
Plan  
Gospodarske zbornice Slovenije  
za leto 2017 
Sprejet na Skupščini GZS 13. decembra 2016



KAZALO

UVODNA BESEDA PREDSEDNIKA GZS

CILJI GZS ZA LET0 2017

DOGODKI

NAGRADE IN PRIZNANJA

GOSPODARSKO OKOLJE V LETU 2017

PLAN SKUPNIH NALOG

OBMOČNE IN REGIONALNE ZBORNICE 

ZDRUŽENJA IN ZBORNICE DEJAVNOSTI

SODELOVANJE V MEDNARODNIH SEKTORSKIH ZDRUŽENJIH



UVODNA BESEDA  
PREDSEDNIKA GZS

Leto 2017 bo za gospodarstvo težko leto, čeprav ne bi bilo treba, da bi bilo tako težko. 

Ta stavek vas je ob vsesplošni evforiji zaradi gospodarske rasti verjetno presenetil. Presenetil 
zato, ker res že tretje leto rastemo in ker kaže, da bomo rasli tudi v letu 2017 - navkljub 
številnim negotovostim in nevarnostim v sodobnem globalnem svetu. To je ključni razlog za 
trditev, da ne bi bilo treba, da bi nam bilo v prihodnjem leto težko. 

Slovenija bo po oceni Analitike GZS tudi v letu 2017 beležila rast, in to 2,3-odstotno. Dosegli 
bomo bruto domači proizvod na prebivalca iz predkriznega leta 2008. In to ob razdolževanju 
podjetij. Ne s pomočjo pretiranega zadolževanja kot pred desetletjem. Z drugimi besedami: 
zdajšnja rast je veliko bolj zdrava. 

Prebujata se povpraševanje in kupna moč na domačem trgu. Pričakuje se nadaljevanje  
konjunkture na slovenskih izvoznih trgih. Slovenije ne pretresa več niti gospodarska niti politična 
nestabilnost. Kot bi bila zgodba o trojki samo nočna mora nekje v že oddaljeni preteklosti.

Pa ni čisto tako. V Sloveniji se dogajajo stvari, ki smo jih počeli tudi pred desetletjem in 
zaradi česar smo krizo še poglobili. Pametni narodi se iz zgodovine učijo, mi očitno še ne 
dovolj dobro. Čeprav je jasno, da so tudi ne dovolj kakovostna in pretirana javna poraba ter 
preveliko obremenjevanje gospodarstva med pomembnimi razlogi za poglobitev nedavne 
krize, se zgodba žal spet ponavlja.

Zato bo leto 2017 za gospodarstvo težko. Glede na volitve v letu 2018 je seveda jasno, da 
bo to že na pol predvolilno leto. To pa pomeni še večje apetite v državi. V zadnjih dveh 
letih pravzaprav ni bilo izpeljane, kot se šika, niti ene od petih ključnih reform (davčne, 
zdravstvene, pokojninske, trga dela in javnega sektorja). Nasprotno, plačni balon v javnem 
sektorju se že nekaj časa vnovič napihuje. Pa sploh še nismo v predvolilnem času!

Prihodnje leto se bomo na GZS kljub temu spet borili, da v Sloveniji zaveje vsaj še nekaj 
reformnega vetra. Pričakujemo pa, da se bomo v imenu gospodarstva morali predvsem 
boriti proti novim apetitom, da bi gospodarstvu in vsem deležnikom v njem vzeli še več.

Delali bomo v upanju, kot da bomo skupaj z Vlado RS sprožili reforme za hitrejši razvoj, 
obenem pa se pripravljali na obrambo vsakega evra, ki nam ga bodo hoteli vzeti. Ne 
samo zaradi članov, torej v imenu podjetij in njihovih vodstev, ampak tudi v imenu vseh 
zaposlenih, ki delajo v gospodarstvu. To smo v letu 2016 že storili v boju za odločnejšo 
davčno reformo. 

Obenem pa bomo po Vrhu slovenskega gospodarstva 2016 veliko pozornosti namenili 
razvoju: prek aktivne vključitve v strateška razvojno-inovacijska partnerstva in našega 
projekta digitalizacije gospodarstva. Leto 2017 bo leto, ko se bomo razvoju Slovenije posvetili 
dvakrat: s predlogi za boljše poslovno in investicijsko okolje ter s priporočili za digitalizacijo 
gospodarstva. 

Leto bo težko, a verjamemo, da bodo zato tudi dosežki slajši za vse nas.

Marjan Mačkošek, 
Predsednik GZS 

Marjan Mačkošek
Predsednik GZS



CILJI GZS ZA LETO 2017
1. POSLOVNO OKOLJE 
Nič novih obremenitev, boljše spodbude za investitorje, intenzivna digitalizacija 
gospodarstva. 
GZS je na Vrhu slovenskega gospodarstva 2016 objavila priporočila za hitrejšo in učinkovitejšo 
digitalizacijo gospodarstva ter celotne slovenske države in družbe. Zato bo v letu 2017 ta razvojni 
vidik zelo pomemben za nas. A hkrati bomo zelo pozorni na to, kaj bo Vlada RS uresničila iz treh naših 
ključnih dokumentov preteklega leta: Manifesta industrijske politike, Deklaracije TNI in Agende malega 
gospodarstva 2016. 
Osrednja pozornost v skoraj predvolilnem času bo namenjena prizadevanjem zoper kakršnokoli novo 
obremenjevanje gospodarstva, obenem pa pričakujemo boljše investicijsko okolje, predvsem zaradi 
napovedane nove gradbene zakonodaje in tudi napovedanega novega zakona o investicijah. Vztrajali 
pa bomo tudi pri uresničevanju obljub politikov, od obljubljenega novega koraka davčne reforme 
naprej do okrepitve aktivnosti pri strateški infrastrukturi.

2. INTERNACIONALIZACIJA GOSPODARSTVA 
Poudarek na oblikovanju konkretnih tailor-made storitev za konkretna posamezna 
podjetja za njihov vstop in nastop na tujih trgih. 
Slovenska podjetja potrebujejo za vstop in nastop na tujih trgih individualizirano podporo, saj se 
mikro, majhna, srednja ter velika podjetja med seboj nedvomno razlikujejo tako glede na cilje, ki jim 
sledijo, kot tudi glede na resurse ter znanja, ki jih imajo na voljo. Podpora posameznim podjetjem za 
vstop in nastop na tujih trgih je ena izmed ključnih nalog GZS. V letu 2017 bomo z našim svetovanjem, 
informacijami ter kontakti podjetjem ponuditi in oblikovati individualne storitve. Posamezna obravnava 
podjetij, dnevna komunikacija ter posredovanje preverjenih kontaktov je namreč naša dodana 
vrednost. Z našimi tailor-made storitvami bodo podjetja prihranila pri časovni, kadrovski in finančni 
funkciji poslovanja. 

3. INOVATIVNOST SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA  
Podpora slovenskim inovacijam pri prodoru na tuje trge. 
GZS bo v letu 2017 trikrat močno podprla inovativnost slovenskega gospodarstva.  
Prvič bo to storila s proaktivno vključitvijo v strateška razvojno-inovacijska partnerstva, tako 
imenovane SRIP. Tako bomo našim članom omogočili pomembno vlogo pri kreiranju razvojnih smernic 
na področjih pametne specializacije Slovenije, od pametnih mest in zgradb do tovarn prihodnosti. 
Drugič bomo to storili prek projekta o digitalizaciji gospodarstva, kjer bomo budno spremljali, nadzirali 
in tudi sodelovali pri uresničevanju priporočil z letošnjega Vrha slovenskega gospodarstva. 
Tretjič pa z že tradicionalnim projektom Inovativna Slovenija, ki smo jo letos že nadgradili, prihodnje 
leto pa bomo z drugo izdajo revije Discover Slovenia in drugimi novostmi še bolj podprli slovenske 
inovacije pri prodoru na tuje trge.

4. IZOBRAŽEVANJE 
Celovit sistem nasvetov in izobraževanj za SME s poudarkom na področju digitalizacije.
GZS bo v letu 2017 izoblikovala celovit sistem izobraževanj in nasvetov iz najrazličnejših področij 
poslovanja, od pravnih in trženjskih, do panožno specifičnih vsebin ter vsebin, vezanih na izvozno 
poslovanje.  
Oblikovana bo posebna veja izobraženj pod blagovno znamko Digitalno gospodarstvo, namenjenih 
različnim ciljnim publikam od industrijskih do storitvenih podjetij, s poudarkom na računovodskih. V 
tej veji se bomo povezali z različnimi partnerji. Med drugim bomo v okviru Digitalnega gospodarstva 
izvajali Digitalno akademijo fokusirano na industrijska podjetja, paket e-računovodskih izobraževanj, 
splošni pakete namenjen dvigu zavedanja o nujnosti digitalizacije ter module Googlove Digtalne 
garaže.

5. BLAGOVNA ZNAMKA GZS 
Produkti, storitve in aktivnosti usmerjene v dvigovanje koristi za gospodarstvo in člane in 
s tem dvig ugleda GZS. 
Blagovna znamka GZS bo v letu 2017 še bolj kot doslej blagovna znamka, ki bo orodje za doseganje 
čim več koristi naših članov. Vsi naši produkti, od pravnih storitev, tudi arbitraže, prek lobiranja, 
dogodkov – izobraževanj, konferenc, javnih posvetov – in medijske odmevnosti, do okrepljene lastne 
medijske prisotnosti z edicijami revije Glas gospodarstva na domačem in tujih trgih, bodo stremeli k 
vsebinam, ki bodo v korist članom. Ne le posredno prek zastopanja interesov gospodarstva, ampak še 
bolj kot doslej s koristnimi vsebinami za vsakodnevno poslovanje naših članov. To bo prva prioriteta.



DOGODKI
Kot v vseh prejšnjih letih načrtujemo tudi v naslednjem letu organizacijo prek 500 dogodkov, od strateških konferenc, posvetov, 
okroglih miz ter seminarjev do dogodkov s področja RR, inovacij, mednarodnega sodelovanja, EU sredstev.

Med največjimi dogodki v prihodnjem letu izpostavljamo:

Januar

13. 1. Seminarski trojček Kreativnost in vodenje »Med dvema ognjema« Služba za strateško komuniciranje in 
marketing

20.1. (ali 27.1.) Svet za inovativnost žensk  (mrežni dogodek v povezavi z regijski-
mi sveti Network MEMA)

Zbornica osrednjeslovenske regije

25. 1. Svetovalni inženiring in njegova vloga v investicijskem procesu Združenje za svetovalni inženiring
27. 1. Seminarski trojček Kreativnost in vodenje »To UGLAŠENO DIRIGI-

RANJE – vodenje s posluhom 
Služba za strateško komuniciranje in 
marketing

30. 1. Ljubljana - Letno srečanje in podelitev nagrad Excellent SME GZS
1. polovica Poslovni stik: Kuvajt Center za mednarodno poslovanje
Konec meseca Poslovni stik: Višegrad Center za mednarodno poslovanje

Februar

16. 2. Zbor članov ZEE Zbornica elektronske in elektroindustrije
16. 2. Seminarski trojček Prodaja in marketing z naslovom »Vodja, ki 

mu sledijo«
Služba za strateško komuniciranje in 
marketing

23. 2. Zbor članov SuSSI Zbornica elektronske in elektroindustrije
Februar Regijski posvet na temu družinskega podjetništva v Pomurju Pomurska gospodarska zbornica
Februar  Posvet na temo izvoznih priložnosti za posamezna področja OZ za Gorenjsko
Februar/ marec Gostitev seje in konference IO FEACO ZMCS -  Zbornica poslovno storitvenih 

dejavnosti
Februar Zimske športne igre komunalnega gospodarstva Slovenije Zbornica komunalnega gospodarstva
Februar Podelitev nagrade za najboljše inženiring projekte Združenje za inženiring
Februar 2. Vrh podjetij v tuji lasti GZS
Februar Vrh gradbenih podjetij Zbornica gradbeništva in IGM
Februar Predstavitev Standardnih gradbenih pogodb Zbornica gradbeništva in IGM
Februar Podelitev zlatih priznanj za doseženo odlično kakovost kruha, 

pekovskega in finega pekovskega peciva ter testenin v letu 2017
Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Februar Izhodna vladno – gospodarska delegacija: ZAE Center za mednarodno poslovanje
Sredina meseca Poslovni stik: Nemčija Center za mednarodno poslovanje
Konec meseca Sprejem ob kitajskem novem letu Center za mednarodno poslovanje
Februar / marec 3. sodelovanje s podjetji iz Podonavja v sodelovanju z Avstrijskim 

Senatom za mala podjetja (Senat Der Wirtschaft)
Zbornica osrednjeslovenske regije

Marec

2. 3. 7. MPS Kava Zbornica elektronske in elektroindustrije
6. 3. 49. Podelitev Nagrad GZS za izjemne gospodarske in podjetniške 

dosežke
GZS

8. 3. Izhodna delegacija na Hrvaško – Slovenske podjetnice Zbornica osrednjeslovenske regije, Svet 
za inovativnost žensk (sekcija)

16. 3. Konferenca BRIES Zbornica elektronske in elektroindustrije
17. 3. Seminarski trojček Kreativnost in vodenje z naslovom »Kako vo-

dim sebe, tim in organizacijo« (4. ponovitev)
Služba za strateško komuniciranje in 
marketing

22. – 24. 3. Vhodna gospodarska delegacija: kanton Thurgau, Švica Center za mednarodno poslovanje
28. 3. 4. konferenca MSP s podelitvijo priznanja Pomladni veter Podjetniško trgovska zbornica



29. 3. Razvojna konferenca lesarjev Slovenije Združenje lesne in pohištvene industrije, 
Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica

Marec 10. Posvet dolenjskih in belokranjskih informatikov GZ Dolenjske in Bele krajine
Marec Zbor izdajateljev radijskih in televizijskih programov Medijska zbornica
Marec Zbor članov grafične dejavnosti Medijska zbornica
Sredina meseca Seminar: Opravljanje storitev v Švici Center za mednarodno poslovanje
Konec meseca Izhodna gospodarska delegacija: Kuvajt Center za mednarodno poslovanje

April

4. 4. Joint UNCITRAL - LAC Conference 2017 Stalna arbitraža pri GZS
5. Mednarodno arbitražno tekmovanje The Ljubljana Willem C. Vis 

Pre-Moot
Stalna arbitraža pri GZS

5. - 6. 4. Tradicionalni kongres Oskrbovalne verige v znanosti in praksi Združenje za promet
6. - 8. 4. Sejem MEDICAL Podjetniško trgovska zbornica
12. 4. Razvojna konferenca gospodarstva SAŠA regije Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica
19. 4. Razvojna konferenca Koroške regije OZ Koroška
20. 4. 5. tematska konferenca o bralni pismenosti Slovencev Zbornica knjižnih založnikov in knji-

gotržcev
April 9. posvet Sekcije za okolje in energijo GZ Dolenjske in Bele krajine
April Veliki spomladanski živilski seminar Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij
Sredina meseca Road Show: Belgija – Nizozemska Center za mednarodno poslovanje
April 4. Medobčinska konferenca o razvoju gospodarstva in trga dela v 

osrednjeslovenski regiji 
Zbornica osrednjeslovenske regije

Maj

9. do 12. 5. Skupinski nastop 20 podjetij na sejmu Transport&Logistic 
München 2017 

Združenje za promet

11. 5. 8. MSP Kava Zbornica elektronske in elektroindustrije
16. 5. Vrh malega gospodarstva GZS
16. – 19. 5. Skupinski nastop na sejmu Seoul Food & Hotel, Koreja Center za mednarodno poslovanje
25. 5. Podelitev priznanj in diplom inovacijam celjske regije RGZC
25. – 27. 5. Skupinski nastop na dogodku Forum Agenti Rim, Italija Center za mednarodno poslovanje
31. 5. Podelitev priznanj za najboljše inovacije SAŠA regije 2017 Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica
Maj Posvet za člane ZRS Zbornica računovodskih servisov
Maj Posvet Koper – Slovenija kruizerska destinacija Primorska gospodarska zbornica
Maj Posvet na temo izvoznih priložnosti za posamezna področja OZ za Gorenjsko
Maj Forum mojstrstva in odličnosti GZ Dolenjske in Bele krajine
Maj Seminar Poslovanje z Rusijo Center za mednarodno poslovanje
Maj Izhodna gospodarska delegacija: Kenija Center za mednarodno poslovanje
Sredina meseca Izhodna gospodarska delegacija: Nemčija, Bavarska Center za mednarodno poslovanje
Konec meseca Poslovni stik: Skandinavija Center za mednarodno poslovanje

Junij

1. 6. Okoljski dan gospodarstva GZS
1.6. Svečana podelitev priznanj najboljšim gorenjskim inovatorjem OZ za Gorenjsko
2.6. Podelitev nagrad najboljšim inovacijam v koroški regiji za leto 

2017
OZ Koroška

5. 6. Gospodarski forum Posavja z okroglo mizo in Podelitev priznanj 
najboljšim inovacijam regije Posavje 

OZ Posavje, Krško

9. 6. Podelitev nagrad Zbornice komunalnega gospodarstva v okviru 
Komunaliade 

Zbornica komunalnega gospodarstva

9. – 10. 6. Konferenca in športne igre Komunaliada v Krškem Zbornica komunalnega gospodarstva
13.6. Dan inovativnosti s podelitvijo priznanj za najboljše inovacije v 

Primorsko-notranjski regiji
OZ Postojna

14. 6. CEPA Board Meeting (sekcija DDD) Podjetniško trgovska zbornica



15. 6. Okrogla miza sekcije DDD s predstavniki CEPE Podjetniško trgovska zbornica
15. 6. XXII. Srečanja gospodarstvenikov Primorske: GOSPODARSKI FO-

RUM in Podelitev priznanj za najboljše inovacije  
OZ za severno Primorsko

Začetek meseca Vhodna gospodarska delegacija predstavnikov logistične pano-
ge: Nemčija 

Center za mednarodno poslovanje, Zdru-
ženje za promet

Junij Podelitev priznanj za najboljše inovacije ZOR ZOR
Posvet za člane ZRS Zbornica računovodskih servisov

Junij 1. Otroški festival knjige Združenje knjižnih založnikov in knji-
gotržcev

med 6. in 8.6. Podelitev nagrad za inovacije GZDBK za leto 2017 GZ Dolenjske in Bele krajine
7. ali 8. 6. Podelitev priznanj za najboljše inovacije podravske regije Štajerska gospodarska zbornica
Junij Letna konferenca Združenja hotelirjev Slovenije Turistično gostinska zbornica
Junij 17. Vrh kmetijskih in živilskih podjetij Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij
Junij Seminar: Južna Afrika Center za mednarodno poslovanje

Julij

11.7. Podelitev priznanj najboljšim inovacijam v Primorski regiji Primorska gospodarska zbornica
12. 7. Seminar Standardizacija v panogi Zbornica elektronske in elektroindustrije
13. 7. 9. MSP Kava Zbornica elektronske in elektroindustrije
14. 7. 21. podelitev priznanj inovatorjem Zasavja OZ Zasavje, Zagorje ob Savi
23. 11. Podelitev nagrad za inovacije in konferenca PDK Pomurska gospodarska zbornica

Avgust

26. – 31. 8. Predstavitev podjetij na Kmetijsko živilskem sejmu AGRA, Gornja 
Radgona

Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

30. 8. Dan delodajalcev Pravna služba
September

13. 9. Posvet Internacionalizacija RGZC
13. - 15. 9. Mednarodno livarsko posvetovanje Združenje kovinskih materialov in nekovin
14. - 15. 9. 7. Problemska konferenca komunalnega gospodarstva Zbornica komunalnega gospodarstva
27. 9. Dan inovativnosti 2017 in Nacionalna podelitev priznanj za  

inovacije 2017
GZS

28. - 29. 9. Konferenca Dan najboljše prakse Zbornica elektronske in elektroindustrije
Sredina meseca Vhodna gospodarska delegacija: Nemčija, Bavarska Center za mednarodno poslovanje
September  Posvet na temo izvoznih priložnosti za posamezna področja OZ za Gorenjsko
September 9. računovodski posvet Dolenjske in Bele krajine GZ Dolenjske in Bele krajine

Oktober

4. 10. Zbor članov ZRS 2017 Zbornica računovodskih servisov
5. 10. 10. MSP Kava Zbornica elektronske in elektroindustrije
5. - 6. 10. 19. Kongres izvajalcev računovodskih storitev Zbornica računovodskih servisov
6. 10. Podelitev certifikatov Strokovni vodja računovodskega servisa Zbornica računovodskih servisov
10. 10. Volilna skupščina Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica
23.10. Podelitev nagrade Kristine Brenkove Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev
25. 10. 12. Vrh slovenskega gospodarstva GZS
Oktober Razvojna konferenca gorenjske regije OZ za Gorenjsko
Oktober/  
november

Letna konferenca ZPSD Zbornica poslovno storitvenih dejavno-
sti

Oktober Zaključna konferenca projekta skillME Združenje kovinske industrije
Oktober/  
november

Podelitev nagrade Feniks Zbornica poslovno storitvenih dejavno-
sti

Oktober 10. Dan ravnanja s človeškimi viri  
Podelitev priznanja za Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri na 
Dolenjskem in v Beli krajini

GZ Dolenjske in Bele krajine



Oktober 5. konferenca s predstavitvenim sejmom: Podjetnost je ženskega 
spola

Štajerska gospodarska zbornica

Oktober 4. konferenca o reciklaži Združenje kovinskih materialov in neko-
vin

Oktober 64. gostinsko turistični zbor Slovenije Turistično gostinska zbornica
Oktober Dnevi Slovenskega turizma Turistično gostinska zbornica
Tretji teden Izhodna gospodarska delegacija: Južna Afrika Center za mednarodno poslovanje

November

9. – 10. 11. 28. posvet Poslovanje z nepremičninami Zbornica za poslovanje z nepremičninami
10.11. Konferenca SZKO (sodelovanje s samostojnim programskim sklopom) Zbornica elektronske in elektroindustrije
10.11. Srečanje podjetnikov SAŠA regije Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica
15. in 16.11. Dnevi gradbenega prava Zbornica gradbeništva in IGM
22. - 23. 11. Mednarodno srečanje slovenskega papirništva 2017 Združenje papirne in papirno predelo-

valne industrije
22. – 26. 11. 33. Slovenski knjižni sejem Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev
23. 11. 17. Dan kakovosti Posavja OZ Posavje, Krško
23. 11. Podelitev nagrad za inovacije in konferenca PDK Pomurska gospodarska zbornica
23. – 25. 5. Skupinski nastop na dogodku Forum Agenti Milano, Italija Center za mednarodno poslovanje
26. 11. 17. Konferenca kakovosti Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica
November Konferenca kakovosti Gorenjske OZ za Gorenjsko
November Srečanje slovenskih in avstrijskih kovinarjev Združenje kovinske industrije v sodelo-

vanju z Advantage Austria
November Posvet za člane ZRS Zbornica računovodskih servisov
November 20. Dan kakovosti in inovativnosti GZ Dolenjske in Bele krajine
November 4. Dvodnevna Kadrovska Konferenca KAKO? Iz prakse za boljšo 

prakso
Štajerska gospodarska zbornica

November Veliki jesenski živilski seminar Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij
November Žitna konferenca Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij
Sredina meseca Transportno-logistična izhodna delegacija Center za mednarodno poslovanje

December
7. 12. Seminar Zakonodaja v panogi  - NLF Zbornica elektronske in elektroindustrije
14. 12. 11. MSP Kava Zbornica elektronske in elektroindustrije
December Posvet na temo izvoznih priložnosti za posamezna področja OZ za Gorenjsko
December Posvet ASM 2017 Združenje kovinske industrije
Prvi teden Tajska: »Destinacije, ki privlačijo«, obisk sejma Center za mednarodno poslovanje

Organizator si pridržuje pravico do sprememb.



NAGRADE IN PRIZNANJA
Februar

• Združenje za inženiring bo podelilo nagrado za najboljši inženiring projekt v preteklem letu.
• Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij bo podelila zlata priznanja za doseženo odlično kakovost kruha, pekovskega in 

finega pekovskega peciva ter testenin in slaščic v letu 2017.
Marec

• 49. podelitev Nagrad GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke.
• Podjetniško trgovska zbornica (PTZ) bo v okviru 4. konference MSP podelila priznanje Pomladni veter;  in sicer  posamezni-

ku, podjetjem in drugim organizacijam za njihov pomemben prispevek pri spodbujanju podjetništva.
Maj/junij/julij/november

• Podelitev priznanj GZS 2017 za najboljše inovacije v 13 regijah.

Junij

• Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij bo razglasila rezultate tekmovanja študentov na področju razvoja novih inovativnih 
živilskih proizvodov - Ecotrophelia Slovenija 2017.

• Zbornica komunalnega gospodarstva bo že šestič podelila nagrade in priznanja.
September 

• V okviru Dneva inovativnosti bodo že 15. podeljena nacionalna priznanja za najbolj inovativna podjetja in inovatorje v pod-
jetjih in javno raziskovalnih zavodih.

September/oktober

• Štajerska gospodarska zbornica bo 2. podelila priznanje Podravsko podjetje leta.

Oktober

• Zbornica računovodskih servisov bo podelila certifikate Strokovni vodja računovodskega servisa.
• Na 64. Gostinsko turističnem zboru bodo podeljene nagrade in priznanja za sodelovanje v različnih strokovnih kategorijah 

tekmovanj gostinstva in turizma in priznanja TGZ članom za kakovost in uspešnost. Na  Dnevih slovenskega turizma bo 
podeljeno priznanje za življenjsko delo v turizmu.

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

• Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine bo na 10. Dnevu ravnanja s človeškimi viri podelila Priznanje za vzoren 
primer ravnanja s človeškimi viri Dolenjske in Bele krajine za leto 2016.

Oktober/november

• Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti bo podelila nagrado Feniks za svetovalni projekt leta.

November

• Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev bo na 33. Slovenskem knjižnem sejmu podelila Schwentnerjevo nagrado 2017, 
Posebno priznanje slovenskega knjižnega sejma, nagrado za Najboljši prvenec 2017, Priznanje za mladega prevajalca, nag-
rado Najlepša slovenska knjiga, nagrado Knjiga leta – velika nagrada SKS ter priznanje za Najboljšo poslovno knjigo.

• Združenje papirne in papirno predelovalne industrije bo podelilo  nagrade za izjemna zaključna dela na področju papirništva 
in sorodnih ved.

December

• Združenje kemijske industrije bo podjetjem kemijske industrije podelilo certifikate programa odgovornega ravnanja POR.



GOSPODARSKO OKOLJE  
V LETU 2017

NAD PRIČAKOVANJI ŽE ZADNJI DVE LETI

V zadnjih dveh letih je bila gospodarska rast višja od napovedane, infla-
cijska gibanja pa nižja, na kar so imele predvsem vpliv nižje cene ener-
gentov, kovin in drugih surovin. Ker je Slovenija uvoznica surovin ter je v 
izvozu močna predelovalna dejavnost, je to imelo vpliv na višji razpolo-
žljiv dohodek gospodinjstev kot tudi na višje marže podjetij. To je končno 
prispevalo tudi v visoki rasti industrijske proizvodnje v predelovalnih 
dejavnostih. Ugodni trendi naj bi se nadaljevali tudi v letu 2017, ko priča-
kujemo gospodarsko rast pri 2,3 %. 

ŽIVAHEN TRG DELOVNE SILE
Zaposlenost naj bi se je tudi v letu 2017 krepila, predvsem zaradi večjega 
zaposlovanja v zasebnem storitvenem sektorju, industriji in v sektorju 
države. V letu 2017 pričakujemo, da se bo število delovno aktivnih okre-
pilo za 8.000 na 823.000. To je nekoliko manj kot v predhodnem letu, saj 
je prvi val zaposlovanja po krizi običajno največji. Stopnja brezposelnosti 
naj bi se znižala na 7,4 %, upad pa bo tudi posledica manjših generacij, ki 
vstopajo na trg dela. Okrepilo se bo zaposlovanje mladih, kar je spodbu-
den signal, tudi za rast domače potrošnje. Ob tem naj bi se bruto plača na 
zaposlenega okrepila za 2,5 %, tudi zaradi višje rasti cen. Cene se bodo po 
naši oceni povečale za 1,6 %, decembra 2017 bi lahko bile medletno višje 
za 2 %. Predvsem pričakujemo preobrat pri cenah nafte ter drugih surovi-
nah. Povprečna cena sodčka nafte naj bi se gibala okoli 60 USD. 

POTROŠNJA TRAJNIH DOBRIN NAVZGOR
Nizke obrestne mere in inovativna politika financiranja nakupa vozil s 
strani avtomobilskih proizvajalcev (lizing) sta pomembna elementa spod-
bude, ki nagovarjata slovenske potrošnike k nakupu novega vozila. Posta-
ran vozni park, boljše razmere na trgu dela in višje plače ter nižji izdatki za 
gorivo prav tako govorijo temu v prid. Pričakujemo rast novo registriranih 
osebnih vozil v lasti fizičnih oseb, in sicer na letne nivoje okoli 40.000 vo-
zil, ki so bili nazadnje doseženi v letih 2010 in 2011. 

Rast transakcij na nepremičninskem trgu bo odražala ugodno višino 
dolgoročnih obrestnih mer, pripravljenost bank na kreditiranje ter visok 
nivo denarnih prihrankov, ki gospodinjstvom omogočajo hiter nakup. 
Cene bodo v povprečju zrasle, najbolj v Ljubljani in na Obali. Potrošniki se 
po nakupu odločajo tudi za obnove kupljene nepremičnine. V povprečju 
namenijo za obnovo 300 EUR na m2, kar odraža potencial za ponudnike 
obnovitvenih del, proizvajalce pohištva, bele tehnike ter gradbenega ma-
teriala.

ILO brezposelnost (2017) 7,40%

EUR/USD (2017) 1,03

Inflacija (povp. 2017) 1,60%

Sodček nafte brent (2017) 60 USD



KREPKA RAST INVESTICIJ 

Investicije naj bi v 2017 porasle za 4,0 %. Rast zasebnih investicij bo 
visoka, podjetja se bodo predvsem odločala za nakup transportne in 
proizvodne opreme, medtem ko bodo pri novih zgradbah še nekoliko 
previdnejša. Del razloga je v tem, da se v stečajnih masah nahajajo proi-
zvodni prostori po ceni, ki je nekoliko ugodnejša, prav tako pa si podjetja 
s takšnim nakupom prihranijo čas za gradbeno dokumentacijo, ki bi bila 
potrebna ob izgradnji novega. Glede na obdobje pred krizo (2005-2008) 
pri vlaganjih močno zaostajajo storitvena podjetja, in sicer predvsem tele-
komunikacije, delno tudi trgovina. Telekomunikacijski sektor je že napo-
vedal večja vlaganja, v trgovini pa so investicijsko aktivnejši tujci. Hitrejša 
rast zasebne porabe tudi izboljšuje ekonomiko v trgovinah DIY (»naredi 
sam«), vendar so tu prodajne kapacitete še vedno slabo izkoriščene. Pred-
vsem zasebni sektor bo v naslednjem letu investiral več, od tega najbolj 
proizvodni, saj je raven zasedenosti kapacitet na predkrizni ravni, denar 
je rekordno poceni, knjiga naročil pa relativno dolga. Pri stanovanjski 
gradnji se bo vrednost opravljenih del še naprej povečevala, kar je posle-
dica zgodovinsko nizkega nivoja gradbenih del ter tudi prodaje nekaterih 
gradbenih jam po znižani ceni, kar je investitorjem omogočilo ekonomsko 
realizacijo projekta. Obseg gradbenih inženirskih del se v 2017 še ne bo 
bistveno povečal.

ELEKTRIČNA MOBILNOST IZZIV
Na ravni dejavnosti z anketnim vprašalnikom (oktober 2016) nismo za-
čutili zaskrbljenosti slovenskih podjetij glede breksita. S tem se je obre-
menjeval statistično zanemarljiv delež podjetij. Precej večjo nevarnost za 
naprej predstavlja dizelgate oziroma posledično nezaupanje v nemške 
avtomobilske proizvajalce oziroma v dizelske motorje (in motorje z no-
tranjim izgorevanjem) nasploh. To bi lahko pomenilo cenovne pritiske na 
naše dobavitelje ter tudi nova potrebna sredstva za investiranje v razvoj 
novih polproizvodov, ki se uporabljajo v električnih vozilih. Sporočilo 
nemške vlade je sicer nekoliko dvoumno in daljnosežno, vendar jasno: 
do leta 2030 naj bi prepovedali prodajo vozil, ki niso na električni pogon. 
Z razmahom poceni solarnih panelov naj bi tudi posamezniki postali bolj 
avtonomni pri tem kdaj in kje bodo polnili svoj avto na elektriko. To bo 
pomenilo tudi veliko spremembo v dobavnem in prodajnem procesu rafi-
nerij ter trgovcev z gorivi.



PLAN SKUPNIH NALOG
CILJ 1: POSLOVNO OKOLJE 
Neto nič novih obremenitev, boljše investicijsko okolje in spodbude za investitorje, intenzivna digitalizacija gospodarstva.

Strateški in nacionalni cilji, pri čemer so Skupne naloge GZS nosilec ali koordinator na ravni celotne GZS za njihovo doseganje:

• Realizacija vsaj 6 še nerealiziranih ukrepov iz Manifesta industrijske politike.

• Vsaj 5 realiziranih ukrepov iz Agende malega gospodarstva 2016.

• Vsaj 10 realiziranih ukrepov iz Agende za digitalizacijo gospodarstva.

• Vsaj 5 preprečitev pomembnih, neugodnih predlogov, ki bi obremenili gospodarstvo.

• Vsaj 4 strateška razvojno-inovacijska partnerstva (SRIP), kjer bodo združenja ali zbornice pod blagovno znamko GZS med 
vodilnimi partnerji, sicer pa proaktivna vključitev v skoraj vse sripe.

 
Ključni posamezni cilji, pri čemer so Skupne naloge GZS nosilec ali koordinator na ravni celotne GZS za njihovo doseganje:

• Nadaljnji koraki pri davčnih spremembah: nadaljnja razbremenitev stroškov dela za večino podjetij in uvedba razvojne 
kapice. Posebna pozornost bo na uvajanju davka na nepremičnine s ciljem nič novih neto obremenitev za gospodarstvo na 
enoto nepremičnine. 

• Debirokratizacija postopkov na področju gospodarskih investicij, predvsem večja odzivnost in poenostavitev postopkov 
sprejemanja in spreminjanja prostorskih načrtov ter pridobivanja gradbenih in drugih dovoljenj. Skrajšanje časa za prido-
bitev gradbenega dovoljenja vsaj za 10 %.

• Vzpostavitev učinkovitega mehanizma za privabljanje domačih in tujih vlagateljev, ki bo omogočil večjo prožnost cenovne 
politike zemljišč v lasti občin oziroma države in druge spodbude za investitorje. 

• Proaktivna vključitev GZS v sripe in s tem operativna vključitev v izvajanje strategije pametne specializacije. Cilj: vsebinska 
umestitev GZS kot močnega strateškega partnerja pri pametni specializaciji.

• Nadaljnje znižanje okoljskih in energetskih dajatev v deležu BDP, tako da se bolj približamo povprečju v EU.

• Sprejem zakona o vajeništvu in njegova uveljavitev ob primernih pogojih in stroških za podjetja.

• Sistemske novosti pri pripravi nadaljnjih prilagoditev pokojninskega sistema na podlagi izhodišč iz Bele knjige o pokojni-
nah, ne da bi dodatno finančno obremenjevali gospodarstvo, vključno z izhodišči zakona o demografskem skladu.

• Spremembe in dopolnitve zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju z ugodnejšimi rešitvami za deloda-
jalce: čiščenje košarice pravic, limitiranje bolniške odsotnosti, znižanje višine nadomestil, uvedba čakalnih dni itd. Obenem 
preprečitev zvišanja prispevne stopnje za zdravstveno zavarovanje.

• Pri dolgotrajni oskrbi starejših in osebni asistenci ne pristajamo na dodatne finančne obremenitve gospodarstva za te namene.

• V pogajanjih za rešitve, vezane na poklicno pokojninsko zavarovanje, je cilj zmanjševanje stroška dela iz naslova znižanja 
prispevne stopnje za ta namen in čiščenje registra delovnih mest, ki so vključena v ta sistem: čimprejšnji sprejem uredbe o 
merilih in kriterijih za določanje delovnih mest, za katera je obvezno poklicno zavarovanje.

• Večja prožnost trga dela, ki je predmet pogajanj v okviru analize trga dela (Za dostojno dela). 

 
Posebni projekt: Digitalizacija gospodarstva

• Povezovanje slovenskih deležnikov za uresničitev ciljev digitalizacije in vzpostavitev partnerstev (gospodarstvo, država, 
državljani) v skladu z agendo za digitalizacijo gospodarstva (DigitAgenda 2016), ki je bila predstavljena na Vrhu slovenskega 
gospodarstva 2016.

• Dvigovanje digitalnih kompetenc v gospodarstvu prek izobraževanj.

• Podpora za preoblikovanje Slovenije v zeleno referenčno državo za digitalno Evropo.

Krepitev vpliva

• Nadaljnje intenzivno vključevanje članov vseh treh strateških skupin (Slovenije 5.0, Foruma tujih investitorjev v Sloveniji in 
Podjetniške Slovenije) v aktivnosti za boljše poslovno okolje v Sloveniji.



• Aktivna vloga delovnih skupin GZS za načrtovanje in izvajanje razvojnih strategij, programov, politik, akcijskih načrtov na 
posameznih področjih.

• Aktivna vloga v Ekonomsko socialnem svetu in njegovih delovnih skupinah.

• Aktivna vloga v organih upravljanja Zavoda RS za zaposlovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, …

• Aktivna vloga pri delovanju Strateškega sveta za internacionalizacijo pri MGRT in MZZ.

• Aktivna vloga pri delovanju Sveta za trajnostni razvoj in varstvo okolja, posvetovalnega telesa ministrice za okolje in prostor.

• Zagotavljanje organizacije in podpore reševanju domačih sporov in sporov z mednarodnim elementom z arbitražo in dru-
gimi alternativnimi oblikami reševanja sporov.

• S celovito pravno in ekonomsko podporo članom na področju kolektivnih delovnih razmerij bomo pripomogli k šestim 
prenovljenim kolektivnim pogodbam dejavnosti.

Še bolj sistematično spremljanje zakonodaje

• Sistematično spremljanje in ocenjevanje predlaganih in sprejetih zakonov, politik in strategij. 

• Poseben fokus bo na sprejemu ukrepov, ki bodo vodili k preglednejši, medsebojno usklajeni in administrativno manj obre-
menjujoči okoljsko-podnebni zakonodaji. 

Komunikacijske aktivnosti in medijski projekti

• Medijska podpora: nadaljevanje izvajanja lobistično-komunikacijske strategije, ki temelji bolj na neuradni komunikaciji in 
večji uporabi novih medijev, predvsem tvitanju.

• Glas gospodarstva in Discover Slovenia: povečanje obsega izdajanja informacij v sklopu revij GG in Discover Slovenia na 
področne/panožne revije (do 5 področnih v letu 2017 in vsaj 3 regijsko obarvane v povezavi z močnimi mednarodnimi go-
spodarskimi srečanji). Poleg tega bomo izdali 9 rednih številk GG, ter letni Discover Slovenia.

• 20 rednih številk elektronskega biltena Utrip gospodarstva, glasila za poslance in druge ključne odločevalce ter 9 posebnih 
številk, vezanih na revijo Glas gospodarstva.

• 20 številk elektronskega biltena Zakonodajni kompas z informacijami o zakonodaji v pripravi ter sprejeti zakonodaji, do-
sežkih in stališčih GZS ter aktivnostih na področju agend. 

• 12 izdaj okoljskih e-novic namenjenih informiranju o stališčih in aktivnostih zbornice na področju okolja in krepitev pre-
poznavnosti področja okolja pri članih. 

• 10 izdaj e-biltena Slovenia Business Link, namenjenega obveščanju tujih javnosti o stališčih in aktivnostih GZS ter gospo-
darskih trendih.

Dogodki

• 6 strateških konferenc (Vrh slovenskega gospodarstva, Vrh malega gospodarstva, Vrh podjetij v tuji lasti, Dan delodajalcev 
in 2 posebni veliki tematski konferenci).

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

• 1 strateška konferenca s področja okolja (Okoljski dan gospodarstva). 

• Predstavitve in razprave, namenjene članom GZS, o osnutkih predpisov s področja okolja, pomembnih za gospodarstvo.



CILJ 2: INTERNACIONALIZACIJA GOSPODARSTVA 
Poudarek na oblikovanju konkretnih tailor-made storitev za konkretna posamezna podjetja za njihov vstop in nastop na 
tujih trgih.

Ključni planirani cilji, pri čemer so Skupne naloge GZS nosilec ali koordinator na ravni celotne GZS za njihovo doseganje:

• 100 različnih dogodkov v okviru programa Go International Slovenia.

• Vsaj 3 regijsko obarvane izdaje revije Discover Slovenia.

• Letna izdaja revije Discover Slovenia.

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

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

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

Vse aktivnosti s področja mednarodnega poslovanja, ki jih bo izvajala GZS, bodo potekale v okviru programa spodbujanja inter-
nacionalizacije slovenskih podjetij Go International Slovenia.

Nove poslovne priložnosti

• 9 Sredinih GZS mreženj z izbranimi sogovorniki, ki članom GZS nudijo dodano vrednost na področju mednarodnega poslovanja.

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

• Sodelovanje v partnerskih projektih (INTERREG – IRIC).

• Organizacija okoli 30 vhodnih in izhodnih delegacij iz/na izbrane trge, ki podjetjem odpirajo priložnosti za nove poslovne 
partnerje. 

Produkti

• Vsaj 3 regijsko obarvane (fokusirane na določene trge) izdaje Discover Slovenia za podporo močnim mednarodnim gospo-
darskim srečanjem ter letna izdaja Discover Slovenia 2017.

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

Konzorciji, klubi, poslovne skupine

• Kot člani slovenskega konzorcija Enterprise Europe Network (EEN) bomo članom omogočali dostop do najkakovostnejših 
poslovnih priložnosti ter iskanja partnerjev za razvojno raziskovalno dejavnost in projektna partnerstva. Poleg pomoči pri 
objavi poslovnih oglasov v EEN mreži nadaljujemo z razvijanjem storitev na portalu www.borza.org.

• Združevanje članov GZS preko poslovnih klubov in poslovnih skupin, z namenom slediti interesom podjetij na posameznih 
trgih ter spremljati spremembe na trgih.

Promocija

• Promocija podjetij preko podatkovne baze slovenskih izvoznikov Sloexport (mesečno prek 20.000 obiskov).

Izobraževanje in drugi dogodki

• Tedensko organiziranje različnih poslovnih dogodkov, delavnic, seminarjev, ki so namenjeni podjetjem za pridobivanje 
neposrednega stika s potencialnimi novimi partnerji (prek 70 dogodkov letno).

Storitve

• Podajanje ključnih informacij o posameznih trgih. 

• Individualno svetovanje članom GZS in posredovanje poslovnih kontaktov. 

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

• 10 izdaj e-biltena Slovenia Business Link, namenjenega obveščanju tujih javnosti o stališčih in aktivnostih GZS ter gospo-
darskih trendih.



CILJ 3: INOVATIVNOST SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA 
Podpora slovenskim inovacijam pri prodoru na tuje trge.

Ključni planirani cilji, pri čemer so Skupne naloge GZS nosilec ali koordinator na ravni celotne GZS za njihovo doseganje:

• 13 regionalnih razpisov za priznanja za najboljše inovacije 2017 (vsaj 180 prijavljenih inovacij, vsaj 500 inovatorjev).

• Vsaj 800 udeležencev na vseh 13 regionalnih podelitvah priznanj za inovacije.

• 1 strokovna konferenca na temo inovativnosti, vključno z nacionalno podelitvijo priznanj za inovacije (vsaj 300 udeležen-
cev na nacionalni prireditvi – mednarodna javnost).

• Promocija nagrajenih inovacij na globalnem trgu (spodbujanje novih poslovnih priložnosti, večja promocija nagrajencev).

• Vsaj 25 posvetovalnih obiskov podjetij na temo razvoja in trženja inovacij ter zaščite intelektualne lastnine.

• Vsaj 3 delavnice na temo razvoja inovacij in upravljanja z intelektualno lastnino.

Konzorciji

• Povezovanje podjetij v mednarodna razvojna partnerstva.

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

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

Dogodki

• 13 regionalnih podelitev priznanj za inovacije.

• Strokovna konferenca na temo inovativnosti, vključno z nacionalno podelitvijo priznanj za inovacije.

• 3 delavnice na temo razvoja inovacij in upravljanja z intelektualno lastnino.

• 2 izobraževanji s področja inovativnosti.

• 1 vhodna in 1 izhodna tehnološka delegacija.

Storitve

• Pomoč pri zaščiti in upravljanju z intelektualno lastnino.

• Povezovanja s strateškimi partnerji in potencialnimi investitorji.

• Povezovanje zrelih podjetij z mladimi inovativnimi podjetji.



CILJ 4: IZOBRAŽEVANJE 
Celovit sistem nasvetov in izobraževanj za SME, s poudarkom na področju digitalizacije.

Ključni planirani cilji, pri čemer so Skupne naloge GZS nosilec ali koordinator na ravni celotne GZS za njihovo doseganje:

• Izobraževanje prek 500 zaposlenih s področja digitalnih vsebin.

• Izobraževanje 300 zaposlenih s področja različnih pravnih vsebin.

• Izobraževanja 250 zaposlenih s področja okoljskih vsebin.

• Izobraževanje 1.500 zaposlenih s področja internacionalizacije.

• Izobraževanje 300 zaposlenih s področja inovativnosti in upravljanja z intelektualno lastnino.

• Izobraževanje 1.000 zaposlenih s področja kreativnosti in vodenja, prodaje ter marketinga.

Dogodki

• Paket delavnic na različne vidike digitalnega poslovanja z namenom krepitve zavedanja in znanj s področja digitalizacije.

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

• 12 novih ekskluzivnih strokovnih usposabljanj s področja prava (delovna razmerja, javna naročila, državne pomoči, zapo-
slovanje tujcev, gospodarske pogodbe, inšpekcijski nadzori, izvršba in insolvenčni postopki, poslovanje s potrošniki, alter-
nativno reševanje sporov).

• V okviru programa Obzorje 2020 bomo s partnerji pripravili delavnice o črpanju EU sredstev.

• Najmanj 8 izobraževalnih dogodkov oz. okroglih miz s področja okolja (krožno gospodarstvo, preprečevanje emisij/nasta-
janja odpadkov, razširjena odgovornost proizvajalca, ravnanje z odpadki, učinkovitost virov …) s ciljem povezovanja in 
krepitve sposobnosti podjetij za prehod v krožno gospodarstvo.

• 3 delavnice na temo razvoja inovacij in upravljanja z intelektualno lastnino.

• 2 izobraževanji s področja inovativnosti.

Storitve

• Povezovanje in usklajevanje različnih partnerjev za izvedbo izobraženj pod blagovno znamko Digitalno gospodarstvo.

• Podajanje ključnih informacij o posameznih trgih.

• Individualno svetovanje članom GZS o nastopanju na tujih trgih in posredovanje poslovnih kontaktov potencialnih par-
tnerjev v tujini.

• Svetovanje pri zaščiti in upravljanju z intelektualno lastnino.

• Svetovanje članom s 15 strokovnih področij v okviru svetovalnega centra Infopike.



CILJ 5: BLAGOVNA ZNAMKA GZS 
Produkti, storitve in aktivnosti usmerjeni v dvigovanje koristi za gospodarstvo in člane in s tem dvig ugleda GZS 

Ključni planirani cilji, pri čemer so Skupne naloge GZS nosilec ali koordinator na ravni celotne GZS za njihovo doseganje:

• 9 rednih izdaj revije Glas gospodarstva, posebna revija ob Nagradah GZS ter 5 panožnih publikacij GG.

• 3 regijsko usmerjene revije Discover Slovenia ter letna revije Discover Slovenia.

• 46 številk e-biltena Poslovni tednik in 20 številk Zakonodajnega kompasa.

• 10 izdaj e-biltena Slovenia Business Link.

• 12 izdaj okoljskih e-novic. 

• Pomoč 1.500 članom pri njihovem vsakdanjem poslovanju s koristnimi pravnimi informacijami.

• Uveljavitev Stalne arbitraže pri GZS kot vodilne regionalne arbitražne institucije.

• Preko 550 udeležencev na Nagradah GZS ter vsaj 65 objav o prejemnikih nagrad v medijih.

Preko produktov

• Razvoj revije GG v smeri ključne revije o stališčih slovenskega gospodarstva, ne le za bralce, temveč s ciljem citiranja v dru-
gih medijih.

• 9 rednih izdaj Glas gospodarstva. 

• 1 revija o nagrajencih GZS. 

• Letna revija za promocijo gospodarstva v tujini Discover Slovenia in vsaj 3 izdaje posebnih revij Discover Slovenia za 
regionalne trge.

• Razvoj 5 panožnih publikacij z namenom predstavitve odličnosti in inovativnosti v slovenskem gospodarstvu.

• Okrepitev prepoznavnosti in uporabnostni gradiv Analitike GZS preko internih in zunanjih kanalov.

• Vsebino v gradivih Analitike GZS še bolj približati povprečnemu uporabniku ter še posebej nasloviti potrebe, ki jih na trgu 
ni. Izdelava projekcij oz. večji poudarek na napovedih. 

• 12 izdaj okoljskih e-novic namenjenih informiranju o stališčih in aktivnostih zbornice na področju okolja in krepitev pre-
poznavnosti področja okolja pri članih. 

• S koristnimi pravnimi informacijami bomo pomagali 1.500 članom, pri njihovem vsakdanjem poslovanju.

• Izvedba podelitve Nagrad GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke.

• Izvedba Dneva inovativnosti s podelitvijo priznanj najboljšim inovacijam na nacionalni ravni.

• Storitve Infopike - svetovalnega centra GZS bomo nadgradili z aktualnimi področji svetovanja. 

• Spletni certifikat Excellent SME: povečanje prepoznavnosti blagovne znamke in pridobitev 250 novih naročnikov v Sloveni-
ji; prenos znanja in dobre prakse tujim zbornicam. Letna podelitev nagrad najboljšim.

• Širitev sistema Član-Članu, produkta, namenjenega podjetjem članom GZS, ki nudijo posebne ugodnosti pri nabavi stori-
tev in proizvodov znotraj članske mreže.

• 46 številk e-biltena Poslovni tednik GZS.

Preko promocije stališč in učinkov realizacije ukrepov

• Okrepitev vloge GZS kot vodilne delodajalske organizacije v Sloveniji preko celovite podpore članom na področju individu-
alnih in kolektivnih delovnih razmerij.

• Uveljavitev Stalne arbitraže pri GZS kot vodilne regionalne arbitražne institucije na področju nekdanje Jugoslavije in jugo-
vzhodne Evrope ter nevtralnega središča za reševanje sporov med gospodarskimi subjekti iz te regije in širše.   

• Ciljnim javnostim (splošna javnost/kreatorji politik) prilagojena stališča in komentarji.

• Spremljanje in promocija učinkov realizacije ukrepov, ki jih predlaga GZS.

• 20 številk e-biltena Zakonodajni kompas.



• 10 izdaj e-biltena Slovenia Business Link, namenjenega obveščanju tujih javnosti o stališčih in aktivnostih GZS ter gospo-
darskih trendih.

Preko promocije o dejavnostih GZS in prednostih članstva

• Ciljno osveščanje javnosti o dejavnostih GZS preko komunikacijskih kanalov GZS.

• Kreativna predstavitvena gradiva o aktivnostih, dejavnostih, produktih in dosežkih GZS.

Preko promocije uspehov članov

• Podelitev Nagrad GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke.

• Aktivno sodelovanje članov GZS na konferencah in drugih dogodkih s področja okolja.

• Nadaljevali bomo s stalnimi izboljšavami spletnega portala www.sloexport.si ter promocijo izvoznih podjetij v bazi Slo- 
export.

• Letno srečanje imetnikov certifikata Excellent SME s podelitvijo nagrad.

JAVNE LISTINE

Na področju mednarodnega prometa bomo nadaljevali z izdajanjem naslednjih listin:

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

• potrdila o nepreferencialnem poreklu blaga (Certificate of Origin),

• potrdila o registraciji podjetja v poslovnem in sodnem registru,

• potrdila o članstvu v GZS,

• potrjevanja drugih listin, ki spremljajo blago pri izvozu.

Sistem ATA zvezkov se iz leta v leto širi. Trenutno velja v 77 državah sveta, v letu 2017 predvidevamo razširitev sistema ATA zvez-
kov na nove države. Zaradi priključitve k sistemu izdajanja potrdil o poreklu blaga pri Mednarodni trgovinski zbornici bomo po-
sodobili postopke izdaje potrdil o poreklu blaga, z dodatno oznako bodo imela potrdila večjo veljavo v svetu, možna pa bo tudi 
elektronska oddaja vloge in pridobitev potrdila o poreklu blaga.

Na področju prevozov v cestnem prometu bomo izdajali dokumente in izvajali naslednje upravne postopke:

• licence in izvode licenc za prevoz potnikov in blaga v notranjem in mednarodnem cestnem prometu,

• licence za avto-taksi prevoze,

• potrdila za voznike nedržavljane EU,

• izdaja dovolilnic za opravljanje mednarodnega cestnega prevoza blaga,

• izdaja CEMT dovolilnic za opravljanje mednarodnega cestnega prevoza blaga,

• potrdila za voznike za izdajo ruske vize.

V letu 2017 bo vzpostavljen elektronski sistem oddaje vlog in dokazil za izdajo licence za prevoze blaga. Zaradi nove zakonoda-
ja glede prekrškov prevoznikov znotraj celotne Evropske unije predvidevamo dodatne postopke odvzemov licenc za prevoze v 
cestnem prometu. Podjetjem bomo svetovali na omenjenih področjih. 

Zaradi številnih sprememb in interesa podjetij bomo organizirali izobraževanja z zunanjimi strokovnjaki in notranjimi predavate-
lji.

V sodelovanju s tujimi zbornicami bomo urejali zaključevanje postopkov začasnega uvoza za slovenska podjetja. V sodelovanju s 
Finančnim uradom Nova Gorica in tujimi zbornicami bomo urejali zaključevanje postopkov začasnega uvoza za tuja podjetja. 

Sodelovali bomo z Mednarodno trgovinsko zbornico, Eurochambres, Finančno upravo Republike Slovenije, Ministrstvom za infra-
strukturo, Ministrstvom za javno upravo, Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije ter drugimi domačimi in tujimi institucijami.



INSTITUCIJE PRI GZS

ALTERNATIVNE OBLIKE REŠEVANJA SPOROV PREKO STALNE ARBITRAŽE PRI GZS

Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije je samostojna in neodvisna institucionalna arbitraža, ki deluje pri Gospodar-
ski zbornici Slovenije, s tradicijo reševanja sporov od leta 1928. 

V letu 2017 bo nadaljevala z zagotavljanjem organizacije in podpore reševanju domačih sporov in sporov z mednarodnim ele-
mentom z arbitražo in drugimi alternativnimi oblikami reševanja sporov v skladu z lastnimi pravili in drugimi pravili ter postopki, 
o katerih se stranke dogovorijo, ter zagotavljanjem informacij o arbitraži in drugih alternativnih oblikah reševanja sporov.

Gospodarska zbornica Slovenije bo v letu 2017 zagotavljala pogoje za delovanje in uresničevanje poslanstva in nalog Stalne arbi-
traže pri GZS, ki bodo usmerjene v:

• promocijo in uveljavitev Stalne arbitraže pri GZS kot vodilne regionalne arbitražne institucije na področju nekdanje Jugo-
slavije in jugovzhodne Evrope ter nevtralnega središča za reševanje sporov med gospodarskimi subjekti iz te regije in širše;

• nadgradnjo kakovosti storitev, sistema upravljanja s strankami, strokovnosti in profesionalizacije delovanja organov Stalne 
arbitraže pri GZS, preko 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 alternativnega reševanja sporov;

• okrepitev neposrednega stika in sodelovanja s slovenskimi in tujimi (regionalnimi) odvetniškimi družbami v Sloveniji in 
tujini, preko neposrednih poslovnih obiskov na terenu;

• nadaljevanje dela na področju razvoja arbitražnega prava in prakse, skozi specializirano strokovno publiciranje (npr. Slo-
venska arbitražna praksa) ter organizacijo odmevnih dogodkov s področja arbitraže in ARS (Joint UNCITRAL-LAC Conferen-
ce on Dispute Settlement, Ljubljana Willem Vis Pre-moot, regionalne konference, twinning konference idr.);

• okrepitev mednarodnega sodelovanja in prenos dobrih praks, znanja in izkušenj iz vodilnih arbitražnih institucij in komisije 
ICC za arbitražo v slovensko arbitražno okolje ter članstvo v vodilnih mednarodnih profesionalnih združenjih s področja 
arbitraže (ICCA, CIArb, IFCAI, ASA idr.);

• sodelovanje strokovnjakov Stalne arbitraže pri GZS kot gostujočih predavateljev na slovenskih in tujih fakultetah;

• krepitev javne podobe Stalne arbitraže pri GZS v luči njenega samostojnega in strokovno neodvisnega delovanja, ki temelji 
na zaupanju strank v storitve Stalne arbitraže pri GZS;

• krepitev blagovne znamke Stalne arbitraže pri GZS (angl. Ljubljana Arbitration Centre) na regionalnem trgu storitev alter-
nativnega reševanja sporov in

• nadgradnjo in nadaljnji razvoj novih produktov in ponudbe Stalne arbitraže pri GZS (npr. prevodi Ljubljanskih arbitražnih 
pravil v tuje jezike, Ljubljanska mediacijska pravila, pravila za vodenje postopkov po pravilih UNCITRAL, nova promocijska 
gradiva).

UVELJAVLJANJE IN KREPITEV DOBRIH PRAKS V POSLOVNIH RAZMERJIH PREK ČASTNEGA SODIŠČA PRI GZS

Častno sodišče pri GZS je bilo ustanovljeno z namenom podpore krepitvi dobrih praks (dobrih poslovnih običajev). Njegova 
temeljna naloga je krepitev preventivnih oblik delovanja podjetij. Preventivno delovanje v smislu promocije dobrih poslovnih 
praks oblikuje Častno sodišče s promocijo sprejetih stališč predsedstva častnega sodišča v smislu poenotenja dobrih praks. Taka 
stališča so bila do sedaj oblikovana v zvezi s posameznimi pojavi motenj na trgu, kot je npr. že dolgotrajen problem zavajajočega 
oglaševanja izdajateljev tujih poslovnih imenikov v slovenskem prostoru.

Pri svojem delu se Častno sodišče povezuje s častnimi sodišči in razsodišči pri drugih zbornicah doma in v tujini, s katerimi že 
vzdržuje sodelovanja pri oblikovanju kodeksov podjetniške kulture; sodeluje pa tudi na posameznih projektih.



SODELOVANJE Z MEDNARODNIMI ZBORNICAMI

SODELOVANJE Z MEDNARODNO GOSPODARSKO ZBORNICO (ICC)

Mednarodna gospodarska zbornica s sedežem v Parizu (ICC) je pri OZN, WTO in drugih mednarodnih organizacijah priznana 
kot največja svetovna asociacija, ki preko nacionalnih odborov posameznih držav pospešuje liberalizacijo svetovne trgovine in 
investicij, pripravlja standarde mednarodnih gospodarskih pogodb, spodbuja poslovno etiko, alternativno reševanje sporov in 
korporativno družbeno odgovornost podjetij. GZS vodi sekretariat slovenskega nacionalnega odbora ICC.

V letu 2017 bomo sodelovali zlasti pri naslednjih aktivnostih ICC:

• sodelovanje v Komisiji za bančno tehniko in prakso; 

• sodelovanje v Komisiji za gospodarsko pravo in prakso;

• sodelovanje v Komisiji za arbitražo in ADR; 

• sodelovanje v Upravnem odboru Mednarodnega arbitražnega sodišča ICC; 

• pomoč pri reševanju medbančnih problemov pri poslovanju z dokumentarnimi akreditivi, garancijami in inkasi;

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

• pomoč in svetovanje glede Enotnih pravil za garancije na prvi poziv in organizacija  seminarjev (v sodelovanju z ZBS);

• promocija nove ICC modelne prodajne pogodbe;

• promocija nove modelne pogodbe ICC o trgovskem zastopanju;  

• promocija nove ICC modelne distribucijske pogodbe ICC s seminarji;

• ekskluzivna prodaja ICC knjig, vzorčnih pogodb in drugih publikacij za standardizacijo pogodbenih okvirov mednarodnega 
poslovanja;

• promocija novih orodij ICC s področja korporativne integritete;

• posredovanje in razlaga drugih pravil, običajev in strokovnih publikacij ICC;

• sodelovanje v informacijskem omrežju Svetovne zbornične federacije (WCF), ki deluje v okviru ICC idr.;

• vključenost v WATAC - World ATA Carnet Council in International Certificate of Origin Council

• aktivnosti v zvezi z imenovanji arbitrov v arbitražne senate Mednarodnega arbitražnega razsodišča ICC; 

• preko ZBS skozi članstvo v Commercial Crime Services (CCS) in njihovem biroju Financial Investigation Bureau (FIB) obve-
ščanje o odkritih finančnih goljufijah in mednarodnih malverzacijah, ki so najbolj pogoste pri čekih, akreditivih in garanci-
jah.

SODELOVANJE Z EUROCHAMBRES

Kot polnopravna članica Evropske zveze gospodarskih zbornic (Eurochambres) bo GZS tudi v prihodnjem letu dejavno sodelo-
vala pri vseh njenih ključnih aktivnostih. Eurochambres s svojimi skupnimi stališči (t.i. position papers), ki jih oblikuje s pomočjo 
vseh članic, opozarja politične odločevalce na ravni EU na potrebe in pričakovanja podjetniškega sektorja pri oblikovanju evrop-
ske zakonodaje. S tem skuša posredno vplivati na ustvarjanje podjetjem prijaznega poslovnega okolja. 

Skoraj dve tretjini zakonodaje, ki pomembno vpliva na poslovno okolje naših podjetij, nastaja v Bruslju. Lobiranje v zgodnjih 
fazah zakonodajnega procesa je vitalnega pomena. Večina skupnih stališč se oblikuje v strateških delovnih skupinah, na rednih 
delovnih sestankih ali z neposrednimi prispevki zbornic v obliki konzultacij. 

Tudi v letu 2017 bomo interdisciplinarno sodelovali v strateških delovnih skupinah Eurochambres. Ob tem bo dan poudarek na-
slednjim področjem:  

• trgovina in investicije,

• kadri,

• enotni trg s poudarkom na digitalizaciji,

• MSP in podjetništvo,

• boljša zakonodaja,

• energija in okolje.



OBMOČNE IN REGIONALNE ZBORNICE 
OBMOČNA ZBORNICA KOROŠKA, DRAVOGRAD

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

Največji načrtovani
dosežki na področju
lobiranja

• Lobiranje za čimprejšnji začetek del na 3. razvojni osi, da se na ta način vzpostavi sodob-
nejša cestna povezava.  

• Zavzemanje za vzpostavitev lesno – predelovalnega centra s ciljem ponovne oživitve 
lesno-predelovalne industrije na Koroškem.

• Lobiranje za povečanje kapacitet elektroenergetskih prenosnih vodov za industrijo v Me-
žiški dolini s ciljem zagotovitve možnosti širitve proizvodnje v Mežiški dolini.

• Zavzemanje za spremembo Zakona o štipendiranju, s čimer bi podjetja pridobila 50 % 
sofinanciranje kadrovskih štipendij in možnost financiranja izobraževanja od srednje šole 
do zaključka šolanja. 

Najpomembnejša
dogodka

• Podelitev priznanj za inovacije v Koroški regiji z okoli 70 udeleženci.

• Razvojna konferenca Koroške regije z okoli 70 udeleženci.

18 izobraževalnih dogodkov s skupaj 300 udeleženci
1 e-publikacija Rezultatov poslovanja regijskega 

gospodarstva 2016

1.000 izdanih javnih listin (ATA zvezki, certifikat o poreklu 
blaga …)

1x Analize in napovedi poslovanja koroškega gospodar-
stva 2016, 2017

 

OBMOČNA ZBORNICA POSAVJE, KRŠKO

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

Največji načrtovani
dosežki na področju
lobiranja

• Zavzemanje za dokončanje verige HE na spodnji Savi s poudarkom na izgradnji zadnje v 
verigi t.j. HE Mokrice in spustitev v redno delovanje skladno s planom v letu 2019.

• Zavzemanje za črpanje EU sredstev za gospodarstvo Posavja na letni ravni najmanj 3 
mio evrov do leta 2022.

• Zavzemanje za odstranitev ovir, ki otežujejo izredne prevoze na relaciji Krmelj-Sevnica-
-Krško-Drnovo in Senovo–Krško-Drnovo.

• Promocija poklicev za delo v kovinski industriji: na srednjem poklicnem izobraževanju 
povečanje vpisa iz sedanjih 15 dijakov na 30 dijakov v prvi letnik in v poklicno tehničnem 
izobraževanju povečanje vpisa v prvi letnik iz sedanjih 30 dijakov na skupno 60 dijakov.   

• 3. razvojna os: zavzemanje za hitrejšo in boljšo dostopnost sevniškega in krmeljskega 
gospodarstva s poudarkom na najustreznejši varianti osrednjega dela 3. razvojne osi.

Najpomembnejši 
dogodek

• Gospodarski forum Posavja z okroglo mizo in 14. podelitev priznanj za najboljše inovaci-
je Posavja z okoli 100 udeleženci. 

Nov produkt ali 
storitev

• Vzpostavitev sekcije za ravnanje s človeški viri.



20 izobraževalnih dogodkov in posvetov 700 potrjenih certifikatov o poreklu blaga in 300 ATA listin

400 svetovanj in podanih informacij 2 zloženki o poslovanju gospodarstva Posavja za leto 2016

4 srečanja članov na aktualno temo z uglednim gostom 
1 izhodna in 1 vhodna delegacija v okviru povezave Ekon-

omska regija v toku reke Save

OBMOČNA 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 načrtovani
dosežki na področju
lobiranja

• Zavzemanje za dodatno financiranje izobraževalnega centra sodobnih tehnologij, da bo 
center dovolj dobro opremljen, da bo maksimalno izpolnjeval potrebe gospodarstva. 
Potreba po lobiranju 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.

• Zavzemanje za zagotovitev virov financiranja mikro podjetij v predelovalnih dejavnostih 
z nizko dodano vrednostjo, nizko stopnjo inovativnosti in malo lastnega razvoja.

• Lobiranje za zagotovitev virov financiranja za mikro podjetja s področja lesno-predelo-
valne industrije, saj ta ne morejo dostopati do razvojnega denarja (tudi v primeru sek-
torskih razpisov). Na ta način se naj zagotovi podpora osnovnim potrebam delovanja 
takšnih družb.

Najpomembnejši 
dogodek

• Podelitev priznanj za najboljše inovacije v primorsko-notranjski regiji z okoli 100 udele-
ženci. 

20 izobraževalnih dogodkov 10 Gospodarskih forumov Primorsko notranjske regije

700 izdanih javnih listin
(Ata zvezek, certifikat o poreklu blaga …)

1x letno zgibanka Kazalci poslovanja regijskega  
gospodarstva

100 svetovanj in podanih informacij 4 vhodne delegacije

OBMOČNA ZBORNICA ZASAVJE, ZAGORJE OB SAVI

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

Največji načrtovani
dosežek na področju
lobiranja

• Vključitev projekta Karierna platforma za zaposlene v kompetenčne centre in sripe s 
ciljem dviga kompetenc zaposlenih, vključenih v projekte strategije pametne specializa-
cije.

Najpomembnejša
dogodka

• Razvojna regijska konferenca  na temo možnosti investiranja v Zasavju v sodelovanju z 
RRA Zasavje z okoli 40 udeleženci.

• 21. podelitev nagrad inovatorjem Zasavja, kjer se predstavijo najboljše inovacije v regiji, 
s konferenco, na kateri zasavski gospodarstveniki izmenjujejo stališča in dobre prakse 
ter predstavijo svoje razvojne aktivnosti. 



Nov produkt ali
storitev

• Mesečni poslovni zajtrki, namenjeni predstavitvi aktualnih tematik z različnih področij 
za širši krog udeležencev.

10 poslovnih zajtrkov z aktualnimi vsebinami
10 srečanj udeležencev različnih profilov (direktorji, 

finančni delavci, kadroviki, komercialisti itd.)

10 seminarjev in delavnic 2 posveta v soorganizaciji z različnimi inštitucijami

400 potrditev zunanjetrgovinskih listin 300 svetovanj in podanih informacij

OBMOČNA ZBORNICA ZA GORENJSKO, KRANJ

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

Največja načrtovana
dosežka na področju
lobiranja

• Nadaljevanje koordinacije za boljšo prometno infrastrukturo v regiji – premestitev ceste 
mimo Letališča Brnik, blejska razbremenilna cesta, 4. razvojna os.

• Uveljavljanje interesov gospodarstva v zahodni kohezijski regiji – pridobiti čim več 
sredstev za razvoj gospodarstva, kar bi pripomoglo k večji rasti prihodkov na tujih trgih, 
povečanju zaposlenosti, višji dodani vrednosti, predvideni rasti izvoza za 10%, ohranitvi 
najnižje stopnje brezposelnosti v primerjavi z vsemi regijami.

Najpomembnejši
dogodki

• Svečana podelitev priznanj najboljšim gorenjskim inovatorjem z okoli 80 udeleženci.

• Razvojna konferenca Gorenjske z okoli 50 udeleženci.

• Konferenca kakovosti Gorenjske z okoli 40 udeleženci.

Nov produkt ali 
storitev

• Delavnice za določene skupine članov in potencialnih članov, v sodelovanju z Ajpes, 
Furs, ZZRS, OOZ Kranj in RRA. 

10 mesečnih računovodskih zajtrkov
2x letno informacija o poslovanju gorenjskega 

gospodarstva

5 izobraževalnih dogodkov Soorganizacija 4 informativnih dni za MSP (co-working)

600 svetovanj in podanih informacij
4 posveti na temo izvoznih priložnosti za  

posamezna področja



OBMOČNA ZBORNICA ZA SEVERNO PRIMORSKO, NOVA GORICA

Sedejeva 2a, 5000 Nova Gorica, T: 05 3306 030, F: 05 3306 031, Oz.sev-primorska@gzs.si, www.gzs.si/oz_za_severno_primorsko 

Največji načrtovani
dosežki na področju
lobiranja

• Zavzemanje za zmanjšanje števila prekinitev proizvodnih procesov zaradi težav z elek-
triko v podjetjih v Zgornjem Posočju in posledično zmanjšanje škode za 200.000 EUR na 
leto; zmanjšanje števila izpadov v Poslovni coni Bovec (>5 na leto) z izvedbo kratkoroč-
nih ukrepov, ki bodo dodatno ublažile težave podjetij in izgradnja RTP Kobarid. 

• Zavzemanje za hitrejšo in boljšo dostopnost do severne Primorske z izboljšanjem cestne 
infrastrukture (preplastitev cestišča na hitri cesti Selo-Vrtojba idr., postavitev testnih polj 
za izvedbo protivetrne zaščite na relaciji).

• Zagotovitev povečanja števila strojnih tehnikov (15) v zgornjem Posočju z vpisom dija-
kov v dislocirani oddelek v Tolminu.

Najpomembnejši 
dogodek

• XXII. Srečanja gospodarstvenikov Primorske: GOSPODARSKI FORUM in Podelitev pri-
znanj za najboljše inovacije z okoli 150 udeleženci.

Nov produkt ali
storitev

• Facebook profil OZ za severno Primorsko, namenjen zainteresiranim javnostim, za obve-
ščanje o dogodkih in informiranje o aktualnih temah.

10 izobraževalnih dogodkov 10 strokovnih dogodkov (posvetov, konferenc)

1 x analiza poslovanja regijskega gospodarstva 30x Podjetniške informacije OZ za severno Primorsko

500 svetovanj in podanih informacij
5 rednih srečanj članov na izbrane teme  

»Točno opoldne«

ZBORNICA OSREDNJESLOVENSKE REGIJE

Dunajska cesta 156 (poslovna stavba WTC, 9.nadstropje), 1000 Ljubljana, T: 01 5898 174, F: 01 4313 040, oz.ljubljana@gzs.si., 
https://www.gzs.si/zbornica_osrednjeslovenske_regije; www.ozljubljana.si

Največji načrtovani
dosežek na področju
lobiranja

• Nadaljevanje aktivnosti za zagotovitev uvedbe enoletne subvencije plače za dodatnega 
zaposlenega v mikro podjetju oz. pri samozaposleni osebi. S takim ukrepom se bo pove-
čala zaposlenost v mikropodjetjih in pri s.p. in s tem povečal njihov povprečni bruto letni 
dohodek za trikrat. 

Najpomembnejši
dogodki

• 1. Balkanski kongres podjetnic v Zagrebu (soorganizacija).

• Posvet Sekcije SURKI: podjetja s področja kulturnega managementa in dejavnosti v kul-
turi pripravljajo srečanje članov in organizacij s tega področja.

• Medobčinska konferenca o razvoju gospodarstva in trga dela v osrednjeslovenski regiji v 
sodelovanju z občinami.

Nov produkt ali 
storitev

• 5-ka – Vzpostavitev virtualnega trga s člani s ciljem izboljšanja poslovne uspešnosti čla-
nov.

12 izobraževanj 4 regijska srečanja in delavnice

24 svetovanj Organizacija 1 vhodne in 1 izhodne delegacije.

24 številk e-biltena 10 srečanj sekcij in skupin



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 načrtovani
dosežki na področju
lobiranja

• 3. Razvojna os južni del:

• Zavzemanje za začetek izgradnje 1. faze od priključka Novo mesto vzhod (AC Ljublja-
na – Obrežje) do izvoza Maline. Izdelava Projektne dokumentacije in odkupovanje 
zemljišč za 1. etapo (priključek Osredek in povezovalna cesta REVOZ) v letu 2017.

• Lobiranje za potrditev Državnega prostorskega načrta s strani Vlade RS za odsek pri-
ključek Maline – MMP Metlika/Črnomelj jug v prvem četrtletju 2017.

• Zavzemanje za izboljšanje elektroenergetske oskrbe Dolenjske in Bele krajine:  Začetek 
gradnje RTP Dobruška vas  110/20 kV v letu 2017. Izdelava Državnega prostorskega načr-
ta 110 kV daljnovoda RTP Kočevje – RTP Črnomelj v letu 2017.

Najpomembnejša
dogodka

• Podelitev priznanj za inovacije GZDBK s prek 100 udeleženci.  

• Organizacija in izvedba 10. Dneva ravnanja s človeškimi viri  in podelitev priznanja Vzo-
ren primer ravnanja s človeškimi viri Dolenjske in Bele krajine s prek 90 udeleženci.

Nova produkta ali
storitvi

• Organizacija B2B srečanj za nemški ciljni trg z namenom iskanja novih poslovnih prilož-
nosti za člane in nove oz. potencialne člane.

• Prenovljen e-tednik v januarju 2017.

Vsaj 50 različnih usposabljanj
Organizacija 5 posvetov sekcij GZDBK s skupaj  

več kot 350 udeleženci

Skupni sejemski nastop 8 podjetij na  Kariernem  
sejmu MOJE DELO

500 svetovanj in podanih informacij

7 sekcij z aktivno vključenimi 200 strokovnjaki  
iz različnih podjetij

1 x letno analiza poslovanja regijskega gospodarstva

POMURSKA GOSPODARSKA ZBORNICA

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

Največji načrtovani
dosežek na področju
lobiranja

• Zavzemanje za dokončanje zakona za Pomurje do konca leta 2017 v celotni vrednosti 33 
mio evrov. V letu 2017 bi moralo biti iz naslova zakona na voljo še 7,5 mio evrov sredstev, 
del teh bi znotraj veljavnega programa z že 9. javnim razpisom po vrsti namenili za nove 
investicije v podjetjih ter za promocijo pomurskega gospodarstva.

Najpomembnejša
dogodka

• Regijski posvet namenjen družinskemu podjetništvu in prenosu nasledstva na naslednje 
generacije z okoli 50 udeleženci.

• Podelitev priznanj za najboljše inovacije v pomurski regiji v sklopu konference Pomur-
skega društva za kakovost z okoli 100 udeleženci.

Novi produkti ali
storitve

• Ustanovitev projektne pisarne za pripravo EU projektov in TNI investicij skupaj z Razvoj-
nim centrom mestne občine Murske Sobote.

• Nov katalog in promocijski film o Pomurskem gospodarstvu.



350 svetovanj in podanih informacij
1.000 izvodov novega kataloga  

Pomurskega gospodarstva

Promocija poklicno tehničnega izobraževanja, v  
katerega se vključuje 3.000 osnovnošolcev

Več kot 40 ustanovljenih R&R skupin v zadnjih 10 letih

1x letno poslani Regijski kazalniki na 700 naslovov 25 izobraževalnih dogodkov

PRIMORSKA GOSPODARSKA ZBORNICA

Ferrarska 2, 6000 Koper, T: 05 6625 820, 830, F: 05 6625 839, info@pgz-slo.si, www.pgz-slo.si

Največji načrtovani
dosežki na področju
lobiranja

• Ustanovitev regijske destinacijske organizacije RDO – Obalno-Kraška regija je edina regi-
ja v Sloveniji, ki tega nima. 

• Vključevanje regijskega gospodarstva v razvojne programe  Obalno-Kraške regije s ci-
ljem, da se ob realizaciji programov  iz nacionalnih in EU razpisov ustvari okoli 120 novih 
delovnih mest.

• Lobiranje za ustanovitev potniškega pristanišča v Kopru (izgradnja prepotrebne infra-
strukture, ki bo omogočila še večji obisk potniških ladij in s tem povečanje turističnega 
prihodka v Sloveniji ter kreirala okoli 100 novih delovnih mest).

• Zavzemanje za ustanovitev GEO parka Kras kot nove oblike turizma na Krasu, ki bo iz-
boljšala prepoznavnost, povečala turistični obisk in omogočila nastanek novih delovnih 
mest.

Najpomembnejša
dogodka

• Posvet na temo  »Koper – Slovenija kruizerska destinacija«, namenjen predstavitvi  po-
tencialov Kopra in Slovenije tujim in našim deležnikom za povečanje frekvenc prihoda 
potniških ladij na slovensko obalo (okoli 150 udeležencev). 

• Podelitev priznanj in diplom najboljšim inovacijam v regiji z okoli 50 udeleženci.
Nov produkt ali
storitev

• Integrirane storitve za MSP – izdelava celovitega sistema podpornih storitev v sodelova-
nju z vsemi akterji v regiji, ki so dejavni na tem področju.

11 izobraževalnih dogodkov 8  strokovnih posvetov in 4 poslovne konference

Sprejem 4 tujih delegacij 1x letno analiza poslovanja regijskega gospodarstva

1.100 izdanih javnih listin 
(Ata zvezek, certifikat o poreklu blaga …)

550 svetovanj in podanih informacij



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 načrtovani
dosežki na področju
lobiranja

• Vzpostavitev partnerstva podjetij za kreiranje 2 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 
za različna področja oziroma panoge.

• Neposredno vključevanje gospodarstva v regionalne razvojne programe Savinjske regije, 
s ciljem da se ob realizaciji prvih razpisov ustvari 100 novih delovnih mest.

• Lobiranje za dokončno odločitev za izgradnjo severnega dela 3. razvojne osi.      

• Realizacija razvojnega, tehnološkega in promocijskega centra lesarstva v Savinjski regiji 
v ocenjeni vrednosti 15 mio evrov, ki naj bi v prvem letu delovanja omogočil 60 delovnih 
mest (končni cilj je 200).

• Realizacija dveh zasebno javnih partnerstev na področju prehranske oskrbe (Regijski od-
kupno distribucijski in promocijski center: neposredno 18 delovnih mest, posredno 100) 
in turizma (Turistična agencija Savinjske regije za trženje in promocijo regijske turistične 
ponudbe: neposredno 15 delovnih mest, posredno 50).

Najpomembnejša
dogodka

• Organizacija in izvedba izbora najboljših inovacij v regiji s podelitvijo priznanj in diplom 
z okoli 50 udeleženci.

• Posvet Internacionalizacija na temo povezovanja podpornih institucij in navezovanja 
stikov na področju regije Alpe Adria, zahodnega Balkan in Turčije z okoli 70 udeleženci.

Nov produkt ali storitev • Vzpostavitev spletnega portala Internacionalizacija.

10 izobraževalnih dogodkov 15 strokovnih dogodkov (posvetov, poslovnih srečanj …)

Sprejem 3 tujih delegacij 1x letno analiza poslovanja regijskega gospodarstva

2.000 izdanih javnih listin 
(Ata zvezek, certifikat o poreklu blaga)

300 svetovanj in podanih informacij

SAVINJSKO-ŠALEŠKA GOSPODARSKA ZBORNICA

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

Največja načrtovana
dosežka na področju
lobiranja

• Lobiranje za odkupe zemljišč za hitro cesto na trasi 3. razvojne osi med Velenjem in Šen-
trupertom po sprejemu državnega prostorskega načrta na Vladi RS.

• Zavzemanje za finančne spodbude podjetništvu v višini najmanj 250 tisoč evrov, kar bo 
imelo za posledico najmanj 20 novih podjetij in najmanj 40 novih delovnih mest ter ure-
ditev nove poslovne cone v Velenju v vrednosti 1 mio evrov.

Najpomembnejša
dogodka

• Podelitev priznanj za najboljše inovacije SAŠA regije z okoli 120 udeleženci.

• Razvojna konferenca gospodarstva SAŠA regije z okoli 80 udeleženci.

Vsaj 15 inovacijskih projektov z 200 sodelujočimi  
inovatorji

Več kot 500 udeležencev letno na poslovnih dogodkih v 
organizaciji ali soorganizaciji SŠGZ

18 let zbiranja in ocenjevanja inovacijskih projektov v 
SAŠA regiji

250 svetovanj in podanih informacij

20 seminarjev in delavnic



ŠTAJERSKA GOSPODARSKA ZBORNICA

Ulica talcev 24, 2000 Maribor, T: 02 2208 700, F: 02 2208 711, info@stajerskagz.si, www.stajerskagz.si

Največja načrtovana
dosežka na področju
lobiranja

• Lobiranja za zmanjševanje plačila NUSZ oziroma urejanje področja do te mere, da dose-
žemo za podjetja vzdržno raven višine nadomestila. Podjetjem bomo v okviru tega prav 
tako nudili aktivno podporo pri proučevanju njihovih odločb in preverbi možnosti pri-
tožb nanje.

• Sripi: izdelan in potrjen akcijski načrt za SRIP Krožno gospodarstvo.
Najpomembnejši
dogodki

• 2. Podelitev priznanja Podravsko podjetje leta.

• Podelitev priznanj in diplom za najboljše inovacije v regiji.

• 5. Konferenca ženskega podjetništva s predstavitvenim sejmom z okoli 200 udeleženka-
mi in udeleženci.

• 4. večdnevna Kadrovska konferenca KAKO? Iz prakse za boljšo prakso s 50 do 60 udele-
ženci.

Novi produkti ali
storitve

• Vzpostavitev projektne pisarne (aktivirana že ob koncu 2016), ki je prvenstveno na-
menjena članom za identificiranje ustreznih aktualnih razpisov in tehnično pomoč ter 
svetovanje pri pripravi prijavne dokumentacije.

• Priprava paketov dobrodošlice za nove in obstoječe člane, ki vključujejo ugodnosti član-
stva ter nabor osnovnih zakonsko predpisanih aktov, ki jih za svoje delovanje potrebuje 
vsako podjetje.

• Priprava dveh novih eno ali več dnevnih konferenc:

• Marketinško – prodajna konferenca,

• Finančno – pravna konferenca.

Vsaj 70 ciljno usmerjenih strokovnih posvetov,  
delavnic in seminarjev 

6 regijskih svetov z več kot 20 aktivnostmi, ki  
dosežejo vsaj 1.500 udeležencev

Več kot 100 svetovanj v okviru Infopike 
Vodenje ali sodelovanje v 6 velikih mednarodnih ali 

domačih projektih

Izvedba 10 interaktivnih pogovornih TV oddaj - Štajerski 
gospodarski forum

Več kot 15.000 prejemnikov Gospodarskih izzivov in 
e-izzivov



ZDRUŽENJA IN ZBORNICE DEJAVNOSTI
MEDIJSKA ZBORNICA

Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 313, F: 01 5898 100, Irma.butina@gzs.si, www.gzs.si/medijska_zbornica

Največji načrtovani
dosežki na področju
lobiranja

• ZASP - posodobitev zakona o avtorski in sorodnih pravicah, ki bo pripomogla k pregled-
nejšemu delovanju kolektivnih organizacij in plačevanju nadomestila za uporabo avtor-
skih in sorodnih pravic. 

• Zakon o medijih – posodobitev zakona in ureditev delovanja tujih programov v sloven-
skem prostoru, ureditev sistemskega financiranja programov s statusom posebnega 
pomena.

Najpomembnejša
dogodka

• Zbor izdajateljev radijskih in televizijskih programov na aktualno problematiko z okoli 
30 udeleženci.

• Zbor članov grafične dejavnosti na aktualno problematiko z okoli 30 udeleženci.

2 zbora članov
4 sestanki s pristojnim ministrom za kulturo in 

predstavniki direktorata za medije pri MJU

4 delovna srečanja z izdajatelji radijskih in  
televizijskih programov

10 pogajalskih sestankov za novo KP grafične dejavnosti

6 srečanj na odboru za kulturo DZ in Komisiji za 
 izobraževanje DS

3 delovna srečanja za prenovo Zakona o kolektivnem 
upravljanju avtorskih in sorodnih pravic (ZASP)

PODJETNIŠKO TRGOVSKA ZBORNICA

Dimičeva 13, 1504 Ljubljana. T: 01/5898 312, F: 01/5898 317, ptz@gzs.si, www.gzs.si/podjetnisko_trgovska_zbornica

Največji načrtovani
dosežki na področju
lobiranja

• Največja pozornost bo namenjena obravnavanju pobud za spremembe in dopolnitve 
veljavnih predpisov glede na zaključke Memoranduma PTZ, sprejetega na 3. konferenci 
MSP (april 2016).

• AgendaMG: realizacija vsaj 3 ukrepov.

• Povezovanje PTZ z OZS in klubi podjetnikov, ki delujejo na področju malega gospodar-
stva, s ciljem oblikovanja davčne zakonodaje v skladu z interesi malih podjetij.

• Zavzemanje za vzpostavitev nacionalnega konzorcija za pospeševanje menedžmenta 
mestnih središč (TCM- MMSS).

Najpomembnejši 
dogodek

• 4. konferenca MSP, ki predstavlja strateško konferenco PTZ za mala in srednja podjetja, z 
okoli 130 udeleženci. Tema bo Management mestnih središč Slovenije.

Nov produkt ali
storitev

• Elektronska storitev Moj velik posel, vključena pod blagovno znamko Podjetniški špa-
rovček. Zajema začetne digitalne storitve za izboljšanje poslovanja MSP:

• Pametna nabava (najdi ponudbo, primerjaj pogoje in cene, izvedi nakup).

• Sistem menjave artiklov med podjetij (poslovanja z valuto lastnih artiklov/ storitev).

• Poslovanje z eRačuni (s poslovnimi partnerji, bankami in javno upravo).

• Elektronska izmenjava (EDI) s trgovskimi in drugimi verigami (doma in v tujini – avto 
industrija, …).

• Analize in koristne informacije o poslovanju in partnerjih.



100 individualnih svetovanj  
(davčni, trgovinski in pravni kotiček)

2x tiskano glasilo VETER

Organizacija 1 delegacije (malih) podjetij v  
države bivše Jugoslavije

24 izdaj elektronskih novic e-Veter

5 Podjetniških klepetov 11 sekcij/združenj

 

ZBORNICA KNJIŽNIH ZALOŽNIKOV IN KNJIGOTRŽCEV

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

Največji načrtovani
dosežek na področju
lobiranja

• Sprememba razmerja delitve javnih sredstev za knjigo:  Trenutno se ¾ sredstev name-
nja produkciji in ¼ promociji. Produkcija ni osnovni problem slovenskega založništva, 
ampak (premajhna) prodaja. Zato je potrebno spremeniti ključ delitve vsaj v izenačenje 
obeh polov. Posledično bi 1 mio evrov več sredstev namenjenih promociji branja in knjig 
pomenilo vsaj 5% povečanje prihodkov panoge, to je cca. 0,5 mio evrov.

Najpomembnejša
dogodka

• 33. Slovenski knjižni sejem je osrednja, najpomembnejša panožna prireditev, ki postaja 
vse bolj odprt, obiskan, družaben,… Ni le komercialna prireditev, temveč tudi kulturna.  
Vse večja medijska odmevnost je pozitivna za panogo, ki se je zadnjih sedem krčila. 

Nov produkt ali 
storitev

• 1. otroški knjižni sejem/festival na odprti javni površini. 

Podelitev 7 nagrad 1 tematska konferenca s 100 udeleženci 

Prek 30.000 obiskovalcev Slovenskega knjižnega sejma,  
20 tujih avtorjev, 100 domačih avtorjev,  

250 spremljevalnih dogodkov
1 celovita analiza poslovanja panoge 

ZBORNICA ELEKTRONSKE IN ELEKTROINDUSTRIJE

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

Največji načrtovani
dosežek na področju
lobiranja

• Zavzemanje za širok spekter različnih spodbud, ki bodo imele rezultate v večjem zani-
manju MSP za vlaganja in rast, v dvigu konkurenčnosti podjetij na račun dviga tehnolo-
ške zahtevnosti in v povečanju neposrednih tujih investicij. Cilj je uvedba patent box-a v 
praksi. Pričakovan učinek je v znižanju stroškov za podjetja, ki prijavljajo patente za 10 
mio evrov.

Najpomembnejši 
dogodek

• 6. Konferenca »Dan najboljše prakse« v organizaciji Sekcije uporabnikov sistemov stal-
nih izboljšav (SuSSI) se vsebinsko premika iz orodij in metodologij stalnih izboljšav v 
nadgrajevanje konceptov vitkosti in gibkosti procesov s koncepti digitalizacije (okoli 100 
udeležencev).



Nova produkta ali
storitvi

• Digitalna akademija: 3-nivojsko izobraževanje za podjetja o digitalni transformaciji v 
sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko in nekaterimi zunanjimi strokovnjaki. 

• On-line interaktivni inovacijsko-mrežni profil podjetij: v letu 2017 bo definiran prvi nivo 
(merljive) izvedbe grozdenja za podjetja. Inovacijsko-mrežni profil bo vključen v on-line 
katalog članov GZS ZEE, ki bo ažuren in dostopen samo članom. 

5 x MSP kava 1 Katalog podjetij slovenske EEI

6 številk e-novic o regulativi panoge 2x letno Kazalci poslovanja slovenske EEI

1 delujoča sekcija 5 seminarjev in delavnic z različnih tematskih področij

ZBORNICA GRADBENIŠTVA IN INDUSTRIJE GRADBENEGA MATERIALA

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

Največji načrtovani
dosežki na področju
lobiranja

• Sprejem nove gradbene zakonodaje z natančnejšo opredelitvijo vlog udeležencev grad-
nje in dvigom kakovosti izvedbe storitev v gradbeništvu.

• Priprava Strategije razvoja gradbeništva v Sloveniji do leta 2030 v sodelovanju z MGRT.

• Javno naročanje:

• Širitev uporabe gradbenih pogodb ZGIGM v javnem naročanju.

• Podpis konvencije 94 ILO za preprečevanje socialnega dampinga v javnem naročanju.

• Priprava osnov za predpise za oblikovanje paritetnih skladov v gradbeništvu.

• Zavzemanje za nadziranje zakonite uporabe Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti s 
strani Inšpektorata za delo.

Najpomembnejši
dogodek

• Dnevi gradbenega prava z okoli 100 udeleženci v Thermani Laško.

6 izdaj Gradbeniških iskric 1 izdaja brošure Poslovanje gradbeništva v letu 2016

4 x letno Gradbeni indeksi Izvajanje 3 mednarodnih projektov SSDH

3 strokovni dogodki (konference, posveti) 2 izobraževalna dogodka 



ZBORNICA KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH PODJETIJ

Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 294, F: 01 5686 704, Zivilska.ind@gzs.si, www.gzs.si/zbornica_kmetijskih_in_zivilskih_
podjetij/vsebina/O-ZK%C5%BDP

Največja načrtovana
dosežka na področju
lobiranja

• Pridobitev novih sredstev v okviru različnih programov (3 mio €).

• Sripi: Izdelan in potrjen akcijski načrt za SRIP Hrana.

Najpomembnejši
dogodki

• 17. Vrh kmetijskih in živilskih podjetij: letno srečanje in razprava o oceni razmer v pa-
nogi, pregledu poslovanja podjetij v letu 2016, makroekonomskem okolju, inovacijah, 
družbeni odgovornosti, vplivu na okolje z več kot 150 udeležencev.

• Žitna konferenca na temo aktualne problematike žitnega sektorja z okoli 100 udeležen-
cev.

• Konferenca industrije pijač o pomenu sektorja, trendih in izzivih z okoli 100 udeležencev.

140 najrazličnejših dogodkov za člane
10 promocijskih aktivnosti (tekmovanje Ecotrophelia, 
sejem AGRA, ocenjevanje odličnih pekovskih izdelkov, 

slavnostne podelitve, vabljena predavanja)

65 elektronskih publikacij za informiranje članov
250 aktivnosti v korist članov (dopisi, sestanki s predstav-

niki vlade, ministrstev in parlamenta, izjave za javnost 
intervjuji, tiskovne konference)

 
 

ZBORNICA KOMUNALNEGA GOSPODARSTVA

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

Največji načrtovani
dosežek na področju
lobiranja

• Opredelitev obveznosti za odpadno embalažo v duhu krožnega gospodarstva v novem 
Zakonu o varstvu okolja. Temu primerno bo potrebno spremeniti podrejene predpise. 
Cilj: ureditev kaotičnega stanja in jasna opredelitev odgovornosti posameznega deležni-
ka.

Najpomembnejši 
dogodek

• 7. Problemska konferenca komunalnega gospodarstva s prek 290 udeleženci, pred-
stavniki komunalnih podjetij in ostalih podjetij, ki v Sloveniji izvajajo obvezne občinske 
gospodarske javne službe varovanja okolja. 

10 seminarjev in delavnic
10 strokovnih dogodkov (posveti, predstavitve, 

problemska konferenca, …)

5 sej upravnega odbora
Preko 30 sej komisij za razna področja gospodarskih jav-
nih služb, programskega sveta problemske konference in 

začasnih delovnih teles

3 primerjalne analize s področja gospodarskih  
javnih služb

Preko 25 informacij o zakonodaji v pripravi



ZBORNICA POSLOVNO STORITVENIH DEJAVNOSTI

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

Največji načrtovani
dosežki na področju
lobiranja

• Lobiranje za ustrezno izvajanje zakona o javnem naročanju, kar bo vodilo k večjemu 
številu in vrednosti razpisanih projektov, boljši transparentnosti in manj administriranju 
(ocena: pozitiven učinek večjih prihodkov in manjših stroškov v dejavnostih med 15 in 
25 mio evrov).

• Zavzemanje za večanje prepoznavanja pomena dejavnosti z visokim deležem znanja s 
ciljem izboljšanja odnosa naročnikov do »zunanjega« znanja, ozaveščenega odnosa do 
kakovosti in stroke ter posledično več naročil (ocena:  5-7% več naročil ali cca 10-20 mio 
evrov).

• Lobiranje za boljše pozicioniranje v poslovnem okolju ter promoviranje in podporo razvi-
janju novih znanj in (s)poznavanju dosežkov v svetu, kar je edini način za vzdrževanje in 
zagotavljanje visokih standardov ponudbe naših storitev.

Najpomembnejši
dogodki

• Na ravni ZPSD: srečanje članov s konferenco na izbrano temo z okoli 80 udeleženci.

• Na ravni ZMCS: gostitev seje in konference Izvršnega odbora FEACO z okoli 30 udeležen-
ci.

• Na ravni ZPP: okrogla miza o usposobljenosti in zaposlovanju mladih kadrov z okoli 50 
udeleženci.

Nova produkta ali
storitvi

• Svetovanje v podjetjih: nova oblika individualnega svetovanja pri članih GZS.

• Nova ponudba za sistem Člani članom.

10 izdaj e-glasila Novičnik
1x Priporočila za uporabo ustreznih meril pri naročanju 

svetovalnih storitev

1 promocijsko gradivo – brošura o ZPSD v 1.000 izvodih
1x Priporočila za uporabo ustreznih meril pri naročanju 

storitev prevajanja in tolmačenja

8 enournih svetovanj članom – pogovor s svetovalcem o 
razvoju/težavah/izzivih v podjetju

50 individualnih svetovanj 

  

ZBORNICA RAČUNOVODSKIH SERVISOV

Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 316, F: 01 5898 100, zrs@gzs.si, www.gzs.si/zrs

Največji načrtovani
dosežek na področju
lobiranja

• Standardizirano FRP - Finančno razkritje poslovanja (poenotenje finančnega dela vlog 
slovenskih bank za odobritev kreditov) bo namenjeno bankam za pridobitev bonitete 
komitenta, za namene notranjega poročanja podjetjem in za bodoče kreditne registre 
…, kar bo skrajšalo čas priprave podatkov za podjetnika in banko s strani izvajalca ra-
čunovodskih storitev ter banki za obravnavo podatkov in odgovor komitentu. S tem se 
bo časovno skrajšal postopek za 40 % v naslednjem letu, kar posledično pomeni hitrejše 
odobravanje kreditov mikro, malim in srednje velikim podjetjem.

Najpomembnejši 
dogodek

• 19. Kongres izvajalcev računovodskih storitev z okoli 230 udeleženci. Osrednji letni 
dogodek ZRS bo predstavil najaktualnejše teme s področij, ki neposredno vplivajo na 
opravljanje dejavnosti izvajalcev računovodskih storitev. Hkrati bo priložnost za mreže-
nje in izmenjavo mnenj in izkušenj.

Nov produkt ali
storitev

• Pripomoček za uporabo pooblastil na portalih eDavki, AJPES, eVem za člane ZRS:  po-
enostavitev za izvajalce računovodskih storitev, zmanjšanje tveganj, ki obstajajo pri 
pooblaščanju in prikaz določene dobre prakso, ki bi jo lahko izvajalci računovodskih 
storitev vpeljali v svoja podjetja.



450 udeležencev na seminarjih, delavnicah in posvetih 
ZRS

Okoli 230 udeležencev letnega Kongresa izvajalcev 
računovodskih storitev

5 izdanih publikacij ZRS
Povprečno 50 člankov in intervjujev na temo ZRS in pro-
blematike dejavnosti izvajalcev računovodskih storitev

4 baze podatkov
10 orodij, ki članom ZRS služijo kot pomoč pri  

opravljanju dejavnosti

ZBORNICA ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI

Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 240, F: 01 2302 258, zpn@gzs.si, www.gzs.si/zbornica_za_poslovanje_z_nepremicninami

Največji načrtovani
dosežki na področju
lobiranja

• Spremembe Zakona o nepremičninskem posredovanju ZNPosr v smeri odprave težav pri 
poslovanju nepremičninskih posrednikov.

• Spremembe Stanovanjskega zakona SZ: odprava neprofitne najemnine in posledično 
omogočeno vzdrževanje stanovanjskega fonda naših članov.

• Sprejem Zakona o upravljanju večlastniških stavb s ciljem lažjega poslovanja gospodar-
skih subjektov.

• Sprejem Zakona o revidiranju in ocenjevanju vrednosti s ciljem vsaj 1 mio evrov več pro-
meta za panogo zaradi odprave nelojalne konkurence sodnih cenilcev.

Najpomembnejši 
dogodek

• Največji in najpomembnejši nepremičninski dogodek pri nas - 28. posvet Poslovanje z 
nepremičninami z okoli 350 udeleženci.

Nova produkta ali
storitve

• Podeljevanje certifikata Zaupanja vreden upravnik, ki ga lahko prejmejo gospodarski 
subjekti, registrirani za opravljanje dejavnosti upravljanja nepremičnin, ki izpolnjujejo s 
pravilnikom določene pogoje. 

• Uvedba nagrad za najboljše dosežke v panogi.

6 izobraževanj 3 izdana gradiva

10x e-novice ZDNP 20x e-novice ZPN

30 uvodnikov v prilogi Deloindom časopisa Delo 50 posebnih e-obvestil članom



ZDRUŽENJE KEMIJSKE INDUSTRIJE

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

Največja načrtovana
dosežka na področju
lobiranja

• Pametna specializacija: vzpostavitev 2-3 verig vrednosti za prijavo na novi R&D razpis.

• Sripi: izdelan in potrjen akcijski načrt za SRIP Materiali kot produkti (MATPRO).

Najpomembnejša
dogodka

• SLO-HR »plastičarska« konferenca v drugi polovici leta z okoli 60 - 100 udeleženci. Na-
menjena je širjenju panožno pomembnih informacij, predstavitvi primerov dobrih praks, 
čezmejnemu povezovanju podjetij in vzpostavljanju poslovnih stikov.

• (Naravna) kozmetika – dogodek za proizvajalce kozmetike z okoli 40 udeleženci. 
Nov produkt ali
storitev

• Podpora podjetjem – mentorska pomoč pri zasnovi/nadgradnji poslovnih modelov po 
principu krožnega gospodarstva (predvidoma s pomočjo projekta za krožno gospodar-
stvo na področju polimerov).

10 aktivnih sekcij in delovnih skupin
5 - 7 podjetjem nudena individualna mentorska pomoč na 

različnih specifičnih vsebinskih področjih

Najmanj 5 po meri potreb podjetij pripravljenih 
usposabljanj zaposlenih v kemijski industriji preko 

Kompetenčnega centra za kadre v kemijski industriji

Do 7  podjetjem nudena individualna mentorska pomoč 
na različnih področjih v povezavi z zdravjem zaposlenih

ZDRUŽENJE KOVINSKE INDUSTRIJE

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

Največja načrtovana
dosežka na področju
lobiranja

• Zavzemanje za povečanje deleža praktičnega usposabljanja v sistemih izobraževanja 
(vajeništvo) in prilagajanje programov izobraževanja potrebam podjetij kovinske indu-
strije.

• Sripi: izdelan in potrjen akcijski načrt za SRIP Materiali kot produkti (MATPRO).
Najpomembnejši
dogodek

• Letni strokovni posvet ASM '17 (Avtomatizacija strege in montaže) z okoli 120 udeleženci, 
na katerem bodo obravnavane številne aktualne teme s področja avtomatizacije strege 
in montaže s primeri dobre prakse v podjetjih ter realiziranimi projekti. 

Nov produkt ali
storitev

• Strateške smernice za panoge slovenske kovinsko predelovalne industrije za obdobje 
2017–2021, ki bodo obravnavale temeljna strateška vprašanja nadaljnjega razvoja slo-
venske kovinsko predelovalne industrije in izpostavile strateške poudarke in prioritete, 
ki bodo usmerjali nadaljnje aktivnosti za opredelitev strateških ciljev slovenske kovinske 
industrije.

1 letna analiza poslovanja kovinske industrije v 250  
izvodih

1 letna analiza poslovanja kovinske industrije v 
angleškem jeziku v 100 izvodih

6 številk elektronskih informacij E-VOX 1 Poročilo o delu združenja v 30 izvodih 

1 katalog podjetij slovenske kovinske industrije 150 e-poročil poslanih članom ZKovI



ZDRUŽENJE KOVINSKIH MATERIALOV IN NEKOVIN

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

Največji načrtovani
dosežek na področju
lobiranja

• Sripi: izdelan akcijski načrt za SRIP Materiali kot produkti (MATPRO).

Najpomembnejša
dogodka

• Mednarodno livarsko posvetovanje s prek 250 udeleženci.

• 4. Konferenca o reciklaži z okoli 80 udeleženci.

1 konferenca o reciklaži Prek 20 svetovanj

4 številke Livarskega vestnika
1x sestanek izvršnega komiteja Evropske zveze livarn 

CAEF, ki mu predsedujemo v letu 2017

ZDRUŽENJE LESNE IN POHIŠTVENE INDUSTRIJE

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

Največji načrtovani
dosežki na področju
lobiranja

• Uredba o zelenem javnem naročanju: zagotovitev 30 % uporabe lesa v javnih stavbah. 
Učinki bodo v povečanem obsegu lesene gradnje in v rasti proizvodnje naših članov. 
Odvisno od števila javnih naročil so koristi lahko v rangu več milijonov evrov na leto.

• Znižanje prispevkov za OVE in SPTE: lobiranje pri Direktoratu za energijo, da združi 
povprečni odjem podjetij, ki imajo več lokacij oz. električnih števcev, in jim kumulativno 
prizna olajšavo za porabo nad 1GWh. Prihranek bo v rangu nekaj sto tisoč evrov letno. 

• Oskrba z gozdno lesnimi sortimenti iz podjetja Slovenski državni gozdovi, ki je za poslo-
vanje razmeroma velikega dela naših članov ključna. Učinki so v rangu več mio evrov na leto.

Najpomembnejša
dogodka

• Lesarsko razvojna konferenca z okoli 100 - 150 udeležencev.

Vsaj 10 strokovnih srečanj 2 delujoči sekciji

1 publikacija 15 izobraževanj, zlasti v sklopu projekta KOCles 2.0

Vsaj 3 skupni sejemski nastopi

ZDRUŽENJE ZA GOZDARSTVO

Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 279, 5898 302, F: 01 5898 100, zg@gzs.si, www.gzs.si/zdruzenje_za_gozdarstvo

Združenje ni posredovalo plana.



ZDRUŽENJE ZA INFORMATIKO IN TELEKOMUNIKACIJE

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

Največji načrtovani
dosežki na področju
lobiranja

• Uveljavitev interesov ZIT pri sprejemanju ZEKOM-1C predvsem pri implementaciji Cost 
Reduction direktive, kar bo omogočalo pocenitev gradnje širokopasovnega omrežja.

• Podpis memoranduma o sodelovanju med Vlado RS in ZIT za sodelovanje pri trženju 
referenčnih rešitev na tujih trgih s ciljem bolj uspešnega trženja IKT rešitev za eUpravo 
na tujih trgih.

• Aktiviranje in  usmerjanje Digitalne koalicije v akcije, ki bodo usklajene z interesi digitali-
zacije slovenskega gospodarstva.

• Dokončanje in potrditev dokumenta »Smernice za javno naročanje na področju IKT«.

• Sripi: izdelan in potrjen akcijski načrt za SRIP Pametna mesta – horizontalna mreža IKT, 
ki bo vključena v vse ostale sripe.

Najpomembnejša
dogodka

• Nacionalna Konferenca za ePoslovanje s ciljem hitrejšega uveljavljanja ePoslovanja pri 
B2B poslovanju z okoli 100 udeleženci.

• Regijska konferenca/srečanje gospodarskih zbornic regije s ciljem digitalizacije gospo-
darstva v okviru iniciative »Future Region« z okoli 100 udeleženci.

Nov produkt ali
storitev

• Vzpostavitev Online Registra za ePoslovanje na GZS, kjer bodo vpisani podatki za podje-
tja, ki so pripravljena za sprejem eRačunov v njihova okolja. Register bo omogočal dosti 
hitrejše uvajanja ePoslovanja v slovenska podjetja.

Skupni nastop okoli 15 podjetij na CeBit Soorganizacija 5 delegacij ZITEX

7 konferenc / posvetov na področju ePoslovanja 1 izhodna delegacija ZITEX

ZDRUŽENJE ZA INŽENIRING

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

Največji načrtovani
dosežek na področju
lobiranja

• Povezovanje družb v konzorcije za večjo konkurenčnost, kakovost in porazdelitev rizi-
kov za projekte doma in v tujini. Cilj je povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, ki v 
celotni dejavnosti M71.1 znaša 41.000 evrov, na 56.000 evrov.

Najpomembnejši
dogodek

• Dan inženiringa, na katerem bomo 80 udeležencem predstavili dejavnost inženiringa, iz-
zive za bodočnost in poglede domačih in tujih strokovnjakov na nove poslovne modele, 
zavarovanje odgovornosti, poslovno etiko in pravila obnašanja družb Code of Conduct. 
Podelili bomo tudi nagrado ZING za najboljše inženirske dosežke.

Novi produkti ali
storitve

• Izobraževalni program za uvedbo sistema poslovne neoporečnosti - Business Integrity 
Management System (BIMS). Namenjen je članom ZING in naročnikom iz javnega sektor-
ja.

• Izobraževalni program za reševanje projektnih zahtevkov in sporov pri investicijskih pro-
jektih. Seminar je namenjen inženiringom in naročnikom.

• Register inženiring družb izdelan po metodi ZING po področjih dejavnosti, storitvah v 
celotnem življenjskem ciklu projekta ali objekta. Register je namenjen naročnikom in 
predvsem MGRT, MOP in MZZ za informacije o kvalificiranih izvajalcih.



2 izobraževanji BIMS 2 izobraževanji Reševanje projektnih zahtevkov

1 konferenca

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

Največja načrtovana
dosežka na področju
lobiranja

• Oživitev investicijskega cikla in uvedba Zlatega pravila vodenja investicij na področju 
prometne (in ostale) infrastrukture, ki zajema stabilne vire, drsni, vsaj 5 letni plan ter 
enakomerna vlaganja v posamezni sektor (ceste, železnice,…). 

• Uvedba standardnih pogodb FIDIC za vse državne projekte. Cilj: poenotenje, povečanje 
učinkovitosti.

Najpomembnejši 
dogodek

• Strokovni posvet na temo »Svetovalni inženiring v investicijskem proces« z okoli 100 
udeleženci.

4 seminarji FIDIC, od tega 2 osnovna in 2 nadgradnja Izdelava 8 strokovnih mnenj FIDIC

1 strokovni posvet 2 x e-informacije za člane

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/zdruzenje_za_papirno_in_papir-
no_predelovalno_industrijo

Največji načrtovani
dosežki na področju
lobiranja

• Zavzemanje za zniževanje stroškov energentov (OVE, energetska učinkovitost) ter 
usmerjenost na področje varstva okolja za energetsko intenzivna podjetja v panogi in 
drugih panogah ter za ostala podjetja v panogi. Učinek uspešne akcije na tem področju 
je lahko od nekaj 10.000  do več milijonov evrov.

• Izobraževanje za papirno in papirno predelovalno industrijo: Cilj: omogočiti čim več 
možnosti za izobraževanje v panogi, vključno za vključitev v pilotni projekt za vajeništvo.

• Zagovarjanje »pravice potrošnika do izbire« v okviru Zakona o varstvu potrošnikov, na 
kakšen način želi biti obveščen (na klasičen način ali po elektronski poti).

Najpomembnejši 
dogodek

• Mednarodno srečanje slovenskega papirništva z okoli 220 udeleženci. Na tradicional-
nem, osrednjem panožnem dogodku se bo panoga osredotočila na prihajajoče novosti 
poslovnega okolja kot tudi tehnološke in razvojne specifike za panogo.

Nov produkt ali 
storitev

• Nova promocijska gradiva za panogo in njihove izdelke.



3E: energija, ekonomija in ekologija kot glavni izzivi 
panoge

1 osrednji letni dogodek

Izbranih 14 mentorjev/ predavateljev iz slovenskih 
papirnic, ki bodo nosilci znanja v papirni industrije v 

prihodnjem obdobju in bodo nadaljevali delo na projektu 
»Akademija za papirništvo«

2 številki revije Papir letno

4 delovne sekcije

 
ZDRUŽENJE ZA PROMET

Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 231, F: 01 2329 271, zpz@gzs.si, www.gzs.si/zdruzenje_za_promet

Največji načrtovani
dosežek na področju
lobiranja

• Realizacija projekta enotno okno (single window) v letu 2017: uvedba za vse postopke na 
področju izvoza/uvoza blaga. Prihranek pri postopkih je tudi do 30% časa, manj doku-
mentov, komunikacije z različnimi institucijami.  

Najpomembnejša
dogodka

• Skupinski nastop 20 podjetij na sejmu Transport&Logistic München 2017.

• Tradicionalni kongres Oskrbovalne verige v znanosti in praksi z okoli 350 udeleženci.

2 izhodni logistični delegaciji na nove trge ter 1 skupinski 
nastop na največjem logističnem sejmu

6 delujočih sekcij 

Posamezni član združenja prejme najmanj 100 elektronski 
obvestil, informacij, navodil, nasvetov ali opozoril

Do 5 posvetov, seminarjev, delavnic na aktualne panožne 
teme 

1x letno poglobljeno analiza poslovanja panoge Udeležba na najmanj 2 strokovnih sejmih

 

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/zdruzenje_za_tekstilno_oblacilno_in_
usnjarsko_predelovalno_industrijo

Največji načrtovani
dosežki na področju
lobiranja

• Zavzemanje za zniževanje stroškov ter administrativnih zahtev na področju kadrov. 

• Spremljanje sprememb Uredbe MEDO, ki je drastično podražila obračun porabljene in 
odpadne vode, ter Priloge za tekstil v okviru Uredbe o zelenem javnem naročanju.

• Zavzemanje za oblikovanje »Kompetenčnega centra za izobraževanje kadrov« s področja 
tekstilij, oblačil in obutve na srednješolskem nivoju.



ENERGETSKA ZBORNICA SLOVENIJE

Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, T: 01 5898 269, F: 01 5898 100, energetika@gzs.si, www.gzs.si/energetska_zbornica_slovenije/

Največji načrtovani
dosežki na področju
lobiranja

• Energetski koncept: upoštevanje predlogov EZS in sprejem v letu 2017.

• Dopolnitev Energetskega zakona: možnost uvedbe finančne podpore za proizvodnjo 
električne energije. 

• Sprejetje KP elektrogospodarstva in KP premogovništva.
Najpomembnejši
dogodek

• 5. Mednarodna konferenca EPCV – Energy Policy Consideration – Razmislek o energetiki 
– energetski koncept Slovenije z okoli 120 udeleženci.

Nov produkt ali
storitev

• Ustanovitev nove sekcije dobaviteljev energentov.

1x Poročilo o poslovanju družb energetskih dejavnosti v 
letu 2016

1 mednarodna konferenca v okviru konferenčne 
platforme Energy Policy Consideration

TURISTIČNO GOSTINSKA ZBORNICA SLOVENIJE

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

Največji načrtovani
dosežki na področju
lobiranja

• Nova strategija razvoja turizma: uveljavitev najnujnejših ukrepov za spodbudo razvoju 
turizma, s tem pa porast letnih prilivov iz tujskega turizma iz sedanjih 2 mrd  na 3 mrd 
evrov ter 10.000 novih delovnih mest v naslednjih 5 letih. 

• Nov zakon o spodbujanju razvoja turizma: Zagotovitev ugodnejših pogojev poslovanja 
v turističnem gospodarstvu ter sistemska zagotovitev dodatnih sredstev za turistično 
promocijo.

• Novela zakona o gostinstvu: Zagotovitev ugodnejših pogojev poslovanja v  turistično-go-
stinskem gospodarstvu  s poudarkom na sistemu kategorizacije nastanitvenih obratov.

• Izvajanje Strategije pametne specializacije za področje trajnostnega turizma. Dosežki: iz-
boljšanje pogojev poslovanja turističnega gospodarstva, dvig kakovosti, novi  trajnostni 
produkti, inovacije, tehnološki dosežki, promocija in trženje, dvig DDV v turizmu, višji 
prilivi iz tujskega turizma, nova delovna mesta.

• Sripi: izdelan akcijski načrt za SRIP Turizem.
Najpomembnejša
dogodka

• 64. Gostinsko turistični zbor Slovenije z mednarodno udeležbo s 400 tekmovalci in 4.000 
udeleženci ter hkrati že 7. Dnevi slovenskega turizma z namenom še močnejše uveljavi-
tve pomena turizma v slovenskem gospodarstvu, prispevka h dvigu konkurenčnosti in 
kakovosti storitev ter promociji deficitarnih gostinskih poklicev.

• 5. letna konferenca Združenja hotelirjev Slovenije z mednarodno udeležbo z namenom 
spodbujanja kakovosti in promocije.

4.000 obiskovalcev, 400 tekmovalcev, 30 strokovnih 
tekmovanj na 63. Gostinsko turističnem zboru Slovenije

3  panožna združenja, 1 panožni odbor, 8 poklicnih sekcij

Izvedba 250 izpitov za turistične vodnike, obravnava 100 
vlog za pridobitev licence za turistične agencije

80 slušateljev tečajev Veščine turističnega vodenja

Prek 1.000 podeljenih nasvetov in informacij 20 seminarjev in delavnic z različnih področij



ZBORNICA GORSKIH CENTROV

Dimičeva 13, 1000 Ljubljana , T: 01 5898 130 , F: 01 5898 224, danilo.brecelj@siol.net, www.activeslo.com

Največji načrtovani
dosežek na področju
lobiranja

• Na področju spremembe žičniške zakonodaje, ki se mora uskladiti z novo Evropsko 
uredbo o žičniških napravah, si bomo prizadevali za rešitve, ki bodo zagotavljale ustre-
zno varnost in nemoteno obratovanje žičniških naprav.

Najpomembnejša
dogodka

• Strokovni seminar za vodje obratovanja žičniških naprav in sodne izvedence s smučar-
skega področja. 

Nov produkt ali
storitev

• Uvedba smučarskih vozovnic SPSA (Ski pass Slovenian Alps), ki bodo namenjene pred-
vsem tujim gostom in bodo omogočale smučanje na vseh večjih slovenskih smučiščih. 
Poudarek bo na paketni prodaji skupaj z nastanitvenimi kapacitetami in ostalo ponud-
bo.

1 strokovni seminar 1 študijska tura naših članov v tujino (Francija)

2 tiskovni konferenci 3.000 prodajnih katalogov Ski pass Slovenian Alps 

2 študijski turi tujih novinarjev



SODELOVANJE V MEDNARODNIH 
SEKTORSKIH ZDRUŽENJIH
Tudi v letu 2017 bo pomemben vidik mednarodnega sodelovanja aktivno članstvo zborničnih združenj oz. zbornic dejavnosti v 
naslednjih mednarodnih združenjih, ki predstavljajo enega ključnih partnerjev organov EU pri pripravi sektorske zakonodaje in 
ukrepov: 

AISE – Evropsko združenje proizvajalcev detergentov

AIC – Forum jadransko-jonskih gospodarskih zbornic

AIECE – Evropsko združenje neodvisnih inštitutov za ocenjevanje in napovedovanje konjunkture

BNI - Mednarodna organizacija za poslovno mreženje (Business Network International)

CEC – Evropsko združenje proizvajalcev obutve

CEDDEC – Evropska konfederacija maloprodajnih združenj za obutev

CEEMET – Evropsko združenje delodajalcev kovinske industrije

CEFIC – Evropsko združenje 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

CIAA – Evropska konfederacija proizvajalcev hrane in pijač

COLIPA – Evropsko združenje proizvajalcev kozmetičnih proizvodov

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 – Evropsko združenje organizacij za kampiranje

EICTA – Evropsko industrijsko združenje za informatiko, komunikacije in uporabniško elektroniko

ESCAME – Združenje zbornic Mediterana

ESBA - Evropska konfederacija malih podjetij

EUCOMED - Evropsko združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov

EURATEX – Evropsko združenje za tekstilno in oblačilno industrijo

EURELECTRIC – Evropsko združenje družb za proizvajanje, prenos, distribucijo ter trgovanje in dobave električne energije

EUROSAFE – Evropsko združenje proizvajalcev varnostne opreme

FEACO – Evropska zveza združenj za svetovanje pri vodenju

FEDSA – Evropska federacija združenj za direktno prodajo

FEIC – Evropsko združenje proizvajalcev vezanih plošč

FEICA – Evropsko združenje proizvajalcev lepil



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

FIABCI – Mednarodna organizacija za nepremičnine

FIATA – Mednarodno združenje špediterjev

FIDIC – Mednarodna federacija za svetovalni inženiring

FIEC – Evropsko združenje gradbenih izvajalcev

GS1 – Mednarodna organizacija za standarde

IATA – Mednarodno združenje letalskih tovornih prevoznikov

ICSID – Mednarodni svet oblikovalskih združenj

IPA – Mednarodno združenje založnikov

IRU – Mednarodno združenje cestnih prevoznikov

IUCAB - Evropsko združenje trgovskih agentov

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

UFTAA – Združena zveza združenj potovalnih agencij

WACS – Svetovno združenje kuharskih društev

WAN – Svetovno združenje časopisnih izdajateljev




