 

Vzpostavitev sekcije za ravnanje s človeški viri. - Delno realizirano 

- V sodelovanju s kadrovniki je bila 

narejena analiza kadrovskih 

potreb posavskega gospodarstva 

do leta 2023 in napoved do 

2025. 

Ključni dogodki  

Forum Inovativno Posavje in 16. podelitev najboljših inovacij 
Posavja, 10. junij 2019 

- Realizirano 

28. forum odličnosti in mojstrstva - Dodatno realizirano 

 
 

 

  



REGIONALNA  ZBORNICA POSTOJNA 

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

Največji dosežki na področju lobiranja 

Lobiranje za dodatno financiranje izobraževalnega centra 
sodobnih tehnologij, da bo ta dovolj dobro opremljen, da bo 
maksimalno izpolnjeval potrebe gospodarstva. Potreba izhaja iz 
pomanjkanja kompetenc kadrov, ki zaključijo formalne 
programe izobraževanj ter zaposlenih v orodjarstvu in sorodnih 
panogah, ob tem, da je ta panoga trenutno eden največjih 
zaposlovalcev v regiji.  
 

Delno realizirano  
Napovedi glede financiranja so 

bile prenagljene. Ne glede na 

dejstvo, da do dodatnega 

financiranja ICST ni prišlo, je bilo 

poslovanje ICST konsolidirano in 

je šele sedaj pravi čas, da se 

opredeli vsebina II. faze, ki bo 

vključevala nadgradnjo strojev in 

opreme v ICST. Opredelitev 

vsebine, priprava projekta in 

vključitev projekta v RRP pa je v 

načrtu v letu 2020. Financiranje 

pa se predvideva v letu 2021. 

Upravni odbor GZS RZ Postojna izvaja tudi funkcijo Odbora 
RSR za gospodarstvo, s čimer ima gospodarstvo neposreden 
vpliv na kreiranje razvojnih usmeritev regije na področju 
gospodarstva in na gospodarskih politik.   

- Dodatno realizirano 

Podporne storitve 

10 izobraževanj oz. usposabljanj s skupaj 100 

udeleženci 

700 izdanih javnih listin 

11 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc s 

skupaj 400 udeleženci 

1 gradivo/zloženka o poslovanju regijskega 
gospodarstva 

150 svetovanj in podanih informacij 8 srečanj sekcij 

Novi produkti/storitve 

Podjetniški zajtrk - Dodatno realizirano 

- Izvedena 2 podjetniška zajtrka 

(nova storitev RZ Postojna) 

Ključni dogodki 

Gospodarski forum Primorsko-notranjske regije, mesečno Realizirano  

Dan inovativnosti in podelitev priznanj za najboljše inovacije v 
Primorsko-notranjski regiji za leto 2019, junij 2019 

Realizirano 

Sodelovanje pri izvedbi dogodka na temo krožnega gospodarstva Dodatno realizirano 

Soorganizacija dogodka/razstave Čar lesa Dodatno realizirano 

 

  



REGIONALNA ZBORNICA GORENJSKA 

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

Največji dosežki na področju lobiranja 

Spodbujanje vajeništva v sodelovanju z gospodarstvom in 
šolstvom. Cilj je pridobiti čim več osnovnošolcev in zlasti 
devetošolcev (tudi staršev) za vključitev v vajeništvo na način, 
da se organizirajo sestanki s svetovalnimi službami osnovnih 
šol in Zavoda RS za zaposlovanje ter poudarjajo potrebe 
gospodarstva in programe šolskih centrov. 

Realizirano 

Sodelovanje z regionalnimi institucijami pri reševanju 
problematike pomanjkanja tehničnih kadrov. 

Realizirano 

Spodbujanje poenostavitev postopkov zaposlovanja tujcev  v 
sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje in upravnimi 
enotami ter ministrstvi. 

Realizirano 

Podpora projektu 55+. Realizirano 

Sodelovanje s pristojnimi institucijami pri reševanju cestne 
problematike. 

Realizirano 

Sodelovanje v pripravi RRP za naslednje obdobje (strategije 
razvoja regije, analiza regionalnih razvojnih potencialov, 
opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti regije, razvojnih 
ciljev in prioritet regije v novem programskem obdobju ter 
določitev razvojne specializacije regije). 

Realizirano 

Podporne storitve 

5 izobraževanj oz. usposabljanj s skupaj 50 

udeleženci 

1 e-publikacija, ki jo prejme 1.000 naslovnikov 

25 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc s 

skupaj 300 udeleženci 

3 e-gradiva/zloženke o poslovanju regijskega 
gospodarstva 

800 svetovanj in podanih informacij 2 sekciji 

1.500 izdanih javnih listin  

Novi produkti / storitve 

Vzpostavitev shoowroom-a s predstavitvijo dosežkov in razvoja 
gorenjskega podjetništva (člani). 

Realizirano 

Kreativna usposabljanja z lokalnimi co-working skupnostmi 
(člani, nečlani). 

Realizirano 

Izmenjava dobrih praks po regijah (člani, nečlani). 
 

Realizirano 

Ključni dogodki 

Svečana podelitev priznanj za najboljše gorenjske inovacije, 
30. maj 2019. 

Realizirano 

 

 

 

  



ZASAVSKA GOSPODARSKA ZBORNICA  

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

Največji dosežki na področju lobiranja 

Najpomembnejša lobistična dejavnost je usmerjena v 
osredotočanje sredstev za izobraževanje in usposabljanje za 
dvig kompetenc zaposlenih v skladu z njihovimi potrebami po 
kompetencah zaposlenih v povezavi z razvojnimi namerami 
podjetij. To predpostavlja, da država (ministrstva iz domačih ali 
EU sredstev) k spodbudam za raziskave in razvoj ter investicije 
vključijo tudi sredstva, potrebna za razvoj ustreznih kompetenc 
zaposlenih, ki bodo sodelovali pri realizaciji tega razvoja oz. da v 
vzporednih razpisih spodbujajo tudi razvoj ustreznih kompetenc, 
ki bodo potrebne v celotnem procesu od razvoja, do trga za vse 
zaposlene, še posebej za ranljive skupine. Na tem področju je 
doseženi rezultat večji obseg sredstev, namenjenih za razvoj 
kompetenc v podjetjih in priprava ter izvedba izobraževalnih 
programov za zaposlene. 

Realizirano 

Aktivno sodelovanje pri pripravi novega regionalnega razvojnega 
programa s poudarkom na zastopanju interesov gospodarstva. 

Realizirano 

Podporne storitve 

10 izobraževanj oz. usposabljanj s skupaj 125 

udeleženci 

50 svetovanj in podanih informacij 

3 strokovni posveti, srečanja, konference s skupaj 

150 udeleženci 

300 izdanih javnih listin 

Novi produkti / storitve 

Sodelovanje s podjetji (tudi MSP) pri pripravi Strategije upravljanja s 
starejšimi in preko Partnerstva za razvoj človeških virov v zasavski 
regiji podajanje pobud za nove izobraževalne programe, ki so v 
interesu gospodarstva. Storitev bo namenjena članom in nečlanom s 
ciljem, da postanejo člani.  

Realizirano 

Mreženje med velikimi in malimi podjetji s ciljem skupnih nabavnih poti 
in sodelovanja velikih in malih podjetij pri nabavah; namenjeno članom 
in nečlanom s ciljem, da le-ti postanejo člani. 

Delno realizirano 

Mreženje poteka med  MSP in 

podjetji, ki so med seboj 

lastniško povezana ali imajo 

vzpostavljeno poslovno 

sodelovanje. 

Ključni dogodki 

Razvojna konferenca kot uvod v pripravo Razvojnega programa 
zasavske regije za obdobje 2021- 2027, (konferenca v 
sodelovanju z RRA Zasavje), april 2019 

- Realizirano 

Podelitve nagrad najboljšim inovatorjem v zasavski regiji, junij 
2019 

Realizirano 

 

 

 

 

 

  



SEVERNO PRIMORSKA GOSPODARSKA ZBORNICA NOVA GORICA 

Sedejeva 2a, 5000 Nova Gorica, T: 05 3306 030, F: 05 3306 031 
Oz.sev-primorska@gzs.si, www.gzs.si/slo/regije/oz_za_severno_primorsko 
 
Največji dosežki na področju lobiranja 

Zavzemanje za hitrejšo in boljšo dostopnost (hitrejša pretočnost 
po cesti) do severne Primorske s postavitvijo protivetrne zaščite 
- testnih polj na odseku hitre ceste Razdrto-Selo med vkopom 
Vipavski križ in postajo Nanos. 

Realizirano 

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

Realizirano 

Zavzemanje za pospešitev aktivnosti pri zaključku prenove 
prenosnega daljnovoda Divača-Nova Gorica na območju 
Renč/manjše tveganje zaradi izpada elektrike za severno 
Primorsko. 

Realizirano 

Aktivnosti za povečanje zanimanja mladih za tehnične poklice v 
regiji/povečanje vpisa v tehniške programe ter vključitev 
dodatnih 10 vajeniških mest. 

Realizirano 

Podporne storitve 

10 izobraževanj oz. usposabljanj s skupaj 150 

udeleženci 

1.000 izdanih javnih listin 

2 strokovna posveta, srečanji, konferenci s skupaj 

150 udeleženci 

60 e-publikacij, ki jih prejme 1.000 naslovnikov 

500 svetovanj in podanih informacij 1 sekcija 

Novi produkti / storitve 

BREZPLAČNO SVETOVANJE na nivoju prvega pravnega 
mnenja na področju gospodarskega prava, izvršilnega, 
delovnega, davčnega in drugega sorodnega področja 

Dodatno realizirano 

Ključni dogodki 

XXIV. Srečanje gospodarstvenikov Primorske (Gospodarski 
forum in pdelitev priznanj za najboljše inovacije), 29. maj 2019 

Realizirano 

Prednovoletno srečanje članov SPGZ, november 2019 Realizirano 

 

 

  

http://www.gzs.si/slo/regije/oz_za_severno_primorsko


ZBORNICA OSREDNJESLOVENSKE REGIJE  

Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, T: 01 5898-174, F: 01 431-30-40 

zor@gzs.si, https://www.gzs.si/zbornica_osrednjeslovenske_regije/ 
 
Največji dosežki na področju lobiranja  

Zavzemanje za vključitev družinskega in ženskega podjetništva v 

strategijo razvoja podjetništva v Sloveniji (izboljšanje pogojev za 

prehod v naslednje generacije na področju finančnih spodbud in 

davščin).  

Delno realizirano 

Postopek lobiranja za 

spremembo ali dopolnitev je 

dolgoročen postopek. 

Izvedeno lobiranje in promocija 

pobude:  

Pri Agenciji Spirit podani 

predlogi in razprava na 

različnih srečanjih in 

konferencah. 

Pobuda za spremembe na področju zavarovalne osnove za 

ustanovitelje d.o.o. (040) (izenačitev statusa ustanovitelja d.o.o, ki 

se (samo)zaposli v lastnem podjetju s statusom redne zaposlitve).  

Delno realizirano 

Predstavitev problematike 

Pravni službi GZS.  

Vzpostavitev mreže poslovnih angelov za podjetnice (povečanje 

možnosti za hitrejšo rast podjetij, ki jih ustanovijo ženske z 

dostopom do financerjev - poslovnih angelov, povečanje 

razpoznavnosti pomena neregularnih oblik financiranja rasti 

podjetništva, uvajanje dobrih praks iz Evrope).  

Delno realizirano 

Eden od rezultatov projekta 

SEEWBAN. V sodelovanju s 

projektom 500 Podjetnic in 

Skupnostjo slovenskih 

podjetnic je vzpostavljena 

iniciativa za oblikovanje 

konzorcija, v katerem bi bile 

uspešne ženske, ki so 

pripravljene vlagati v ženska 

podjetja. Iniciativa je povezana 

s podobnimi evropskimi 

iniciativami. 

Predstavitev GZS ZOR in vzpostavitev osnov za sodelovanje med 

osrednjeslovensko in bavarsko regijo. 

Dodatno realizirano 

Obisk predsednika Indije s poslovno delegacijo in podpis pogodbe 

o nadaljevanju razvoja storitev s strani dveh podjetij z Indijsko 

vlado. 

Dodatno realizirano 

Podporne storitve  

1 izobraževanje oz. usposabljanj s 25 

udeleženci 

1 gradivo/zloženka o poslovanju regijskega 

gospodarstva  

1 strokovni posvet, srečanje, konferenca s 

skupaj 110 udeleženci  

1 vhodna delegacija 

30 svetovanj in podanih informacij  1 skupinski sejemski nastopi  

Novi produkti / storitve  

Publikacija Gospodarski uspehi v regiji.  Delno realizirano 

Je v procesu realizacije. 

Analiza regijskega gospodarstva in predstavitev ter novinarska 

konferenca.  

Delno realizirano 

Je v procesu realizacije. 

Roadshow v občinah – družinsko podjetništvo; osveščanje o 

pomenu varovanja znanja in intelektualne lastnine, promocija 

inovativnosti in dvig znanja o uporabi digitalnega marketinga v 

praksi mikro in malih podjetij.  

Delno realizirano 

Se nadaljuje v letu 2020. 

Aktivnosti, povezane z otvoritvijo Slovensko-kitajskega 

poslovnega kluba v prvi polovici 2020. 

Dodatno realizirano 

Priprava Regijske analize na osnovi izračuna kazalnikov za 

pripravo Razvojno-inovacijske strategije za regionalni razvojni 

Dodatno realizirano 

mailto:oz.ljubljana@gzs.si
https://www.gzs.si/zbornica_osrednjeslovenske_regije/


program osrednjeslovenske statistične (NUTZ) regije v obdobju 

2020-2025 za Regionalno razvojno agencijo. 

Ključni dogodki  

Objava analize ekonomskega potenciala podjetnic v regiji in v 

Sloveniji ter novinarska konferenca v prisotnosti predstavnic iz 

regije, 12. marec 2019  

Realizirano  

Izvedeno na dogodku 

Financiranje ženskih podjetij. 

Mednarodni posvet na temo financiranja ženskih podjetij v 

sodelovanju z EEN mrežo (ob dogodku 500 Podjetnic), 11. april 

2019  

Realizirano 

Medobčinska konferenca o razvoju gospodarstva in trga dela v 

osrednjeslovenski regiji (v sodelovanju z občinami in obrtnimi 

zbornicami v regiji), 15. maj 2019  

Delno realizirano 

Dva srečanja s predstavniki 

županov in GZS ZOR za 

postavitev izhodišč za 

kontinuirano, skupno 

sodelovanje in urejanje izzivov 

gospodarstva in občin. 

Podelitev nagrad za inovacije v regiji, 20. junij 2019  Realizirano 

Obisk črnogorske delegacije in srečanje z vodstvom GZS ZOR  Dodatno realizirano 

 

  



SAMOSTOJNE REGIONALNE ZBORNICE 

 

GOSPODARSKA ZBORNICA DOLENJSKE IN BELE KRAJINE 

Novi trg 11, 8000 Novo mesto, T: 07 3322 182, F: 07 3322 187 
info@gzdbk.si, www.gzdbk.si 

Največji dosežki na področju lobiranja 

3. razvojna os južni del: 

o zavzemanje za začetek izgradnje 1. faze od 
priključka Novo mesto vzhod (AC Ljubljana – 
Obrežje) do izvoza Maline;  

 
 

 
 

 
o zavzemanje za začetek izdelave Projektne 

dokumentacije za 2. etapo od priključek Osredek 
do izvoz Maline v letu 2019. 

 

Delno realizirano 

Vložena vloga za pridobitev 

gradbenega dovoljenja za traso 

(konec decembra 2018), za 

mostova čez reko Krko (junij 

2019). Vloga za OVS na ARSO 

predana konec marca 2018.  

Delno realizirano 

Objavljen razpis za ugotavljanje 

sposobnosti izvajalca za gradnjo 

1. in 2. etape; izdelan PIZ. 

Gradbeno tehnična in prometna 

preveritev faznosti gradnje: 

Zaključen in predan.  

Objava JN: Izdelava DGD in PIZ 

projektna dokumentacija 

december 2019. 

Izboljšanje elektroenergetske oskrbe Dolenjske in Bele krajine:  

o zavzemanje za začetek gradnje daljnovoda 2x110 
kV Grosuplje – Iv. Gorica – Trebnje (odsek Trebnje 
– Ivančna Gorica) v letu 2019; 

 
 

o zavzemanje za začetek gradnje RTP 110/20kV 
Dobruška v letu 2019. 

Realizirano 

Gradnja daljnovoda je v zaključni 

fazi. Gradnja RTP 110/20kV 

Ivančna Gorica je v zaključni fazi. 

 

Realizirano 

V letu 2019 je Elektro Ljubljana 

pričel z gradnjo. 

Izven nivojske navezave med R2 448/0220 Pluska – Trebnje in R3 

652/1457 Moravče – Čatež – Breza v Zidanem mostu 

Dodatno realizirano 

Občinski prostorski načrt Občine 

Trebnje je sprejet (Uradni list RS 

št. 50/13, 35/14-poprv.), izdelana 

sta prometna študija in idejni 

projekt, potrebno je izdelati še 

projektno dokumentacijo in 

pridobiti gradbeno dovoljenje. 

Gradnja bo predvidoma potekala 

v letih od 2021 do 2023. 

Podporne storitve 

 44 izobraževanj oz. usposabljanj s skupaj 816 
udeleženci 

5 gradiv o poslovanju regijskega gospodarstva 

 62 strokovnih posvetov, zborov sekcij, okroglih 
miz in drugih strokovnih srečanj s skupaj 1836 
udeleženci 

 6 sekcij 

 Več kot 500 svetovanj in podanih informacij  2 skupinska sejemska nastopa 



 Več kot 900 izdanih javnih listin 1 Katalog inovacij 2019 in e-katalog inovacij 2019 

3 e-publikacije, ki jih prejme 2.500 naslovnikov 2 izhodni in 1 vhodna delegacija 

Novi produkti/storitve 

Pridobitev projekta KOC KROŽNO GOSPODARSTVO, ki bo  trajal od 

1.9.2019 do 31.5.2022. Partnerstvo združuje 27 partnerjev. 

Dodatno realizirano 

Ključni dogodki 

13. Skupščina GZDBK, marec 
2019                                                 

- Realizirano 

11. Posvet dolenjskih in belokranjskih informatikov, april 2019 - Realizirano  

Karierni sejem MojeDelo v Novem mestu, april 2019      - Realizirano 

11. dan Sekcije za okolje in energijo, maj 2019 - Realizirano 

Dan inovativnosti in podelitev priznanj za inovacije GZDBK za 
2019, vključno z dopoldansko predstavitvijo vseh inovacij in 
predavanjem »Patentno varstvo, junij 2019 

- Realizirano 

-  

12. dan Sekcije za ravnanje s človeškimi viri s podelitvijo 
priznanja Vzoren primer ravnanja z človeškimi viri, oktober 
2019 

- Realizirano 

-  

Karierni sejem Moje delo 2019, oktober 
2019                                   

- Realizirano 

22. dan Sekcije za kakovost in inovativnost, november 2019 Realizirano 

  



POMURSKA GOSPODARSKA ZBORNICA 

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

 
Največji dosežki na področju lobiranja  
Sodelovanje v delovni skupini z namenom dokončne ureditve 
obstoječih odprtih koncesijskih dajatev z MOP za kmetijska 
podjetja in zdravilišča, ter pridobitev pravice za koriščenje 
dodatnih količin vod iz obstoječih geotermalnih vrtin.  

Delno realizirano  

Izveden sestanek z tremi 

resornimi ministri in 

predsednikom vlade. 

Opravljeni trije delovni sestanki 

delovne skupine MOP. 

Čakamo odločitev MOP-a.  

Pridobitev še enega razpisa manjših vrednosti za mala podjetja v 
višini približno 500.000 evrov (nepovratnih sredstev) za 
pomurska podjetja iz naslova pomurskega zakona za nove 
investicijske naložbe.  

Realizirano 

  

Aktivno sodelovanje pri pripravi novih aktualnih regijskih 
izobraževalnih programov, prilagojenih dejanskim potrebam 
gospodarstva (tehnični poklici + vajeništvo).  

Delno realizirano  

Skupaj z srednjo poklicno 

tehniško šolo smo pripravili dva 

vajeniška programa, ki pa jih 

ministrstvo še ni potrdilo.  

Nadaljevanje projekta KOC Hrana skupaj z GZS-ZŽKP in 
nadaljevanje tretje faze projekta Right Profession (SI-HU).  

Realizirano  

 Podporne storitve  
35 izobraževanj oz. usposabljanj s skupaj 700 
udeleženci  

1 gradivo/zloženka o poslovanju regijskega 
gospodarstva v 600 izvodih  

5 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc s skupaj 
150 udeleženci  

1 izhodna in 1 vhodna delegacija  

1.000 svetovanj in podanih informacij  7 sekcij  

450 izdanih javnih listin  1 skupinski sejemski nastop  

1 e-publikacija, ki jo prejme 300 naslovnikov   

Novi produkti / storitve  
Specializacija regijske zbornice za internacionalizacijo in 
poslovno sodelovanje s sosednjo Madžarsko.  

Realizirano 

Ključni dogodki  
B2B srečanje slovenskih in madžarskih podjetij z okvirno 50 
udeleženci, februar 2019  

Realizirano 

Srečanje UO PGZ in UO zbornice Varaždin, februar/marec 
2019  

Realizirano 

Pomursko podjetje leta 2018 in Naj zaposlovalec leta 2018 
(izbor in dogodek delamo v sodelovanju s tednikom Vestnik), 
oktober 2019  

Realizirano 

Promocija tehničnih poklicev učencem in njihovim staršem v 
času festivala IZUM, mladi za napredek Pomurja. Število 
udeležencev med 300 in 500. November 2019  

Realizirano 

Podelitev priznanj za najboljše inovacij v pomurski regiji, 
november 2019  

Realizirano 

 

  

http://www.pgz.si/


PRIMORSKA GOSPODARSKA ZBORNICA  

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

 
Največji dosežki na področju lobiranja  
Zavzemanje za sprejem ustreznega Zakona o tonaži (prihranek 6 
mio evrov davkov in ohranitev pomorskega gospodarstva - 
Splošne plovbe in posledično Srednje pomorske šole in 
Pomorske fakultete).  

Ni realizirano 

Ostaja naloga za 2020.  

Zavzemanje za začetek postopka izgradnje 3. pasu na primorski 
avtocesti (je pretesna zaradi vedno večjega števila tovornjakov 
za pristanišča Koper, Trst in Benetke).  

Delno realizirano 

Lobiranje stalno poteka, 

moramo začeti znova z 

nastopom nove vlade.  

Določitev stalnega vira pitne vode za slovenski del Istre (brez 
zadostnih količin vode si ne znamo zamišljati razvoja 
gospodarstva).  

Delno realizirano 

Železniška nesreča je 

pospešila vlogo države, 

pripravlja se zadnja analiza na 

MOP za določitev trajne oskrbe 

Obale s pitno vodo. 

Širitev nabora programov v vajeniškem sistemu na podlagi 
interesov gospodarstva (elektro-inštalater na Srednji elektro šoli 
v Portorožu).  

Delno realizirano 

V pripravi je vajeniški program 

za elektro program. 

Podporne storitve  
15 izobraževanj oz. usposabljanj s skupaj 300 
udeleženci  

1 sekcija 

8 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc s skupaj 
150 udeleženci  

2 skupinska sejemska nastopa  

1.000 svetovanj in podanih informacij   

Novi produkti / storitve  
Klub PGZ: primerjalno s storitvijo Član-Članu.  Realizirano 

Ključni dogodki  
Nacionalna konferenca Prihodnost slovenskega pomorskega 

gospodarstva, marec 2019  

Realizirano  

Posvet podpornega okolja obalno kraške regije – junij 2019 (23 

subjektov)  

Dodatno realizirano 

  
 

  

http://www.pgz-slo.si/


REGIONALNA GOSPODARSKA ZBORNICA CELJE - RGZC 

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

Največji dosežki na področju lobiranja 

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

Realizirano 

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

Realizirano 

Neposredno vključevanje gospodarstva v regionalne razvojne 
programe Savinjske regije.  

Delno realizirano 

Lobiranje za čimprejšnjo izgradnjo severnega dela 3. razvojne osi.       Delno realizirano 

Še v teku. 

Realizacija razvojnega, tehnološkega in promocijskega centra 
lesarstva v Savinjski regiji. Ocenjena vrednost: 15 mio evrov; 
število delovnih mest: prvo leto 60, končni cilj 200. 

Delno realizirano 

Še v teku. 

 

Realizacija dveh zasebno-javnih partnerstev. Delno realizirano 

Še v teku. 

Podporne storitve 

10 izobraževanj oz. usposabljanj  2.000 izdanih javnih listin 

20 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc 3 vhodne delegacije 

Novi produkti / storitve 

Ažuriranje spletnih strani Regijskega stičišča dostojnega dela 
Celje. 

- Realizirano 

Ključni dogodki 

Podelitev priznanj in diplom inovacijam celjske regije, 30. maj 
2019  

- Realizirano 

Posvet Internacionalizacija, 26. september 2019 Realizirano  

Srečanje direktorjev, poslancev in županov savinjske regije, 5. 

december 2019 

Realizirano  

 

  

http://rgzc.gzs.si/


SAVINJSKO-ŠALEŠKA GOSPODARSKA ZBORNICA 

Rudarska 6a, 3320 Velenje, T: 03 8984 202, F: 03 8984 206 
info@ssgz.si, www.ssgz.si 

Največji dosežki na področju lobiranja 

Spremljanje aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za 
gradnjo hitre ceste po trasi 3. razvojne osi na relaciji Šentrupert-
Velenje in po potrebi vključevanje v te aktivnosti. 

- Realizirano 

Sodelovanje z območno službo ZRSZ pri vzpostavitvi sistema 
dolgoročnega napovedovanja poklicnih potreb delodajalcev v 
SAŠA regiji - za boljše načrtovanje izobraževalnih programov in 
programov usposabljanja ter posledično znižanje kadrovskega 
deficita. 

- Delno realizirano 

Doseženo soglasje o 

potrebnosti dolgoročnega 

planiranja kadrovskih potreb v 

regiji, sledi oblikovanje 

metodologije. 

Zavzemanje za reformo visokošolskih študijskih programov, ki bi 
z bistveno večjim deležem praktičnega izobraževanja izboljšali 
zaposljivost diplomantov in skrajšali čas od njihove zaposlitve do 
prevzema samostojnih del pri delodajalcih. Ovrednoten cilj: 
znižanje deleža podjetij s težavami pri zaposlovanju s 45 % na 
30 %. 

- Delno realizirano 

Na MIZŠ zgolj načelna 

pripravljenost za razmislek o 

teh izzivih. 

-  

Zavzemanje za čimprejšnje sprejetje zakona o postopnem zapiranju 

Premogovnika Velenje in prestrukturiranju regije 
- Delno realizirano 

Zagotovilo MZI, da bosta do 

konca leta 2020 pripravljena 

časovnica in pravičen načrt 

predčasnega zaprtja 

Premogovnika Velenje in 

opustitve rabe fosilnih goriv v 

TEŠ. 

Podporne storitve 

15 izobraževanj oz. usposabljanj s skupaj 200 

udeleženci 

12 e-publikacij, ki jih prejme 1.400 naslovnikov 

12 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc s 

skupaj 600 udeleženci 

1 gradivo/zloženka o poslovanju regijskega 
gospodarstva 

350 svetovanj in podanih informacij 2 sekciji 

400 izdanih javnih listin  

Ključni dogodki 

Posvet s predstavniki kadrovskih služb in mentorji praktičnega 
pouka v podjetjih, januar 2019 

- Realizirano 

Srečanje z delodajalci, februar 2019 - Realizirano 

Poslovni zajtrk Invest SAŠA, februar, maj in oktober 2019 - Delno realizirano 

- 2 izvedbi: april in september 

Akademija ob 40-letnici ustanovitve gospodarske zbornice v Velenju, 

maj 2019 

- Realizirano 

Razvojna konferenca gospodarstva SAŠA regije, junij 2019 - Realizirano 

20. podelitev priznanj za najboljše inovacije v SAŠA regiji, maj 2019 - Realizirano 

Srečanje podjetnikov SAŠA regije, oktober 2019 - Realizirano 

Poslovni zajtrk z NLB, september 2019 - Realizirano 

Posvet o spremembah minimalne plače - Dodatno realizirano 

 

  



ŠTAJERSKA GOSPODARSKA ZBORNICA 

Največji dosežki na področju lobiranja  

Prizadevanja za znižanje nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča (NUSZ) za industrijske hale v drugih občinah. V letu 
2018 smo uspeli znižati NUSZ za 58 % za industrijske hale na 
območju Mestne občine Maribor. Na ta način smo  podjetjem 
na območju Mestne občine Maribor omogočili prihranek 2 
milijona evrov letno. Dravskim Elektrarnam Maribor se je 
znižalo nadomestilo kar za 70 %. 

- Realizirano 

Podporne storitve  
66 dogodkov izobraževanj oz. usposabljanj s 
5.000 udeleženci  

49 e-publikacij, ki jih prejme 7.000 naslovnikov  

30 strokovnih posvetov, srečanj, konferenci s 
skupaj 500 udeleženci  

2 izhodni in 1 vhodna delegacija  

300 svetovanj in podanih informacij  6 sekcij  

1.110 izdanih javnih listin    

Ključni dogodki   
Transnacionalni učni dogodek v okviru projekta Women in Business, 

april 2019  

Realizirano 

Podelitev inovacij najboljšim podjetjem v podravski regiji, junij 2019  Realizirano 

Karierni sejem, november 2019  Realizirano 

7. konferenca ženskega podjetništva, december 2019  Realizirano 

5. podelitev priznanja Podravsko podjetje leta 2018, skupaj s Časnikom 

Večer  

Realizirano 

6. Kadrovska konferenca KAKO – Iz prakse za boljšo prakso, 7. in 8. 

Novembra, skupaj s Kadring in Združenjem kadrovskih delavcev Ptuj  

Realizirano 

 

http://www.stajerskagz.si/


PANOŽNA ZDRUŽENJA IN ZBORNICE 

 
 
PANOŽNA ZDRUŽENJA IN ZBORNICE, KI SO SESTAVNI DELI GZS 
 
MEDIJSKA ZBORNICA 

Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 313, F: 01 5898 100 
Irma.butina@gzs.si, www.gzs.si/slo/panoge/medijska_zbornica 
 
Največji dosežki na področju lobiranja  

Sodelovanje pri pripravi Strategije razvoja medijev, ki bo osnova za 

pripravo Zakona o medijih (ZMed). Zakon je potrebno posodobiti in 

prilagoditi sodobnim komunikacijskim trendom. Urediti je potrebno 

regulacijo tujih medijev, ponovno opredeliti medije s statusom 

posebnega pomena in njihovo financiranje. Sprejetje novega ZMed 

naj bi omogočilo predvsem preživetje regionalnih in lokalnih medijev 

ter postavilo v enakopravni položaj tuje in domače izdajatelje. 

- Delno realizirano 

- Pripravljena in usklajena je bila 

Novela zakona o medijih, ki bi 

morala biti dana v medresorsko 

obravnavo v januarju 2020, kar 

se ni zgodilo zaradi odstopa 

Vlade. 

Avtorske pravice - sodelovanje pri uskladitvi avtorskega prava z 
direktivo. 

- Ni realizirano 

- Predlog ni bil dan v obravnavo 

s strani pristojnega ministrstva. 

Spremljanje dela regulatorja AKOS in SRDF - sodelovanje pri 
pripravi aktov, ki regulirajo delo izdajateljev radijskih in televizijskih 
programov. 

- Realizirano 

Podporne storitve 

1 zbor članov 1 sekcija 

1 strokovni posvet, srečanje, konferenca s skupaj 
100 udeleženci 

5 delovnih skupin 

Ključni dogodki  

Medijska konferenca, aprila 2019 - Realizirano 

 

  

http://www.gzs.si/slo/panoge/medijska_zbornica


PODJETNIŠKO-TRGOVSKA ZBORNICA (PTZ) 

Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 312, F: 01 5898 317 
ptz@gzs.si, www.gzs.si/ptz 
 
Največji dosežki na področju lobiranja  

Podjetniško trgovska zbornica (PTZ) je v letu 2019 največjo 
pozornost namenila obravnavanju pobud za spremembe in 
dopolnitve veljavnih predpisov glede na zaključke Memoranduma 
PTZ, ki smo ga sprejeli ob zaključku 5. konference MSP (april 2018), 
glede na uvedbo Uredbe GDPR (maj 2018). 

- Delno realizirano 

Lobiranje PTZ: 

- sprememba zakonodaje na področju dejavnosti deratizacije, 
dezinfekcije in dezinsekcije (DDD); 

Delno realizirano 

- čim prej naj se pristopi k pripravi učinkovitih ukrepov, ki bodo 
preprečevali manipulacijo števca prevoženih kilometrov v vozilu; 

Delno realizirano 

 

Podporne storitve 

6 izobraževanj oz. usposabljanj z 200  200 
udeleženci 

200 svetovanj in podanih informacij 

1 strokovna ekskurzija 24 številk / izdaj e-publikacije (elektronskih novic) 

6 zborov članov 1 izdaja tiskanega biltena 

2 strokovna posveta, srečanji, konferenci s skupaj 
130 udeleženci 

11 sekcij 

Novi produkti / storitve  

Razvoj webinarjev predvsem za MSP-je, ki se zaradi časovne stiske 
ne morejo udeleževati izobraževanj, ki so največkrat organizirana v 
Ljubljani.  

- Realizirano  

- December 2019. 

LINKEDin PTZ Dodatno realizirano 
Nova spletna stran LinkedIN 

PTZ vzpostavljena. 

Ključni dogodki  

6. konferenca MSP, 2. aprila 2019 - Realizirano 

 

 

 

  

http://www.gzs.si/ptz


ZBORNICA ELEKTRONSKE IN ELEKTROINDUSTRIJE 

Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 301, F: 01 2302 258 
elektroindustrija@gzs.si, www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_elektronske_in_elektroindustrije 

Največji dosežki na področju lobiranja 

Za vzpostavitev ZEE kot enega izmed vplivnih lobistov na področju 

soustvarjanja aktivne politika za spodbujanje rasti elektroindustrije je 

najprej potrebno vzpostaviti bolj vsebinsko intenziven, strokoven in 

zaupanja vreden odnos z MGRT-jem kot ključnim sogovornikom. V 

letih oblikovanja strategije pametne specializacije je bil tak odnos 

zgrajen s SVRK-jem, sedaj, ko smo sredi izvajanja strategije, pa je 

potrebno aktivno dograjevati še vsebinsko sodelovanje z MGRT-jem. 

Ključen dosežek, ki bi bil mogoče dosegljiv že v letu 2019, bi bil lahko 

vključitev velikega Demo centra industrije 4.0 v plane MGRT-ja in 

povabilo za sodelovanje pri pripravi tega vseslovenskega projekta.  

- Ni realizirano 

Razpis, ki je bil s strani MGRT 

izdan za pilotne projekte, ni 

zajemal velikih demo centrov. 
Na tem delamo naprej v okviru 

prijave na 3. fazo SRIP. 

Podporne storitve  

12 izobraževanj oz. usposabljanj s po 5 do 30 
udeleženci 

4 številke / izdaje e-publikacije (elektronskih novic) 

2 zbora članov 2 sekcije 

3 strokovni posveti, srečanja, konference s skupaj 
200 udeleženci 

3 delovne skupine 

175 svetovanj in podanih informacij 1 skupinski sejemski nastop 

2 različni e-publikaciji, ki ju prejme 150 naslovnikov  

Novi produkti / storitve 

Blagovna znamka DT&T - Design Thinking & Technology: združitev 
vseh dejavnosti, ki jih trenutno prek raznih EU projektov nudimo 
brezplačno na temo DT na področju tehnologije do druge polovice 
2019 (DesAlps, Rosie, kadri, SRIP-i,...). 

- Delno realizirano 

- Pripravljeno do faze izvedbe, 

kasneje opuščeno, ker se je 

ugotovilo, da na GZS za to 

interesa. 

ETIM nacionalna točka: za pospeševanje digitalizacije izdelkov, 
odpiranje novih prodajnih kanalov proizvajalcem elektro in elektronske 
opreme in tudi drugih. 

- Delno realizirano 

- Pričakovanja o odzivu so bila 

večja, zadržek je plačljivost 

storitve. 

I 4.0 sprint: delavnica po metodi Design Thinking v podjetju, s katero 
bi v podjetju oblikovali njihov projektni predlog za industrijo 4.0. 

- Realizirano 

Odpiramo 4.0 vrata: dogodek, namenjen primarno MSP podjetjem, ki 
želijo slediti dinamiki sprememb v poslovnem okolju, ki jih prinaša 
digitalizacija.  

- Realizirano 

Nabor delavnic po metodi Design Thinking v posameznih podjetjih. - Delno realizirano 

Ključni dogodki 

Konferenca Design Thinking & Technology Day, 24. april 2019 Realizirano 

Konferenca Dan najboljše prakse 2019, 1.–2. oktober 2019 Realizirano 

Letni posvet članov ZEE, 12. december 2019 Ni realizirano 
Prestavljeno na januar 2020 in 
izvedeno. 

Posvet »Industry 4.0 and 5G network«, 16.12.2019 - Dodatno realizirano 

 



ZBORNICA GORSKIH CENTROV 

Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, T: 01 5898 130, F: 01 5898 224 
danilo.brecelj@siol.net, www.skislovenia.net 
 
Največji dosežki na področju lobiranja 

Dogovor z drugo največjo skupino lastnikov in direktorjev smučarskih 

središč v Skandinaviji Branas o obisku v letu 2020 v Sloveniji 

Dodatno realizirano 

 

Podporne storitve  

4 izobraževanja oz. usposabljanja z 80 udeleženci  2 zbora članov  

Novi produkti / storitve 

Pridobitev licence/pooblastila države za izobraževanje delavcev v 

žičniških dejavnostih. 

- Dodatno realizirano 

 

   

http://www.skislovenia.net/


ZBORNICA GRADBENIŠTVA IN IGM 

Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 242, F: 01 5898 100 
zgigm@gzs.si, www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala 

Največji dosežki na področju lobiranja  

Aktivnosti za urejanje razmer na trgu gradbeništva v Sloveniji.  Realizirano  

Krepitev vloge KPGD in preprečevanje nelojalne konkurence v 
javnem naročanju.  

Realizirano  

Okrepitev sodelovanja z delovno inšpekcijo.  Realizirano  

Uveljavljanje smernic za javno naročanje gradenj.  Realizirano   
Povečali smo zavedanje o 
pomenu smernic v JN gradenj 
med strokovno javnostjo.  

Utrjevanje položaja poklica gradbeni delovodja.  Realizirano   

Priprava makroekonomskih analiz in medijska promocija pomena 
domačih gradbenih izvajalcev na gradbenih projektih JN.  

Dodatno realizirano  

Spremembe Zakona o rudarstvu za lažje podaljševanje koncesij.  Ni realizirano 
Dela intenzivno potekajo, 
vezano na koronavirus se 
pripravlja nov predlog za 
izredno podaljšanje veljavnosti 
obstoječih koncesijskih 
pogodb.  

Podporne storitve  
5 izobraževanj oz. usposabljanj s 30 udeleženci  3 številke / izdaje e-publikacije (elektronskih 

novic)  
2 strokovna posveta, srečanji, konferenci s skupaj 
200 udeleženci  

5 izdaj tiskanega biltena  

200 svetovanj in podanih informacij  2 sekciji  

4 različne e-publikacije, ki jih prejme 300 
naslovnikov  

3 delovne skupine  

Novi produkti / storitve   
Priprava za vzpostavitev novih bančnih produktov za zavarovanje 
gradbenih poslov z namenom zmanjševanja tveganj neplačil v 
dobavnih verigah v gradbeništvu v sodelovanju z Združenjem bank 
Slovenije.  

Realizirano 
Banke imajo pripravljene 
produkte, ki pa jih še niso dovolj 
promovirale na trgu.  

Predstavitve različnih projektnih vsebin in IT orodij za gradbenike.  Realizirano  

Ključni dogodki   

Tretja strateška konferenca za trajnostno gradbeništvo, marec 2019  Ni realizirano 
Razmere na MGRT niso tega 
omogočile.  

Dnevi gradbenega prava, november 2019  Realizirano 

  
  
  



ZBORNICA KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH PODJETIJ 

Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 294, F: 01 5686 704 
Zivilska.ind@gzs.si, www.gzs.si/zkzp 

Največji dosežki na področju lobiranja  

Uveljavljanje interesov kmetijskih in živilskih podjetij v okviru skupne 
kmetijske politike po 2020. 

- Realizirano 

Skrb za ohranitev zemljišč v obdelavi pri kmetijskih podjetjih. - Realizirano 

Odprava nepoštenih praks v agroživilski verigi. - Realizirano 

Preprečevanje novih obremenitev po koalicijski pogodbi v 
agroživilskem sektorju (kot na primer napovedani davek na hranila - 
15 mio evrov). 

- Realizirano 

Priključitev Združenja slovenskih pivovarn. - Dodatno realizirano 

Podpis listine zavez odgovornosti pekarskega sektorja. - Dodatno realizirano 

Podporne storitve 

1 zbor članov 8 različnih e-publikacij, ki jih prejme 1.000 
naslovnikov 

5 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc s skupaj 
500 udeleženci 

1 gradivo/zloženka o poslovanju panožnega 
gospodarstva 

400 svetovanj in podanih informacij 1 skupinski sejemski nastop 

Novi produkti / storitve  

Šola HACCP - Dodatno realizirano 

Ključni dogodki  

Veliki spomladanski živilski seminar, april 2019 - Realizirano 

19. Vrh kmetijskih in živilskih podjetij, 5. junij 2019 - Realizirano 

Sejem AGRA, 24.–29. avgust 2019 - Realizirano 

Žitna konferenca, november 2019 - Realizirano 

Veliki jesenski živilski seminar, november 2019 - Realizirano 

 
  



ZBORNICA KNJIŽNIH ZALOŽNIKOV IN KNJIGOTRŽCEV 

Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 337, F: 01 5898 100 
Zdravko.kafol@gzs.si, www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_knjiznih_zaloznikov_in_knjigtrzcev 

 
Največji dosežki na področju lobiranja  

Lobiranje za izpolnitev koalicijske zaveze po ničelni stopnji DDV na 
knjige ali vsaj 5 %, kot je najnižja dovoljena. To bi pomenilo okvirno 
3 mio evrov dodatnega prihodka panogi. 

- Realizirano 

Prizadevanje za izenačitev znižanih stopenj DDV za tiskane in e-
knjige, kar sedaj EU dovoljuje. 

- Realizirano 

Podporne storitve 

1 zbor članov 2 delovni skupini 

Ključni dogodki  

35. Slovenski knjižni sejem, 19.–24. 11. 2019 - Realizirano 

 

  



ZBORNICA KOMUNALNEGA GOSPODARSTVA 

Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 484, F: 01 5898 100 
komunala@gzs.si, www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_komunalnega_gospodarstva 

Največji dosežki na področju lobiranja  

Zavzemanje za ureditev zakonodaje v zvezi s prilagoditvijo zapisa 
pravice do pitne vode v ustavo. Cilj: javna služba oskrbe s pitno 
vodo ostane obvezna občinska gospodarska javna služba, ki jo 
praviloma izvajajo gospodarske družbe. 

- Delno realizirano  

- Ministrstvo za okolje in prostor 

je Zbornico komunalnega 

gospodarstva prepoznalo kot 

ključnega deležnika pri pripravi 

sprememb in bomo vključeni v 

pripravo sprememb. 

Zavzemanje za ureditev prehodov uporabnikov med dimnikarskimi 
družbami. Cilj: prehod uporabnikov med dimnikarskimi družbami se 
formalizira 

- Delno realizirano  

- Izveden posvet v Državnem 

svetu je pokazal, da so tudi 

ostali deležniki vključno z 

Ministrstvom za okolje in 

prostor spoznali, da je to 

potrebno urediti. 

Zavzemanje za skrajševanje postopkov ARSO za izdajo 
okoljevarstvenih dovoljenj in postopkov IRSOP za izdajo notifikacij 
za izvoz odpadkov. Cilj: postopek za izdajo OVD se skrajša na 6 
mesecev, izdaja notifikacij pa na dva meseca. 

- Delno realizirano  

- Postopki notifikacij za izvoz 

odpadkov iz Slovenije se je 

skrajšal iz več mesecev na 

sprejemljivejši čas cca 1 

meseca. Vendar to za 

gospodarstvo še vedno ni 

ustrezna odzivnost pristojnih 

institucij. 

Podporne storitve 

5 izobraževanj oz. usposabljanj z 250 udeleženci 1 e-publikacija, ki jih prejme 180 naslovnikov 

2 strokovni ekskurziji 6 številk / izdaj e-publikacije (elektronskih novic) 

3 strokovni posveti, srečanja, konference s 
skupaj 400 udeleženci 

12 sekcij 

60 svetovanj in podanih informacij 8 delovnih skupin 

Novi produkti / storitve  

Izdaja certifikata Voda iz pipe za podjetja in druge organizacije. 
Namen je promocija pitja vode iz pipe v smislu trajnostne rabe 
naravnih virov. 

- Realizirano 

Ključni dogodki  

Zimske športne igre delavcev komunalnega gospodarstva 
Slovenije, 9. februar 2019 v Kranjski Gori 

- Realizirano 

Podelitev priznanj in nagrade Zbornice komunalnega gospodarstva 
(v okviru letnih iger), 7. junij 2019 v Trebnjem 

- Realizirano 

Letne delovne in športne igre delavcev komunalnega gospodarstva 
Slovenije, 7. in 8. junij 2019 v Trebnjem 

- Realizirano 

9.Konferenca komunalnega gospodarstva, 19. in 20. september v 

Podčetrtku 
- Realizirano 

 

  



ZBORNICA POSLOVNO STORITVENIH DEJAVNOSTI 

Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 252, F: 01 5898 200 
Zmcs-amcos@gzs.si, www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_poslovno_storitvenih_dejavnosti 

Največji dosežki na področju lobiranja  

Nadgradnja smernic za javno naročanje intelektualnih storitev. - Delno realizirano  

- Na DJN še potekajo 

usklajevanja med deležniki 

Vzpostavitev partnerstva s Slovenskim podjetniškim skladom z 

namenom svetovanja glede kakovosti podjetij, ki na trgu izvajajo 

dejavnost tržnih raziskav tujih trgov (vavčerski sistemi). 

Realizirano 

Podporne storitve 

3 izobraževanja oz. usposabljanja s 30 udeleženci 150 svetovanj in podanih informacij 

2 zbora članov 6 različnih e-publikacij, ki jih prejme 150 
naslovnikov 

3 strokovni posveti, srečanja, konference s skupaj 
120 udeleženci 

2 sekciji 

Novi produkti/storitve 

Promocija Združenja prevajalskih podjetij preko FB in LinkedIn profila 

ZPP. 
- Dodatno realizirano 

Prva podelitev priznanj mladim perspektivnim prevajalcem/prevajalkam 

“Prevajalsko pero”. 

Realizirano 

Ključni dogodki  

Konferenca in srečanja pod naslovom Različni obrazi prodaje. - Nerealizirano (prestavljeno) - 

namesto tega KM FEST 

Soorganizacija mednarodnega dogodka KM FEST (festivala znanja) - Realizirano 

Podelitev: 

• nagrade Feniks za projekt leta na področju management 
consultinga 

• Priznanja “Mladi svetovalec” perspektivnim mladim 

svetovalcem/svetovalkam 

• Podelitev značke Feniks vidnejšim odličnim svetovalcem / 

management konzultantov 

Realizirano 

Podelitev priznanj mladim perspektivnim prevajalcem/prevajalkam 

“Prevajalsko pero” 

Realizirano 

2. letna konferenca “TransDigit” o digitalizaciji v prevajalskih dejavnosti Realizirano 

Izobraževanje iz prakse za študente prevajalstva – 4 predavanja Realizirano 

 
  



ZBORNICA RAČUNOVODSKIH SERVISOV 
 

Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 316, F: 01 5898 100 
zrs@gzs.si, www.gzs.si/zrs 
 
Največji dosežki na področju lobiranja  

Finančno razkritje poslovanja (poenotenje finančnega dela vlog 

slovenskih bank za odobritev kreditov) - implementacija v več bank na 

slovenskem trgu bo skrajšalo čas priprave podatkov za banke in 

obravnavo komitenta. 

- Delno realizirano 

Integracija 5 ERP z Bizbox 

platformo za prenos FRP 

podatkov. Zaključek sledi v 

2020. 

50 % vrnjene premije pri zavarovanju poklicne odgovornosti za člane 
ZRS. 

- Realizirano 

Sodelovanje v Odboru za poenotenje računovodske poklicne 
skupine - večanje strokovne usposobljenosti in krepitev poklicne 
etike v računovodski stroki. 

- Realizirano 

Podporne storitve 

12 izobraževanj oz. usposabljanj z 320 udeleženci 70 različnih e-novic, ki jih prejme 3600 naslovnikov 

1 zbor članov 18 številk / izdaj e-publikacije (elektronskih novic) 

4 strokovni posveti, srečanja, konference s skupaj 
525 udeleženci 

10 delovnih skupin 

480 svetovanj in podanih informacij  

Novi produkti / storitve  

Prenovljena tipska pogodba o opravljanju računovodskih storitev in 
razmejitev odgovornosti. 

Realizirano 

Analiza sodne prakse, kjer je bil izvajalec računovodskih storitev 
stranka postopka. 
 

Dodatno realizirano 
 

ZRS je naročila analizo - 

opravljen je bil pregled sodne 

prakse slovenskih sodišč s 

področja gospodarskih sporov 

in kazenskih zadev, v katerih je 

kot stranka postopka nastopal 

računovodski servis.  
Ključni dogodki  

12. Zbor članov ZRS, 9. oktober 2019 - Realizirano 

- 116 udeležencev 

21. Kongres izvajalcev računovodskih storitev, 10.–11. oktober 
2019  

- Realizirano 

- 302 udeležencev 

Posvet ZRS 1 (aktualna problematika), september  2019  Realizirano 

23. 9. 2019, 107 udeležencev 

Posvet ZRS 2 (aktualna problematika), november 2019 Realizirano 

12. 11. 2019 

9. Izlet članov ZRS Realizirano 

 
  



ZBORNICA ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI 

Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 240, F: 01 2302 258 
zpn@gzs.si, www.gzs.si/nepremicnine 
 
Največji dosežki na področju lobiranja  

Prizadevanje za ukinitev neprofitne najemnine oziroma za uvedbo 
prave stroškovne najemnine s stanovanjskim dodatkom kot 
socialnim korektivom. S tem bi po eni strani preprečili ustvarjanje 
prikritih socialnih transferov v višini od 17 do 25 milijonov evrov 
letno in izvajalcem stanovanjske politike zagotovili nujno potrebna 
sredstva za vzdrževanje obstoječega stanovanjskega fonda in 
delno tudi za gradnjo novih javnih najemnih stanovanja (200 novih 
javnih najemnih stanovanj letno). Obenem bi omogočili bolj 
učinkovito udeležbo na najemnem trgu in s tem dodaten zagon pri 
reševanju stanovanjske problematike v državi. 

- Ni realizirano 

Osnutek novega 

Stanovanjskega zakona je 

pripravljen, a se pričakuje, da 

bodo pred sprejetjem 

potrebna dodatna 

usklajevanja. Na ZPN si 

prizadevamo, da bi bile 

nemudoma sprejete vsaj 

nekatere nujne spremembe 

obstoječega zakona. 

Nujna zagotovitev trajnega in stabilnega sistemski vir financiranja 
gradnje javnih najemnih stanovanj po vzoru nekaterih drugih 
evropskih ureditev, in sicer znotraj obstoječih fiskalnih okvirov. 

- Ni realizirano 

- Osnutek novega 

Stanovanjskega zakona je 

pripravljen, a se pričakuje, da 

bodo pred sprejetjem 

potrebna dodatna 

usklajevanja. Na ZPN si 

prizadevamo, da bi bile 

nemudoma sprejete vsaj 

nekatere nujne spremembe 

obstoječega zakona. 

Priprava pobude za ustavno presojo Zakona o nepremičninskem 

posredovanju. 

- Dodatno realizirano 

- Povezali smo nepremičninske 

družbe v boju proti 

protiustavnim spremembam 

ZNPosr. 

Podpis nove tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti poslovanje 

z nepremičninami. 
- Dodatno realizirano 

Podporne storitve 

10 izobraževanj oz. usposabljanj s 570 udeleženci 167 svetovanj in podanih informacij 

1 strokovna ekskurzija 18 številk / izdaj e-publikacije (elektronskih 
novic) 

4 zbori članov 4 sekcije 

2 strokovna posveta, srečanji, konferenci s skupaj 
500 udeleženci 

6 delovnih skupin 

Novi produkti / storitve  

Certifikat Zaupanja vredna nepremičninska družba. Dodatno realizirano 

Uvedba ažurnega spremljanja sodne prakse. Dodatno realizirano 

Ključni dogodki  

30. posvet Poslovanje z nepremičninami, 7. in 8. november v 
Portorožu 

- Realizirano 

3 posveti v zvezi s spremembami Zakona o nepremičninskem 

posredovanju s skupaj preko 250 udeleženci 

- Dodatno realizirano 

 
 

  

http://www.gzs.si/nepremicnine


ZDRUŽENJE KEMIJSKE INDUSTRIJE 

Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 257, F: 01 5898 100 
zki@gzs.si, www.gzs.si/slo/panoge/zdruzenje_kemijske_industrije 

Največji dosežki na področju lobiranja  

Prizadevanje za rešitve: 
o za energetsko izrabo odpadkov v Sloveniji 
o problematike okoljevarstvenih dovoljenj, vključno s 

SEVESO BREF. 

Realizirano 

Aktivnosti potekajo (cilj je 

dolgoročnejše narave). 

 

Vključevanje v javne razprave glede številnih predlogov omejitev 
rabe kemikalij (npr. TiO2), vključno s plastiko. 

Realizirano 

Vključevanje v javne razprave 

(na EU ravni) o  zakonodajnih 

predlogih npr. za TioO2, 

mikroplastiko. 

Ponovno delovanje Kemis (septembra 2019). Dodatno realizirano 

Glede na začetne predloge razvrstitve TiO2 sprejete manj restriktivne 

določbe (za proizvajalce premazov pa dosežena izjema). 

Dodatno realizirano 

Podporne storitve 

4 izobraževanja oz. usposabljanja z 20 udeleženci 2 strokovna posveta, srečanji, konferenci s 
skupaj 50 udeleženci 

1 strokovna ekskurzija 10 sekcij 

42 usposabljanj s področja pametnih tovarn  

Novi produkti / storitve  

Ponovni začetek izdajanja e-novic s kemijsko-strokovnimi 
informacijami. 

Realizacija 

Mesečne zakonodajne e-

novice Lastovka (s področja 

REACH&CLP, biocidi in 

povezanimi temami). 

Zaključek prve izvedbe kompleksne Šole industrijske procesne 

varnosti s 7 moduli usposabljanj.  

Dodatno realizirano 

Pripravljeno poročilo v zvezi s potenciali za bioosnovano industrijo  v 

slovenskem jeziku. 

Dodatno realizirano 

Tematski webinarji z izbranimi vsebinami s področij kemijske 

zakonodaje. 

Dodatno realizirano 

Ključni dogodki  

Posvet/konferenca s področja kemijske varnosti,  oktober/26.11.2019 

2019  

Realizirano  

Slovensko-hrvaška plastičarska konferenca, 28.11.2019 Realizirano 

Obisk generalnega direktorja evropske kemijske agencije ECHA in 

sestanek ZKI z njim  (obravnava aktualnih vsebin v zvezi z zakonodajo)  

- 2.9.2019 

Realizirano 

Srečanje slovenskih predelovalcev plastičnih mas  - 19.9.2019 Realizirano 

 
 

 

 

 

  

https://www.gzs.si/zdruzenje_kemijske_industrije


ZDRUŽENJE KOVINSKE INDUSTRIJE 

Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 308, F: 01 5898 100 
zkovi@gzs.si, www.gzs.si/slo/panoge/zdruzenje_kovinske_industrije 

Največji dosežki na področju lobiranja  

Krepitev konstruktivnega sodelovanja s socialnimi partnerji na različnih 

področjih (digitalizacija, razvoj kadrov). 
- Realizirano 

Še nadalje proaktivno delovanje ZKovI v SRIP MATPRO in s tem 
operativna vključitev v izvajanje strategije pametne specializacije. Cilj: 
vsebinska umestitev ZKovI kot močnega strateškega partnerja pri 
pametni specializaciji. 

- Realizirano 

Dvigovanje digitalnih in ostalih kompetenc zaposlenih v kovinsko-
predelovalni industriji prek izobraževanj s ciljem ohraniti zaposlenost v 
dobi industrije 4.0. 

- Realizirano 

Aktivna vloga v organih upravljanja TECOS in SIQ z namenom 
zagotavljanja optimalnih storitev za podjetja naših panog. 

- Realizirano 

Zagotavljanje organizacije in podpore reševanju domačih sporov in 
sporov z mednarodnim elementom z mediacijo in drugimi 
alternativnimi oblikami reševanja sporov. 

- Realizirano 

Sistematično spremljanje in ocenjevanje predlaganih in sprejetih 
zakonov, politik in strategij na ravni panoge. 

- Realizirano 

Kot člani mednarodnih organizacij (ORGALIME, CEEMET) članom 
omogočamo dostop do najkakovostnejših poslovnih informacij in 
priložnosti ter iskanja partnerjev za razvojno-raziskovalno dejavnost in 
projektna partnerstva.  

- Realizirano 

Zavzemanje za povečanje deleža praktičnega usposabljanja v 
sistemih izobraževanja (vajeništvo) in prilagajanje programov 
izobraževanja potrebam podjetij kovinske industrije. 

- Realizirano 

Podporne storitve 

2 izobraževanji oz. usposabljanji s 40 udeleženci 2 različnih e-publikaciji, ki jih prejme 250 
naslovnikov 

2 strokovni ekskurziji 15 številk / izdaj e-publikacije (elektronskih 
novic) 

3 strokovni posveti, srečanja, konference s skupaj 
500 udeleženci 

1 izdaja tiskanega biltena 

30 svetovanj in podanih informacij 2 delovni skupini 

Novi produkti / storitve  

Upravljanje generacij v podjetju (cikel izobraževanj, okrogle mize, 

delavnice, priročnik). 

- Realizirano 

Ključni dogodki  

Strokovna ekskurzija, marec, september 2019 - Realizirano 

Konferenca MATPRO, oktober 2019 - Realizirano 

Akademija strojništva, oktober/november 2019 - Realizirano 

ASM - posvet avtomatizacije, strege in montaže, december 2019 - Realizirano 

Seminar GDPR - Dodatno realizirano 

 

  



ZDRUŽENJE KOVINSKIH MATERIALOV IN NEKOVIN 

Dimičeva13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 256, F: 01 5898 100 
zkm@gzs.si, www.gzs.si/slo/panoge/zdruzenje_kovinskih_materialov_in_nekovin 

Največji dosežki na področju lobiranja  

Projekt SRIP MATPRO - Delno realizirano 

- Končana 2. faza z najboljšo 

oceno evalvatorjev; od 

februarja 2020 v 3.fazi. 

Projekt SRIP MATPRO je 

pokazal, kaj podjetja zmorejo, 

če se povežejo podjetja med 

seboj, z raziskovalnimi 

organizacijami in 

izobraževalnimi ustanovami. 

Projekt lahko služi kot primer, 

kako je potrebno zastaviti 

delo in ga korak po korak 

sistematično izvajati.  

Zavzemanje za dolgoročno sistemsko ureditev področja zbiranja in 
predelave kovinskih in nekovinskih odpadkov predvsem z uvedbo 
novega Zakona o varstvu okolja. 

Delno realizirano 

MOP-u dali predlog 

dopolnitve uredbe po zgledu 

EU; čakamo, da se realizira in 

da na MOP stečejo postopki. 

Sistemsko področje zbiranja 

in predelave je kompleksen 

problem. Zato enoznačen 

pristop ni mogoč. Je toliko 

posebnosti in odstopanje od 

običajne prakse, da bo to 

področje verjetno še kar nekaj 

časa neurejeno. Se pa tudi 

naša sekcija zbiralcev po 

svojih močeh trudi, prispevati 

k reševanju, v veliko oviro pa 

je država s svojim neenakim 

pristopom do vseh 

udeležencev.  

Podporne storitve 

2 izobraževanji oz. usposabljanji s 40 udeleženci 40 svetovanj in podanih informacij 

1 zbor članov 1 sekcija 

2 strokovna posveta, srečanji, konferenci   

Ključni dogodki  

Svetovni livarski forum s skoraj 400 udeleženci (skupaj z Društvom 
livarjev), september 2019 

- Realizirano 

Konferenca MATPRO, oktober 2019 - Realizirano 

Konferenca o reciklaži, oktober 2019 - Realizirano 

  



ZDRUŽENJE LESNE IN POHIŠTVENE INDUSTRIJE 

Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 285, F: 01 5898 100 
lesarstvo@gzs.si, www.gzs.si/lesarstvo 

Največji dosežki na področju lobiranja  

Lobiranje za ureditev zakonodaje za gradnjo z lesom. Sedanja 
dopušča nekvalitetno gradnjo z lesom, kar lahko dolgoročno škodi 
sicer dobrim trendom pri gradnji z lesom. 

Delno  
Organizirali smo akterje in 
se povezali z Direktoratom 
za lesarstvo in SRIP 
PsiDL. 

Sprememba uredbe o ZeJN za področje gradnje - okrepitev 
gradnje z lesom tudi pri stavbah, kot so npr. šole in vrtci. 

Delno 
Izvedenih več aktivnosti na 
MGRT in MOP. 

Dopolnitev Pravil družbe SiDG o načinu in merilih za prodajo 
gozdnih lesnih sortimentov, kjer je premalo upoštevana stopnja 
predelave lesa v lesnopredelovalnih podjetjih. 

Delno  
Oblikovali in posredovali 
smo predloge in jih 
uskladili s SiDG, sprejem 
pravil bo v letu 2020. 

Uspešen rezultat vseh treh lobističnih dejavnosti lahko predvsem 
podjetjem s končnimi izdelki prinese dodatne poslovne možnosti v 
višini milijona evrov. 

Delno  
Lobistične dejavnosti še 
niso končane. 

Dosežena ustrezna teža rabe lesa za znižanje emisij v NEPN. Dodatno realizirano 

Zagotovitev dobrih možnosti za veljavnost uredbe LULUCF v Sloveniji 

(o dovoljenem poseku lesa do leta 2025) - skupaj z MKGP. 

Dodatno realizirano 

Podporne storitve 

5 izobraževanj oz. usposabljanj s 100 udeleženci 3 izhodne delegacije 

1 strokovna ekskurzija 2 sekciji 

2 strokovna posveta, srečanji, konferenci s skupaj 
150 udeleženci 

2 delovni skupini 

50 svetovanj in podanih informacij  

Novi produkti / storitve  

Povezovanje podjetij v konzorcije, da bodo skupaj sposobni graditi 
pretežno lesene pametne hiše. To je velika globalna tržna niša, 
preko katere bi lahko tudi naši člani prodali veliko lesenih izdelkov 
in polizdelkov z visoko dodano vrednostjo. 

- Realizirano 

Uspešna kandidatura na javnem razpisu MGRT za izgradnjo pametne 

lesene stavbe DOM24h v podjetju Marles. 
- Dodatno realizirano 

Ključni dogodki  

7. Razvojni dan gozdno lesenega sektorja na sejmu DOM, marec 
2019 

- Realizirano 

Konferenca na sejmu Ambient sejem pohištva, november 2019 - Realizirano 

Lesena ikona - Dodatno realizirano 

 
  



ZDRUŽENJE ZA INFORMATIKO IN TELEKOMUNIKACIJE 

Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 441, F: 01 5898 100 
zit@gzs.si, www.gzs.si/zit 

Največji dosežki na področju lobiranja 

Sodelovanje z MGRT na področju podpore gospodarstvu za e-
poslovanje in digitalizacijo, dvigovanje digitalnih kompetenc, 
vzpostavljanje okolja za e-poslovanje (standardi…). 

- Realizirano 

- Objavljen razpis vavčerjev in 

razpis za digitalno preobrazbo 

podjetij, oboje preko SPS in z 

našim vsebinskim 

sodelovanjem / upoštevanjem 

naših predlogov). 

Sodelovanje z MJU / DID na področju RIO platforme ter 
digitalizacije javne uprave. 

- Realizirano 

- Vzpostavljeni dve delovni 

skupini za področje IOZ za 

občine (RIO je del tega), 

vzpostavljena delovna 

skupina pri digitalna.si. 

Sodelovanje z vlado na področju Programa za digitalno Slovenijo 

(skupaj v okviru GZS). 
- Delno realizirano 

- Skozi zgoraj navedene 

aktivnosti (MGRT, MJU) ter 

skozi digitalna.si, ne pa z 

vlado neposredno. 

Sodelovanje glede (digitalne) zakonodaje (Zekom, ZVOP …). - Realizirano 

- Sodelovali smo tako pri ZVOP 

kot pri ZeKOM. 

Podporne storitve 

9 izobraževanj oz. usposabljanj  8 številk / izdaj e-publikacije (elektronskih 

novic; InfoZIT, Novice IKT HM) 

4 zbori članov 6 sekcij 

 

Več kot 20 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc 

s skupaj 500 udeleženci (IKT HM, ZIT, ZItex …) 

4 delovne skupine (Cyber, eSlog, digitalne 

kompetence, digitalna plaftorma) 

2 različni e-publikaciji, ki jih prejme 250 

naslovnikov (InfoZIT, Novice IKT HM) 

 

Novi produkti / storitve  

Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije; za člane in nečlane, kjer 
imajo člani imeli prednost. 

- Realizirano 

InfoZIT – za člane. - Realizirano 

Delavnice za povezovanje uporabnikov in ponudnikov – za člane in 
nečlane. 

- Realizirano 

- 3 konference. 

Ponudba vsebin (izobraževanj) za člane združenj in regijskih 
zbornic.  

- Realizirano 

- GoDigital, Cyber security, 

Digitalni marketing. 

- Delovna skupina za eZdravstvo. - Dodatno realizirano 

- Iniciativa AI4Slovenia. - Dodatno realizirano 

Ključni dogodki  

Digitalna konferenca, predvidoma v decembru 2019 (IKT HM) - Realizirano 

- Odlično izvedena konferenca 

GoDigital s 300 udeleženci. 

Kvartalni zajtrki za direktorje članov ZIT  - Realizirano 



- 3x v letu 2019. 

Redni dogodki za člane IKT HM (SRIP PmiS) - Realizirano 

 

  



ZDRUŽENJE ZA INŽENIRING 

Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T:01 5898 254, F:01 5898 200 
zing@gzs.si, www.gzs.si/zdruzenje_za_inzeniring 

Največji dosežki na področju lobiranja  

Energetski koncept Slovenije. Predvidena preobrazba v 
nizkoogljično družbo v obdobjih do 2030 in 2050 bo zahtevala 
številne investicije v OVE in URE. Ključna naloga je izbira 
koncepta, ki bo zagotovil zanesljivo, kakovostno in cenovno 
optimalno oskrbo z energijo. Ocenjeni stroški energetskega 
prehoda so 1.457 mio eur letno do leta 2030, kar vpliva na ceno 
energije, omrežnine in sistemskih storitev. GZS in njeni člani, še 
posebej iz obeh inženiringov, lahko prispevajo k optimizaciji 
stroškov predvsem z uporabo domačih virov in tehnologij. Če 
dosežemo vsaj 50-odstotni delež v domačih dobavah storitev in 
opreme, to predstavlja 700 mio evrov letno. 

Realizirano 
V 2020 uspeli z dopolnili za 
NEPN 5.0 in zagotovili, da 
se projekti HE na Savi 
nadaljujejo. Pri 
vključevanju v prostor se 
bo v bodoče uporabljal 
princip prevlada javnega 
interesa. Opozorili smo na 
probleme doseganja ciljev 
za industrijo. NEPN bo 
ostal stalna naloga ZING 
saj ga bomo modificirali 
vsaki dve leti. 

Strateški svet za investicije in gradbeništvo (SSIG): združenje za 
inženiring bo sodelovalo v okviru SSIG na področju uvajanja zlatega 
infrastrukturnega investicijskega pravila, ki bo omogočil 
optimalno porazdelitev infrastrukturnih projektov in s tem vključevanje 
izvajalcev gradbenih del in inženiringov. To bo zagotovilo doseganje 
projektnih ciljev, visoko udeležbo domačega znanja, dobav in storitev 
in nove reference za nastope na domačih in tujih trgih. Cilj ZING je, da 
se povprečna dodana vrednost zaposlenih v inženiringih poveča na 
50.000 evrov. 

Realizirano 

Sodelovanje pri izobraževanju kadrov v okviru Akademije gradbenih 
investicij s ciljem, v letu 2019 usposobiti vsaj 40 strokovnjakov s 
področja izvajanja investicijskih procesov. 

Realizirano 

Sodelovanje pri promociji in lobiranju za ključne infrastrukturne 
projekte: HE na Srednji Savi, 2.tir Divača-Koper, 3. razvojna os in 
energetski prehod v nizkoogljično družbo z izvajanjem projektov 
pametnih omrežij in učinkovite rabe energije. 

Realizirano 

Podporne storitve 

5 izobraževanj oz. usposabljanj z 20 udeleženci 5 različnih e-publikacij, ki jih prejme 150 
naslovnikov 

3 strokovni posveti, srečanja, konference s skupaj 200 
udeleženci 

2 izdaji tiskanih gradiv 

20 svetovanj in podanih informacij 4 delovne skupine 

Novi produkti / storitve  

Nadaljevanje AGI Akademije gradbenih investicij za člane in 
nečlane s posodobljenim programom v sodelovanju z ZSI in CPU. 

- Realizirano 

Dva seminarja o novi FIDIC Beli knjigi, skupaj z ZSI za člane in 
nečlane. 

- Realizirano 

Register inženiring družb v digitalni obliki za člane in nečlane. 
 

- Delno realizirano 

- Metodologija registra, čakamo 

na programsko opremo. 

Izobraževanje za pooblaščene inženirje in arhitekte po ZAID za 
pridobitev točk za izobraževanje po zakonu ZAID. 

- Realizirano 

Ključni dogodki 

Dan inženiringa s podelitvijo nagrad za najboljše inženiring 
projekte, izvedene do leta 2018. Podelitev nagrad posameznim 
članom ZING za 25-letno obdobje od ustanovitve, maj/junij 2019 

- Delno realizirano 

- Dobili smo samo eno 

kandidaturo in bomo razpis 

ponovili. 

Akademija gradbenih investicij januar–februar 2019 (3 tedni) in 
september–oktober 2019 (3 tedni) 

- Realizirano 



ZDRUŽENJE ZA PAPIRNO IN PAPIRNO PREDELOVALNO INDUSTRIJO 

Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T:01/5898 273, 274, F:01/5898 100 
papirnistvo@gzs.si, www.gzs.si/slo/panoge/zdruzenje_za_papirno_in_papirno_predelovalno_industrijo 

Največji dosežki na področju lobiranja  

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

Delno realizirano 
Monitoringi voda in shema 
za povračilo stroškov za 
indirektne emisije.  

Promocija papirja, papirne dejavnosti in poklicev v papirništvu, 
vajeništvo.  

Realizirano  

Sodelovanje v Strateškem svetu za energetski prehod in 
sooblikovanje mnenja industrije glede vsebine in stroškov 
energetskega prehoda; nov učbenik za vajeništvo  

Dodatno realizirano 

 Podporne storitve  
 1 strokovni posvet, srečanje, konferenca s 
skupaj 250 udeleženci  

2 izdaji tiskanega biltena  

50 svetovanj in podanih informacij  5 delovnih skupin  

3 številke / izdaje e-publikacije (elektronskih 
novic)  

 

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

Delno realizirano 
Dvomesečna izdaja 

Ključni dogodki   
Mednarodno srečanje slovenskega papirništva 2019, 20.–21. 
november 2019  

Realizirano  

 
 

  



ZDRUŽENJE ZA PROMET 

Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 231, F: 01 5898 100 
zpz@gzs.si, https://www.gzs.si/zdruzenje_za_promet 

Največji dosežki na področju lobiranja  

Zavzemanje za začetek gradnje II. tira z minimalnimi stroški 
obremenitve gospodarstva. 

Delno realizirano 
Delna razbremenitev in 
dogovor o subvencijah. 

Zavzemanje za spremembe zakonodaje za odpravo nelojalne 
konkurence v prevozništvu. 

Realizirano 

Zavzemanje za ureditev področja podeljevanja koncesij za 
izvajanje gospodarske javne službe javni potniški promet. 

Realizirano 

Podporne storitve 

2 strokovna posveta s skupaj 180 udeleženci  Prek 65 novic članom v posameznih mesecih 2x 
tedensko 

600 svetovanj in podanih informacij  2 izhodni delegaciji  

1.800 izdanih javnih listin  6 sekcij  

2 delovni skupini za pripravo zakonodaje za 
odpravo nelojalne konkurence in sistem GJS 
javni potniški promet  po končanem prehodnem 
obdobju 

 

Ključni dogodki  

Soorganizacija Logističnega kongresa, Portorož, 3.–5. april 2019  - Realizirano 

Skupinski sejemski nastop München 2019, 4.–7. junij 2019  - Realizirano 

Srečanje prevozniških družin, 28. september 2019 - Realizirano 

 
 
  



ZDRUŽENJE ZA SVETOVALNI INŽENIRING 

Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 254, F: 01 5898 200 
zisp@gzs.si, /www.gzs.si/zdruzenje_za_svetovalni_inzeniring/ 

Največji dosežki na področju lobiranja  

Izboljšanje okolja za izvajanje in vodenje investicij ter sočasno 
izboljšanje učinkovitosti pridobivanja evropskih sredstev za 
investicije. 

- Realizirano 

Koordinacija Strateškega sveta za investicije in gradbeništvo - Realizirano 

Dokončna uveljavitev Zlatega pravila vodenja investicij na 
prometni, energetski in drugi infrastrukturi, ki zajema stabilne vire, 
drsni 5-letni plan in enakomerna vlaganja v posamezni sektor. 

- Delno realizirano 

- Pri energetskih projektih naj 

ne bi bilo izvedljivo. 

Uvedba standardnih pogodb FIDIC za državne projekte in 
uveljavitev nove bele knjige.. Sodelovanje pri izdelavi ter sprejemu 
Pravilnika o projektni dokumentaciji. 

- Delno realizirano 

- Aktivnosti še potekajo. 

Angažiranje za zagotovitev primernih pogojev zavarovanja 
dejavnosti svetovalnega inženiringa. 

- Delno realizirano 

- Aktivnosti še potekajo. 

Podporne storitve 

3 izobraževanja oz. usposabljanja s 120 
udeleženci 

14 izobraževalnih dni AGI s skupaj 280 udeleženci 

1 strokovni posvet s skupaj 80 udeleženci 1 izdaja tiskanega biltena 

5 svetovanj in podanih informacij 3 delovne skupine 

Novi produkti / storitve  

Bela knjiga FIDIC - predstavitve in distribucija. - Realizirano 

Ključni dogodki  

Izvedba dveh Akademij gradbenih investicij: 
o januar-februar: 17. 1. 2019, 22. 1. 2019, 24. 1. 2019, 

29. 1. 2019, 31. 1. 2019, 5. 2. 2019, 7. 2. 2019 
o september-oktober: 19. 9. 2019, 24. 9. 2019, 26. 9. 

2019, 1. 10. 2019, 3. 10.  2019, 8. 10. 2019, 10. 10. 
2019. 

- Realizirano 

Izvedba strokovnega posveta “Svetovalni inženiring v investicijskem 

procesu, oktober 2019. 
- Dodatno realizirano 

Zaključna prireditev, podelitve certifikatov AGI, december 2019. Dodatno realizirano 

 
 
  



ZDRUŽENJE ZA TEKSTILNO, OBLAČILNO IN USNJARSKO PREDELOVALNO INDUSTRIJO 

Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 273, F: 01 2302 258 
ztoupi@gzs.si, 
www.gzs.si/slo/panoge/zdruzenje_za_tekstilno_oblacilno_in_usnjarko_predelovalno_industrijo 
 
Največji dosežki na področju lobiranja  

Akcija proti dvigu minimalne plače v RS (učinki v več 
dejavnostih). 

Ni realizirano 
Akcija je potekala, a ni bila 
uspešna. 

Projekt »Strategija razvoja oz. podpore panogam, ki ne dosegajo 
povprečja dodane vrednosti na zaposlenega v RS«.  

Ni realizirano 
Ni bilo odziva na MGRT. 

Podporne storitve  
2 izobraževanji oz. usposabljanji   2 delovni skupini 

 

 
 
 
 
 
  



SAMOSTOJNE PANOŽNE ZBORNICE 

 

ENERGETSKA ZBORNICA 

Poročilo ni bilo poslano. 

 

  



TURISTIČNO GOSTINSKA ZBORNICA SLOVENIJE 

Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, T: 01 5898 230, F: 015898 224 
info@tgzs.si, www.tgzs.si 

Največji dosežki na področju lobiranja   

Zavzemanje za novelo Zakona o gostinstvu, s katero želimo 
zagotoviti boljše pogoje delovanja in poslovanja v gostinskem 
gospodarstvu.  

 Realizirano 

Zavzemanje za novelo Zakona o delovnih razmerjih, s katero 
želimo izboljšati poslovno okolje delovanja podjetij in zagotoviti 
boljše pogoje delovanja in poslovanja v gostinskem 
gospodarstvu.  

 Realizirano 

Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo za turizem – aktivno 
izvajanje II. faze razvojnega partnerstva s poudarkom na razvoju 
dejavnosti, ki jih narekuje gospodarstvo. Namenjeno krepitvi 
razvojno inovacijskih in raziskovalnih odnosov deležnikov s 
področja turističnega gospodarstva, z namenom razvoja 
konkurenčnih, okolju in družbi prijaznih,  tehnološko podprtih 
proizvodov v turizmu ter usposabljanju kakovostnega kadra na 
področju turizma.  

 Realizirano 

Internacionalizacija - intenzivno povezovanje in zastopanje članov 
na mednarodni ravni.   

Delno realizirano  
Sodelovanje na konferenci v 
Sarajevu, v teku 
dva Interregova projekta – 
povezave z Italijo. 

Hotelstars – s sodelovanjem in podporo MGRT, postopna uvedba 
sistema kategorizacije nastanitvenih objektov po vzoru 
mednarodno priznanega sistema kakovosti Hotelstars.  

Realizirano 

Omilitev in odprava kadrovske problematike v panogi turizma, 
hotelirstva in gostinstva. Celosten pristop k reševanju 
problematike s podjetji, resornimi ministrstvi, sindikati, 
zaposlenimi, izobraževalnimi institucijami ter drugimi panožnimi 
zbornicami.   

Delno realizirano 
Gre za dolgotrajen proces, 
kombinacijo sodelovanja s 
strokovnimi šolami, družbami, 
zavodi za zaposlovanje, 
ministrstvi, zaposlovanje tujih 
delavcev itd.  

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, 
uresničevanje ciljev strategije.  

Realizirano 

Podporne storitve  

2.100 svetovanj in podanih informacij  12 številk / izdaj e-publikacije (elektronskih 

novic)  

180 izdanih javnih listin  2 izdaji tiskanega biltena   

1 e-publikacija  7 sekcij  

Novi produkti / storitve   

Podpora članom pri ustanavljanju in registraciji razvojnih oddelkov – 

po S4. 

 Realizirano 

Izdelava Analize finančnih kazalnikov v panogi GIT z obrazložitvami 

kazalnikov (člani, nečlani).  

 Realizirano 

Vključevanje v razvojne projekte za trajnostni razvoj turizma in 

medresorsko povezovanje.  

 Realizirano 

 
  



Ključni dogodki   

66. Gostinsko turistični zbor, november 2019   Realizirano 

9. Dnevi slovenskega turizma, november 2019   Realizirano 

Konferenca Združenja hotelirjev Slovenije, Rimske toplice Dodatno realizirano  

Poslovni zajtrk za Združenje hotelirjev Slovenije s Polono Požgan: 

Prijazno je biti prijazen 

Dodatno realizirano  

Strokovna ekskurzija Združenja hotelirjev Slovenije, Budimpešta Dodatno realizirano  

Podpis Kodeksa o zmanjševanju uporabe plastike v gostinstvu Dodatno realizirano  

Poslovni zajtrk za Združenje hotelirjev Slovenije na aktualne teme v 

okviru GTZ 

Dodatno realizirano  

  

  

   



SODELOVANJE V MEDNARODNIH SEKTORSKIH ZDRUŽENJIH  

 
Tudi v letu 2019 so združenja in zbornice dejavnosti preko članstva v naslednjih mednarodnih 
združenjih aktivno sodelovala pri pripravi sektorske zakonodaje in ukrepov v EU: 
 
AIBI – Evropsko združenje za pekarstvo  
AISE – Mednarodno združenje proizvajalcev mil, detergentov in drugih izdelkov za čiščenje ter 
vzdrževanje  
AIC – Forum jadransko-jonskih gospodarskih zbornic  
AIECE – Evropsko združenje neodvisnih inštitutov za ocenjevanje in napovedovanje konjunkture  
CAEF – Evropsko združenje livarn  
CAOBISCO – Evropsko združenje proizvajalcev konditorskih izdelkov  
CEEMET – Evropsko združenje delodajalcev kovinske industrije  
CEFIC – Svet evropske kemijske industrije  
CEI-Bois – Evropska konfederacija lesne industrije  
CEPA – Zveza evropskih združenj za zatiranje škodljivcev  
CEPI – Evropski svet za nepremičninsko stroko  
CEPMC – Evropsko združenje proizvajalcev gradbenih materialov  
CITA – Mednarodno združenje inšpekcij na področju motornih vozil  
CLECAT – Mednarodno združenje špediterjev  
COSMETICS EUROPE - Evropsko združenje proizvajalcev kozmetičnih izdelkov  
DIGITAL EUROPE – Evropsko industrijsko združenje za informatiko, komunikacije in uporabniško 
elektroniko  
EBA – Evropsko združenje bioplinarjev  
ECCS – Evropsko združenje proizvajalcev jeklenih konstrukcij  
EDA – Evropsko združenje za mlekarstvo  
EFCA – Evropska zveza za inženiring  
EFAA - Evropska zveza računovodij in revizorjev za mala in srednje velika podjetja  
EFCO & HPA – Evropsko združenje nacionalnih kamp organizacij  
EFM – Evropsko mlinarsko združenje  
ESCAME – Združenje zbornic Mediterana  
ESCHFOE - Evropska federacija dimnikarskih mojstrov  
ESBA - Evropska konfederacija malih podjetij  
EUATC – Evropska zveza združenj prevajalskih podjetij  
EUCOMED - Evropsko združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov  
EURATEX – Evropsko združenje za tekstilno in oblačilno industrijo  
EUREAU - Evropska zveza nacionalnih združenj za storitve vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja 
odpadne vode  
EURELECTRIC – Evropsko združenje družb za proizvajanje, prenos, distribucijo ter trgovanje in 
dobave električne energije  
EUROSAFE – Evropsko združenje proizvajalcev varnostne opreme  
FDE – Evropsko združenje za živilsko industrijo  
FEACO – Evropska zveza združenj za management consulting  
FEDSA – Evropska federacija združenj za direktno prodajo  
FEFAC – Evropsko združenje proizvajalcev krmil  
FEIC – Evropsko združenje proizvajalcev vezanih plošč  
FEICA – Evropsko združenje proizvajalcev lepil in tesnilnih mas  
FEMIB – Evropsko združenje proizvajalcev lesenega stavbnega pohištva  
FEP – Evropsko združenje založnikov  
FEPA – Evropsko združenje za abrazivne materiale  
FESPA – Evropsko združenje sito in tampo tiskarjev  
FESYP – Evropska zveza združenj proizvajalcev ivernih plošč  
FEPPD – Gospodarsko združenje lastnikov zobnih laboratorijev  
FIATA – Mednarodno združenje špediterjev  
FIDIC – Mednarodna federacija za svetovalni inženiring  
FIEC – Evropsko združenje gradbenih izvajalcev  
FSE - Evropsko združenje prehranskih dopolnil  
FONASBA – Mednarodno združenje pomorskih agentov  
GS1 – Mednarodna organizacija za standarde  



HOTREC – Mednarodno združenje hotelirjev  
IATA – Mednarodno združenje letalskih tovornih prevoznikov  
ICSID – Mednarodni svet oblikovalskih združenj  
IPA – Mednarodno združenje založnikov  
IUCAB - Evropsko združenje trgovskih agentov  
MWE - Evropsko združenje nacionalnih združenj s področja javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki  
NAPAN – Združenje severno jadranskih pristanišč  
OICA – Mednarodna organizacija avtomobilskih konstruktorjev  
ORGALIME - Evropska zveza združenj za strojegradnjo, elektro in elektronsko industrijo ter kovinsko 
predelavo  
RIEN - Evropsko združenje refleksoterapevtov  
The Brewers of Europe-Evropsko združenje pivovarjev  
UFTAA – Združena zveza združenj potovalnih agencij  
UNESDA – Evropsko združenje proizvajalcev brezalkoholnih pijač  
WACS – Svetovno združenje kuharskih društev  
WAN – Svetovno združenje časopisnih izdajateljev  
WAPA – Svetovno združenje pridelovalcev jabolk in hrušk  

  
 

 



 

RAČUNOVODSKI IZKAZI 

 

 

 

 

1. Bilanca stanja na dan 31.12.2019 

 

   v EUR 
  31.12.2019 31.12.2018 
Sredstva Pojasnilo 19.210.917 18.692.034 
A. Dolgoročna sredstva  10.978.917 11.402.910 
    

I. Neopred. sredstva in dolg. aktivne časovne razmejitve 5.1 139.011 102.358 
1. Dolgoročne premoženjske pravice  96.226 59.175 
2. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve  17.019 14.070 
3. Neopredmetena sredstva v pridobivanju  25.766 29.113 

    
II. Opredmetena osnovna sredstva 5.2 7.821.568 7.954.279 

1. Zemljišča in zgradbe  7.405.062 7.529.412 
a)   Zemljišča  2.630.279 2.630.279 
b)   Zgradbe  4.774.783 4.899.132 

2. Druge naprave in oprema  416.506 424.868 
a) Oprema  412.738 421.100 
b) Oprema v pridobivanju  3.768 3.768 
    

III. Naložbene nepremičnine 5.3 1.232.522 1.466.624 
    
IV. Dolgoročne finančne naložbe 5.4 1.774.543 1.866.434 

1. Dolgoročne finančne naložbe v odvisne družbe  233.793 233.793 
2. Dolgoročne finančne naložbe v pridružene družbe  95.174 95.174 
3. Drugi deleži  1.445.576 1.537.467 
4. Dolgoročno dana posojila  0 0 

    
V. Dolgoročne poslovne terjatve 5.5 11.273 13.215 

1. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev  0 0 
2. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih  11.273 13.215 
    

VI. Odložene terjatve za davek 5.6 0 0 
    

B. Kratkoročna sredstva  5.643.245 5.985.621 
    
 I. Zaloge 5.7 17.139 18.738 

1. Material  17.139 18.738 
2. Proizvodi in trgovsko blago    

    
II. Kratkoročne finančne naložbe 5.8 887.583 887.583 

1. Kratkoročni depoziti  887.583 887.583 
    

III.. Kratkoročne poslovne terjatve 5.9 869.697 927.991 
1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev  760.037 883.203 
2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih  109.660 44.788 

    
IV. Denarna sredstva 5.10 3.868.825 4.151.309 

    
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 5.11 2.588.755 1.303.503 

 
 
 
 



 

 
 

  31.12.2019 31.12.2018 
Obveznosti do virov sredstev  Pojasnilo 19.210.917 18.692.034 
    

A. Lastni viri 5.12 15.772.175 15.661.905 
I. Ustanovitveni vložek    
    

    II. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti  0 0 
    

  III. Preneseni čisti poslovni izid  15.661.904 15.241.867 
   1. Nerazporejeni čisti presežek prihodkov  15.661.904 15.241.867 
   2. Nerazporejeni čisti presežek odhodkov  0 0 
    

  IV. Čisti poslovni izid poslovnega leta  110.271 420.038 
   1. Čisti presežek prihodkov poslovnega leta  110.271 420.038 
   2. Čisti presežek odhodkov poslovnega leta  0 0 
    
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 5.13 390.170 272.950 

I. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti  390.170 272.950 
    II. Druge rezervacije  0 0 
   III. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve  0 0 

    
  C. Dolgoročne obveznosti  0 0 

    
   Č. Kratkoročne obveznosti 5.14 1.847.064 2.350.120 
    I. Kratkoročne poslovne obveznosti  1.847.064 2.350.120 
     1. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev  680.154 1.144.938 
     2. Druge kratkoročne poslovne obveznosti  1.166.910 1.205.182 

    
   D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve  5.15 1.201.508 407.059 
    
   E. Zunajbilančna evidenca 5.16 0 0 
       

 

   



 

2. Izkaz poslovnega izida za leto 2019 
   v EUR 
 Pojasnilo 2019 2018 
    
1.   Čisti prihodki od prodaje 5.17 11.590.567 10.659.826 
    
2.   Sprememba vred. zalog proizvodov in nedok. proizvodnje  0 0 

    
3.   Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve  0 0 
    
4.   Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi posl. prih.)   5.17 172.624 138.415 
    
5.   Stroški blaga, materiala in storitev      5.18 4.329.271 3.858.398 
    a) stroški porabljenega materiala  311.555 300.842 
    b) stroški storitev  4.017.716 3.557.556 
    
6.   Stroški dela 5.19 5..903.026 5.247.065 
    a) stroški plač  4.418.302 4.055.089 
    b) stroški socialnih zavarovanj   322.567 296.375 
    c) stroški pokojninskih zavarovanj  546.423 506.883 
    d) drugi stroški dela  615.735 388.718 

    
7.   Odpisi vrednosti 5.20 821.648 767.011 

 a) amortizacija  484.957 502.637 
 b) prevred.posl.odh. pri neopred.sred. in opred.osn.sredstvih  0 0 
 c) prevred.posl.odh. pri obratnih sredstvih  336.691 268.374 
    

8.   Drugi poslovni odhodki 5.21 553.118 437.383 
    

9. Finančni prihodki iz danih posojil  5.22 258 405 
    

    
10. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 5.23 14.249 5.678 

    
11. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb   5.24 89.000 140.938 

    
12. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti   5.25 156 46 

    
13. Drugi prihodki   5.26 42.899 94.109 

    
14. Drugi odhodki   5.27 4.171 3.656 

    
15. Davek iz dobička   5.28 9.937 23.898 

    
16. Odloženi davki   5.29 0 0 

    
17. Čisti presežek prihodkov obračunskega obdobja  110.271 420.038 

    
18. Čisti presežek odhodkov obračunskega obdobja  0 0 
 


