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UVODNA BESEDA  
PREDSEDNIKA GZS
LETO 2016 – LETO POLNO EKSTREMOV

Leto 2016 je bilo leto optimizma in leto pesimizma, leto olajšanja in leto negotovosti, leto 
evforije in leto strahu pred njo. Najbrž niti eno leto doslej ni bilo tako protislovno, kot je bilo 
lansko.

V Sloveniji in v večini drugih zahodnih državah se je gospodarski optimizem širil kot še nik-
dar po veliki krizi, ki se je začela leta 2008. Gospodarstva so rasla. Brezposelnost se ni zniže-
vala le v Sloveniji, ampak po vsej EU. To je dvigovalo optimizem med gospodarstveniki. Toda 
hkrati je bilo to leto, ki je dodatno zasejalo pesimizem pred prihodnostjo - zaradi teroristič-
nih groženj, brexita, vojnih žarišč, negotovega izida letošnjih volitev v nekaj močnih članicah 
EU … To je istočasno povečevalo pesimizem gospodarstvenikov.

V Slovenije je bilo leto 2016 leto evforije, zlasti pri nekaterih interesnih skupinah v javnem 
sektorju, ki so pred javnostjo že razglašale, da se cedita med in mleko in da je treba učinke 
gospodarske rasti izkoristiti za »povračilo« žrtvovanega v času krize. Pa čeprav BDP na za-
poslenega realno še ni na ravni tistega izpred krize. Kljub temu, da podatki jasno kažejo, da 
so podjetja in gospodinjstva v krizi bistveno bolj gospodarno ravnala kot politika. In četudi 
je jasno, da so v povprečju v krizi bistveno več žrtvovali tisti zunaj javnega sektorja kot tisti v 
njem. Seveda pa so anomalije res znotraj obeh podsistemov.

Pod črto. Leto 2016 je bilo leto olajšanja. Že tretje leto zapored smo beležili gospodarsko 
rast. In bilo je leto negotovosti - zaradi nestabilnih geopolitičnih razmer in velikih apetitov po 
vse večji javni porabi v Sloveniji.

Gospodarska zbornica Slovenije je v takšnih razmerah s svojim delovanje gospodarstvu prih-
ranila vsaj 400 milijonov evidentiranih prihrankov (več na https://www.gzs.si/Portals/O-
-gzs/Vsebine/novice-priponke/Fokus%202016.pdf). Tako s svojimi proaktivnimi pobudami 
za lažji dostop do financiranja, z zahtevami po odgovornem ravnanju z javnimi financami 
ipd. kot tudi zaradi umika nekaterih gospodarstvu škodljivih predlogov, ki smo jim nasproto-
vali.

A leto 2016 je bilo tudi leto dobre šole za gospodarstvo. Ob davčnem prestrukturiranju se je 
najbolje videlo, kakšne so posledice, če gospodarske asociacije in predstavniki podjetij ne 
govorijo istega jezika vse od začetka. Če pristanejo na vrabca na strehi, lahko dobijo mačka v 
žaklju. 

Ta izkušnja je v opomin in nauk, da sta nujna povezovanje gospodarskih organizacij, re-
prezentativnih, pa tudi drugih, in njihov enoten nastop pri ključnih vprašanjih, ki zadevajo 
gospodarstvo. Bonbončki v predvolilnem obdobju se že delijo. Lanska šola je bila kruta.

Leta 2017 se bo pokazalo, ali in v kolikšni meri bomo ublažili predvolilno evforijo, ki utegne 
biti še večja kot lani. Čas je, da vsaj gospodarstveniki s svojo državotvorno držo opozarjamo 
oblasti, naj ne zapravljajo. Čas je, da vsi skupaj bistveno več investiramo - v prihodnost. Le s 
skupno delovanjem lahko prisilimo oblast na trezne razmisleke.

Marjan Mačkošek 
Predsednik GZS



GLAVNI DOSEŽKI V LETU 2016

Fokus GZS
Letno poročilo o ključnih dosežkih, aktivnostih in novih 
produktih Gospodarske zbornice Slovenije v 2016.  

DOSEŽKI

Vsaj 400 mio evrov prihrankov za slovensko gospodarstvo.

PRAVNA DRŽAVA

Večji nadzor nad transparentnostjo 
poslovanja kolektivnih avtorskih 

organizacij.

Odprava časovne omejitve veljavnosti 
okoljevarstvenih dovoljenj. 

Hitreje do posodobljenega 
okoljevarstvenega dovoljenja.

 

BOLJŠE POSLOVNO OKOLJE

250 mio evrov letnega prihranka zaradi 
nižjih obresti, ki so v pomembnem 

delu posledica zahtev po vodenju bolj 
odgovorne javno-finančne politike.

100 mio evrov prihranka gospodarstvu 
s preprečitvijo uvedbe bencinskega 

centa.

90 mio za razbremenitev plač s 
svežnjem davčnega prestrukturiranja.

41 mio evrov dodatno zagotovljenih 
sredstev za gradnjo vodne 

infrastrukture za hidroelektrarno 
Brežice.

14 mio evrov prihranka iz naslova 
oprostitve CO2 dajatve zaradi 

zgorevanja goriva in ukinitve dajatve na 
F-pline.

8 mio evrov manj za poklicno 
zavarovanje.

8 mio evrov prihranka zaradi 
preprečitve dodatnih stroškov ob umiku 

predloga sprememb Stanovanjskega 
zakona.

4,2 mio evrov prihranka zaradi 
preprečitve državne agencije za vodo z 

200 novimi uradniki.

4 mio evrov prihranka pri trošarinah za 
električno energijo za porabnike z letno 

porabo > 10.000 MWh.

1,5 mio evrov prihranka z uporabo interaktivnih orodij za izdelavo ocene tveganja na delovnem 
mestu pri slovenskih pekih, mesarjih in trgovcih.

Fokus GZS

ODLOČNA PODPORA IZVOZU

20 mio evrov posrednih in neposrednih učinkov 
odprtja veleposlaništva v Iranu.

2,1 mio evrov sredstev za internacionalizacijo 
slovenskega gospodarstva v 2016. 

RAZVOJNI ZAGON

200 mio evrov novih posojil za podjetja z nahrbtniki. 8,5 mio evrov  manj dodatnega davčnega bremena  
zaradi ohranitve davčnih olajšav za  

raziskave, razvoj in investicije.

4,9 mio evrov dodatno za sofinanciranje začetnih investicij 
podjetij na območju izvajanja zakona o razvojni podpori v 

Pomurski regiji.

1 mio evrov nepovratnih spodbud pravnim osebam za 
prenovo energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih 

stavb s tremi ali več stanovanji letno.

VPLIV NA ZAKONODAJO TER SOCIALNI DIALOG

SODELOVALI SMO NA: 

59 odborih  
in delovnih skupinah ministrstev ter vladnih svetih

19 sejah  
Ekonomsko socialnega sveta

VLOŽILI SMO:                 PRIPRAVILI SMO:

amandmaje k  
14 predpisom

pripombe in predloge na  
65 predpisov

195 stališč, 
 komentarjev in izjav za javnost

NOVO NA STRATEŠKI RAVNI:

DigitAgenda 2016 Agenda malega gospodarstva  
2016

Deklaracija TNI

Slovenska digitalna koalicija Podjetniška Slovenija, strateška 
skupina nove generacije podjetnikov

Vrh podjetij v tuji lasti

Enotna digitalna iniciativainiciativa za območje  
Zahodnega Balkana - »Future Region«

Utrip gospodarstva: glasilo za poslance in druge  
ključne odločevalce



DOGODKI
V lanskem letu smo organizirali prek 530 dogodkov – strateških konferenc, posvetov, okroglih miz ter seminarjev z različnih 
poslovnih področij od varstva okolja do dogodkov s področja RR, inovacij, mednarodnega sodelovanja, EU sredstev. 

Med največjimi dogodki izpostavljamo:

Januar
9. - 12.1. Izhodna delegacija v Iran: Teheran

22. 1. Obisk delegacije iz Madžarske

26. 1.  Sprejem veleposlanikov in ekonomskih svetnikov, akreditiranih za Slovenijo

29. 1. Posvet z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo: Razvojni izzivi na Idrijsko-Cerkljanskem 

Februar
26. 2. Sprejem ob kitajskem novem letu 

 

Marec
9. 3.  4. Razvojni dan gozdno lesnega sektorja

10. 3. Podelitev 48. Nagrad GZS 

11. 3. Razmislek o energetiki - Energy Policy Consideration, Vodenje okoljske in energetske politike - Governing a 
Climate and Energy Policy 

14.3. Kaj bo sporazum TTIP prinesel slovenskemu gospodarstvu?

15. 3. Joint Uncitral-LAC Conference on Dispute Settlement

21. 3. Konferenca »Kadri v EEI 2020+«

April
5. 4. Konferenca za mala in srednja podjetja

7. 4. Razvojna konferenca: Kdo so vlečni konji SAŠA gospodarstva – kdo bo nadomestil izgube v energetiki?

12. 4. Mesna konferenca

13. 4. 1. Vrh podjetij v tuji lasti

14. 4. Gostinsko živilska borza

15. 4. Predstavitev priložnosti za mala in srednja podjetja v okviru EU projekta HORSE – »Robotske tehnologije za MSP«

19. 4. Horizon 2020 Space Info day and Workshop on Space Science and Technology Co-operation

21. 4.  Veliki seminar o preprečevanju velikih industrijskih kemijskih nesreč in ukrepanju ob teh nesrečah in drugih 
nezgodah

22. 4. Biopolimeri SO poslovna priložnost



Junij
1. 6.  16. Vrh kmetijskih in živilskih podjetij

2. 6. S.O.S. odpadki – Okoljski dan gospodarstva 2016

9. 6.  Posvet Internacionalizacija na temo Avstrije kot odskočne deske za internacionalizacijo podjetja

9. 6. Avi Goren Bar: EQ+AQ = Powerful LEadership

15. 6. Vrh malega gospodarstva

15. 6. Razvojno-inovacijska konferenca Goriške regije

22. 6. Srečanje gorenjskih gospodarstvenikov z ministrom Počivalškom

Julij
13. 7. Posvet o energetskem pregledu in novostih CO2 dajatve

 

Avgust
30. 8. 3. Dan delodajalcev

31. 8.  Kako vodim sebe, tim in organizacijo?

September
5. 9. 11. Strateški forum Bled 2016 - Ministrsko poslovno srečanje za države naše regije Zahodnega Balkana

7. 9.  3. strateška konferenca Slovenija 5.0

14. 9. Zaključna konferenca mednarodnega strateškega projekta Jonsko-Jadranskih luk »Easyconnecting«

15. 9. Zaključna konferenca projekta Network MEMA in predstavitev rezultatov projekta

15. - 16. 9. 6. problemska konferenca komunalnega gospodarstva

16. 9. Po Primorsko

20. 9. Vladno gospodarska delegacija v Združene arabske emirate

21. 9. Dan inovativnosti 2016

21. 9. ZELENO javno naročanje pri načrtovanju in gradnji cest 

23. 9. Miriam Akhtar: Positive Leadership

26. 9. Obzorje 2020 – priložnosti za sodelovanje

29. – 30. 9. Dan najboljše prakse 2016

 

Oktober
6. 10.  18. Kongres izvajalcev računovodskih storitev

6. 10. Srečanje s častnimi konzuli Republike Slovenije

10. 10. 3D-tisk: Priložnost za industrijo

11. – 12. 10. 63. Gostinsko turistični zbor

13. - 14. 10. Konferenca reciklažne industrije Kako do reciklažnih ciljev 2020?

14. - 16. 10. Poslovno-logistični kongres Oskrbovalne verige v znanosti in praksi

19. 10. GAVIN INGHAM: 7 ključev za uspešno prodajo danes

19. 10. Skupna nacionalna konferenca projektov Gradim zdravo, Zdravi na kvadrat 2 in 3xZdravo, v okviru programa 
Promocija zdravja na delovnem mestu za preprečevanje mišično-kostnih obolenj v gradbeni, kovinski in ostalih 
predelovalnih dejavnostih

20. 10. Mednarodna zaključna konferenca projekta SKUPAJ - gradniki zdravja!

27. 10. Letna konferenca dejavnosti poslovnih storitev



November
8. 11. Obisk predsednika Ukrajine Petra Porošenka na GZS

9. 11. Srečanje gospodarstvenikov z Vlado Republike Slovenije

10. 11. 27. posvet Poslovanje z nepremičninami 

10. 11. Tretja KAdrovska KOnferenca KAKO? - Iz prakse za boljšo prakso

16. – 17. 11. 2. Dnevi gradbenega prava

17. 11. SME INSTRUMENT (H2020) Kako oblikovati partnerstvo in predstaviti učinek (impact)

21. 11. Gospodarska delegacija  ob obisku predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja v Iranu

21. 11. PortorožpoPortorožu

23. – 24. 11. Mednarodno srečanje slovenskega papirništva 2016: »Papir- vedno vznemirljiva zgodba«

23. – 27. 11. 32. Slovenski knjižni sejem

23. 11. 4. Žitna konferenca

23. 11. Konferenca IZUM v okviru Mladi za napredek Pomurja na temo promocije tehničnih poklicev

24. 11. 4. konferenca ženske podjetnosti ŽENSKE - ZAPOSLUJMO ŽENSKE in predstavitveni sejem SKLENIMO POSEL!!

24. 11. Vrh slovenskega gospodarstva

December
6. 12. Letni strokovni posvet ASM '16

9. 12.  12 dejavnikov inoviranja



NAGRADE IN PRIZNANJA
Januar-december

Potrdilo o opravljanju dejavnosti v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev podeljeno 118 računovodskim servi-
som.

Združenje kemijske industrije je 18 podjetjem za doseganje ciljev na področju trajnostnega razvoja podelilo certifikat Program 
odgovornega ravnanja s pravico do uporabe pripadajočega logotipa v letu 2016.

Februar

4. 2.: Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je 16. podelila zlata priznanja za doseženo odlično kakovost kruha, pekovskega in 
finega pekovskega peciva, testenin in svežih slaščic v letu 2016.

Marec

10. 3.: 48. Podelitev Nagrad GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke.

24. 3.: Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti in Združenje računovodskih servisov sta podelili pokale 1. natečaja Mavrični 
pokal zdravja.

April

5. 4.: Podjetniško trgovska zbornica je v okviru 3. konference MSP podelila priznanje Pomladni veter za izjemne dosežke na po-
dročju spodbujanja podjetništva ter Priznanje Pomladni veter – »Varnost in zdravje je naša skupna skrb in zaveza«.

Maj/junij/julij/september/november

Podelitev priznanj za najboljše inovacije v 13 regijah.

Junij

1.6.: Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je razglasila rezultate tekmovanja študentov na področju razvoja novih inovativnih 
živilskih proizvodov - Ecotrophelia Slovenija 2016.

13.6: Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti in Združenje računovodskih servisov sta podelili pokale 2. natečaja Mavrični pokal 
zdravja.

23.6.: Združenje za informatiko in telekomunikacije in Zavod e-Oblak (EuroCloud Slovenija) sta že 6. podelila nagrade EuroCloud 
Award za najboljše storitve v oblaku.

Avgust

22. 8.: V organizaciji Pomurskega sejma in pod pokroviteljstvom Gospodarske zbornice Slovenije je potekala svečana razglasitev 
rezultatov in podelitev priznanj 36. natečaja »Slovenski oskar za embalažo 2016«.

September

12. 9.: Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti in Združenje računovodskih servisov sta podelili pokale 3. in obenem zaključ-
nega natečaja Mavrični pokal zdravja. Podeljen je bil tudi veliki Mavrični pokal zdravja podjetju, ki si je prislužilo največje število 
točk na vseh treh natečajih. Rezultat je baza primerov dobrih praks s področja promocije zdravja na delovnem mestu v (poslov-
no) storitvenih dejavnostih …



21. 9.: V okviru Dneva inovativnosti so bila že 14. podeljena nacionalna priznanja za najbolj inovativna podjetja in inovatorje v 
podjetjih in javno raziskovalnih zavodih. 

22 - 23. 9.: Podelitev nagrad in priznanj Zbornice komunalnega gospodarstva na šesti problemski konferenci komunalnega go-
spodarstva.

Oktober

6.10.: Zbornica računovodskih servisov je podelila certifikate Strokovni vodja računovodskega servisa.

11. – 12. 10.: Na 63. Gostinsko turističnem zboru je bilo podeljenih 306 nagrad in priznanj na tekmovanjih v 21 kategorijah, od 
tega je bilo 107 zlatih, 98 srebrnih, 80 bronastih in 21 priznanj za sodelovanje. Skupaj je tekmovalo 362 tekmovalcev.

20. 10.: GZDBK je podelila priznanje za Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri na Dolenjskem in v Beli krajini.

27. 10.: Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev je ob rojstnem dnevu Kristine Brenkove podelila nagrado Kristine Brenkove 
za izvirno slovensko slikanico.

November

23. 11.: Združenje papirne in papirno predelovalne industrije je na Mednarodnem srečanju slovenskega papirništva podelilo tri 
»Nagrade za izjemno strokovno/znanstveno delo s področja papirništva in sorodnih ved za leto 2015/2016« avtorjem zaključnih 
strokovnih nalog, opravljenih na srednjih, višjih in visokih šolah, ki so vsebinsko povezana s papirništvom in predstavljajo po-
memben prispevek za določeno podjetje ali celotno panogo.

23. - 27. 11.: Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev je na 32. Slovenskem knjižnem sejmu podelila Schwentnerjevo nagrado 
2016,  Schwentnerjevo priznanje za izjemen prispevek k razvoju knjižnega sejma, nagrado za Najboljši prvenec 2016, Priznanje 
za mladega prevajalca, nagrado Najlepša slovenska knjiga, nagrado Knjiga leta – velika nagrada SKS ter priznanje za Najboljšo 
poslovno knjigo.



MEDIJSKA PREPOZNAVNOST GZS
(Vir: Medijska analiza GZS 2016, izvajalec Kliping d.o.o.)

 
GZS v medijih najpogosteje. OZS v pojavnosti najbližje septembra, največja razlika med pojavnostjo GZS in OZS avgusta.

GZS je imela tekom celotnega leta 2016 najmočnejši glas v medijih. Nadpovprečno število objav je zabeležila predvsem januarja, 
junija in septembra. Januarja je GZS poleg različnih dogodkov najbolj komunicirala o gradnji drugega tira, ki projekt že od začet-
ka zagovarja, v povezavi z neizgradnjo drugega tira pa je predstavila tudi ugotovitve analize tveganj. Junija je aktivno komunici-
rala o predlogu »mini« davčne reforme, v mesecu septembru pa najbolj aktivno o zakonu o pogrebnih storitvah.

GZS je zasedla 60 % medijske pojavnosti med vsemi gospodarskimi združenji, po pojavnosti pa ji je najbližje OZS, ki je zasedla 19 
% prostora. 

 
GZS v medijih celo leto aktivno o davčni reformi.

GZS je bila v letu 2016 aktivna v okviru večjega števila gospodarskih in vladnih vprašanj. GZS se sicer največkrat pojavlja v okviru 
lastnih dogodkov in dogodkov, ki jih je soorganizirala, kar so najpogosteje komunicirali tudi v sporočilih za javnost. Pogosto pa 
so bili medijsko aktivni tudi pri temah o nepremičninah, nagradah, ki jih GZS podeljuje, kmetijstvu, izvozu ter tujih investicijah. V 
poročanju o regionalnem gospodarstvu so se pojavljale predvsem območne zbornice. 

Med vladnimi temami je izrazito izstopala pojavnost predloga »mini« davčne reforme. GZS je poudarjala, da mora država znižati 
javno porabo in ne le prestrukturirati davčna bremena. Aktivno so komunicirali tudi o gradnji drugega tira, kritično pa so se od-
zvali na uvedbo 2. januarja kot dela prostega dneva, kjer so opozorili na potencialne negativne učinke na gospodarstvo. 

GZS se je aktivno vključila tudi v komunikacijo o gospodarski rasti, plačnem sistemu v javnem sektorju, predlogu spremembe 
zakona delovnih razmerij ter uvedbi davčnih blagajn, komentirali pa so tudi predlog spremembe zdravstvene in pokojninske 
reforme. 





GOSPODARSKO OKOLJE  
V LETU 2016

USPEŠNO LETO, KI DVIGUJE OPTIMIZEM

Tretje leto gospodarske rasti je vendarle poskrbelo, da se je zaposlovanje povečalo, kar je ob 
nižjih obrestnih merah spodbudilo tudi potrošnjo gospodinjstev. Tako lahko tudi na podla-
gi sentimenta potrošnika, ki je najvišji v zadnjih osmih letih, ocenimo, da je tudi povprečen 
posameznik v letu 2016 resnično začutil gospodarsko rast. 

Po prvi oceni Statističnega urada RS je BDP v tekočih cenah v letu 2016 znašal 39,8 milijarde 
evrov, kar je nominalno za 3,1 odstotka več kot v letu 2015. Realno se je BDP povečal za 2,5 
odstotka. Lanska rast v Sloveniji je bila znova med najvišjimi v EU, ter višja kot v povprečju 
evrskega območja. Po občutnem padcu med krizo in relativno hitrejši rasti v zadnjih treh 
letih pa ostajamo v skupini držav, kjer BDP še zaostaja za predkrizno ravnjo.

Zunanje povpraševanje je bilo tako kot v letu 2015 glavni generator gospodarske rasti; izvoz 
se je realno povečal za 5,9 odstotka. Čedalje pomembnejše postaja domače povpraševanje; 
povečalo se je za 2,4 odstotka. Potrošnja gospodinjstev se je povečala za 2,8 odstotka.

Večje trošenje gospodinjstev v letu 2016 je vplivalo na precejšnjo rast prihodka v trgovini na 
drobno. Povečala se je predvsem prodaja oblačil in obutve, računalniških, telekomunikacij-
skih in gospodinjskih naprav ter pohištva, ob koncu leta pa tudi motornih goriv. Ponovno se 
je znatno povečal tudi prihodek v trgovini z motornimi vozili zaradi večje prodaje domačim 
kupcem in večjega izvoza vozil.

Rast izvoza

Slovenija je v letu 2016 izvozila za 24.903,1 milijona EUR blaga (ali za 4,0 % več kot v letu 
2015), uvozila pa za 24.064,5 milijona EUR blaga (ali za 3,3 % več kot v letu 2015). Pokritost 
uvoza z izvozom v tem obdobju je bila 103,5-odstotna, presežek v blagovni menjavi s tujino 
pa je znašal 838,6 milijona EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi je bil izkazan le v dveh me-
secih leta 2016, v avgustu in novembru.

Vrednost blagovne menjave v letu 2016 je bila najvišja v zadnjih letih. Izvoz je že leta 2011 
presegel predkrizno raven iz leta 2008 in od takrat neprenehoma raste, uvoz pa je raven iz 
leta 2008 presegel šele v letu 2015. Slovenija večino blagovne menjave ustvari z državami 
članicami EU, a izkazuje hkrati tudi primanjkljaj v blagovni menjavi s temi državami. Ta se v 
zadnjih letih zmanjšuje. V blagovni menjavi z državami nečlanicami je imela Slovenija v zad-
njih letih presežek, in ta se je nadaljeval tudi v letu 2016.

Presežek storitvene menjave je v letu 2016 znašal 2.304 mio EUR, kar je za 285 mio EUR več 
kot v letu 2015. Izvoz storitev se je povečal za 8,5 %, uvoz pa za 5,7 %. Podrobnejša struktura 
storitvene menjave v letu 2016 glede na leto 2015 pokaže povečana presežka gradbenih sto-
ritev (za 103 mio EUR) in transporta (za 87 mio EUR) ter povečan primanjkljaj ostalih poslov-
nih storitev (za 23 mio EUR).

Visoka rast industrije

V letu 2016 glede na leto 2015 je bila vrednost industrijske proizvodnje višja za 6,6 %: v pre-
delovalnih dejavnostih se je zvišala za 8 %, v rudarstvu za 2,3 %, v oskrbi z električno ener-
gijo, plinom in paro pa je bila za 5,3 % nižja. Rast vrednosti industrijske proizvodnje je bila 



najopaznejša pri trajnih proizvodih za široko porabo, in sicer se je zvišala za 16 %; sledili so 
proizvodi za investicije (za 15 %). V celotnem letu 2016 je bil prihodek od prodaje industrij-
ske proizvodnje višji za 5,8 %. Na tujem trgu se je zvišal za 8,9 %, na domačem trgu pa se je 
znižal 6,5 %. Celotna vrednost zalog se je zvišala na letni ravni, tj. v letu 2016 se je glede na 
leto 2015, in to za 6,8 %. 

Zaposlovanje navzgor tudi v 2017

Skupna zaposlenost (po statistiki nacionalnih računov) je v letu 2016 znašala 960.000 oseb; 
glede na leto 2015 se povečala za 2 odstotka oz. za 19.000 oseb. Stopnja delovne aktivnosti 
je bila v 4. četrtletju 2016 za 0,6 odstotne točke višja kot pred enim letom; bila je 52,6-odsto-
tna. 

Po statistiki iz registrskih virov je bilo decembra 824 tisoč delovno aktivnih (+2,6 % med-
letno), od tega 737 tisoč zaposlenih (+3,2 %) in 87 tisoč samozaposlenih (-2,3 %). Pri samo-
zaposlenih se je predvsem znižalo število kmetov, in sicer za 19 % na 19 tisoč. V zadnjem 
četrtletju je anketna brezposelnost upadla na 8,1 %. Slovenija se je uvrstila na 14. mesto po 
višini brezposelnosti v EU-28. Še v letu 2008 je bila na 5. mestu. Neaktivnih je bilo v zadnjem 
četrtletju prejšnjega leta 752.000, od tega je bilo največ upokojencev (68,6 %) ter dijakov in 
študentov (17,6 %).

Delodajalci napovedujejo v anketi Manpower rast zaposlovanja v vseh desetih v raziskavo 
zajetih gospodarskih panogah. Najmočnejše zaposlitvene namene izkazujejo delodajalci 
v proizvodnih dejavnostih (+33 odstotkov1), po več slabih letih pa so napovedi znova zelo 
visoke tudi v gradbeništvu (+30 odstotkov). Močan zaposlitveni utrip napovedujejo tudi v 
finančnih in poslovnih storitvah, zavarovalništvu in nepremičninah (+24) ter gostinstvu in 
hotelirstvu (+23 odstotkov), nadaljnje zanesljivo povečanje zaposlovanja pa tudi v energetiki 
ter v transportu, logistiki in komunikacijah (+16 odstotkov). Najšibkejše, a še vedno dokaj 
pozitivne so zaposlitvene namere delodajalcev v kmetijstvu (+6 odstotkov) in javnem sektor-
ju (+8 odstotkov).

Plače ponovno z rastjo

Povprečna mesečna bruto plača za 2016 je znašala 1.584,66 EUR, v neto znesku pa 1.030,16 
EUR. Od povprečne mesečne plače za 2015 je bila višja, nominalno za 1,8 % (v bruto znesku) 
oziroma za 1,7 % (v neto znesku), realno pa za 1,9 % (v bruto znesku) oziroma za 1,8 % (v 
neto znesku). Povprečna mesečna neto plača za 2016 je v javnem sektorju znašala 1.185,60 
EUR, v zasebnem sektorju pa 950,65 EUR; v primerjavi s prejšnjim letom se je v obeh sektor-
jih zvišala, in sicer v javnem sektorju za 2,0 %, v zasebnem sektorju pa za 1,6 %. V primerjavi 
s plačo za 2015 se je povprečna mesečna neto plača za 2016 najizraziteje zvišala v dejavno-
stih javne uprave in obrambe ter obvezne socialne varnosti (za 4,1 %). K temu je predvsem 
prispeval dogovor sindikatov javnega sektorja z vlado o odmrznitvi napredovanj ter umiku 
drugih ukrepov, ki so bili predvideni v ZUJF. 

Cene nižje že drugo zaporedno leto

V letu 2016 smo imeli na letni ravni 0,5-odstotno inflacijo. Povprečna letna inflacija je bila 
negativna (-0,1-odstotna). V letu 2015 sta bili obe, letna in povprečna letna inflacija, nega-
tivni, -0,5-odstotni. Storitve so se v enem letu podražile, in sicer za 1,6 %. Cene blaga pa so v 
primerjavi z decembrom 2015 v povprečju ostale nespremenjene. Poltrajno blago se je po-
cenilo za 2,2 %, trajno blago se je pocenilo za 1,8 %, blago dnevne porabe pa se je podražilo 
za 0,9 %. V letu 2016 so k letni inflaciji največ, 0,3 odstotne točke, prispevale višje cene hrane 
(najizraziteje se je podražila zelenjava, in sicer za 8,7 %), po 0,1 odstotne točke so prispevale 

1 Razlika med deležem podjetij, ki naj bi zaposlovala, znižano za delež podjetij, ki naj bi odpuščala.



še višje cene telefonskih in internetnih storitev (te so bile dražje za 3,2 %), pogonska goriva 
(dražja so bila za 1,8 %) ter izdelki in storitve iz skupine raznovrstno blago in storitve (ti so 
bili dražji za 1,6 %).

Na drugi strani so v letu 2016 letno rast cen zniževale nižje cene v skupinah oblačila in oseb-
ni avtomobili (vsaka po 0,2 odstotne točke), in daljinska energija (po 0,1 odstotne točke). V 
enem letu so se oblačila pocenila za 4,1 %, osebni avtomobili za 3,4 % in daljinska energija 
za 8,4 %.

Zadolženost podjetji najnižja v desetletju

Zadolženost podjetniškega sektorja, ki se je začela zniževati po letu 2009, se je v obdobju 
2013-2015 intenzivno zniževala in že dosegla raven pred pospešitvijo rasti kreditov. V tem 
obdobju se je izraziteje izboljšala tudi sposobnost podjetij za odplačevanje dolgov, saj so 
kazalniki dosegli najugodnejše vrednosti v celotnem opazovanem obdobju. 

Zadolženost in prezadolženost sta po večini kazalnikov svoj vrh dosegli leta 2009, od takrat 
naprej pa se znižujeta, izraziteje v zadnjih treh letih. K zniževanju celotnega dolga je največ 
prispevalo znižanje bančnega dolga, najizraziteje v letih 2014 in 2015. V prvih letih krize se 
je bančni dolg zniževal predvsem zaradi prenehanja poslovanja podjetij . Od leta 2012 pa je 
znižanje dolga v vedno večji meri povezano z dejanskim intenzivnejšim odplačevanjem dol-
gov, deloma tudi s prenosom slabih terjatev na Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB). 
V letih 2014 in 2015 je bilo razdolževanje najintenzivnejše doslej. Leta 2015 je bil bančni dolg 
tako že na ravni iz leta 2005 (celotni dolg blizu ravni iz leta 2006). Do izboljšanja kazalnikov 
zadolženosti je prišlo v večini dejavnosti in v vseh velikostnih skupinah podjetij, relativno 
večje je bilo v velikih podjetjih. Spodbudno je, da med manj in najmanj zadolženimi podjetji 
narašča število izvozno usmerjenih podjetij, katerih število se je v primerjavi z letom 2008 
več kot podvojilo.

Viri. Statistični urad RS, UMAR, Eurostat, Banka Slovenije, opomba: podatki o zadolženosti za 
2016 so na voljo šele junija 2017.

Gospodarska slika Slovenije za leto 2016 v številkah:
• Gospodarska rasT:  2,5 %
• Investicije v osnovna sredstva: -3,1 %
• Izvoz blaga in storitev: 5,9 %
• Uvoz blaga in storitev: 6,2 %
• Število registrirano brezposelnih: 11,2 % (10,8 % dec. 16)
• Povprečna mesečna bruto plača: 1.584,66 EUR
• Rast cen življenjskih potrebščin: -0,1 % (+0,5 dec./dec.)
• BDP na prebivalca: 19.262 EUR



KADRI
V letu 2016  je iz zbornice odšlo devet sodelavcev. Trije so se upokojili, ostali so se zaposlili v drugih organizacijah in gospodarskih 
družbah. Na novo smo zaposlili 6 sodelavcev. Ob koncu leta 2016 je bilo na GZS zaposlenih 113 delavcev, dva manj kot v predho-
dnem letu. Večino zaposlitev novih sodelavcev smo sklenili s ciljem zapolnitve prostih delovnih mestih v panožnih združenjih in 
zbornicah, dve kadrovski spremembi smo zabeležili tudi na območnih zbornicah.

Starostna struktura zaposlenih: 

Starost Moški Ženske Skupaj

do 30 2 4 6

31 do 40 9 23 32

41 do 50 8 24 32

51 do 55 4 16 20

56 do 60 3 10 13

61 do 65 4 5 9

SKUPAJ 30 82 113

% zaposlenih 26,8 73,2 100

Izobrazbena struktura zaposlenih: 

ORGANIZACIJSKE ENOTE VIII VII/2 VII VI V IV III II I SKUPAJ %

GZS 1 8 28 12 5 0 1 0 1 56 50,0

ZDRUŽENJA 3 11 25 4 1 0 0 0 0 44 39,3

OZ 0 1 7 3 1 0 0 0 0 12 10,7

SKUPAJ 4 20 60 19 7 0 1 0 1 113 100
% 3,6 17,8 53,6 17,0 6,2 0,0 0,9 0,0 0,9 100 100

Pregled števila zaposlenih po letih:



I. POROČILO SKUPNIH NALOG
1. DOSEŽKI IN AKTIVNOSTI SKUPNIH NALOG ZA REALIZACIJO CILJEV GZS

1.1 CILJ 1:  IZBOLJŠATI POSLOVNO OKOLJE, DA BO OMOGOČENA NADALJNJA GOSPODARSKA RAST 

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

Vsaj 12 realiziranih ukrepov iz Manifesta industrijske politike. 
delno realizirano 

10 v celoti, 18 delno

Vsaj 12 realiziranih ukrepov iz AgendeMG. 
realizirano 

 16 popolnoma, 6 delno

Vsaj 10 preprečitev pomembnih, neugodnih predlogov, ki bi obremenili 
gospodarstvo. 

delno realizirano 

5 vključenih v Fokus 2016

Izvedba 3 ključnih strateških dokumentov Slovenije (Strategija pamet-
ne specializacije, Partnerski sporazum in Operativni program) s ciljem 
bistvenega povečanja učinkovitosti investiranja razvojnih sredstev, kjer je 
Slovenija med najslabšimi v EU.


delno realizirano 

V izvedbi, vzpostavljajo se SRIPi

4-odstotno (1 milijarda EUR) zvišanje blagovnega izvoza. 
realizirano

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

Za gospodarstvo ugodno davčno prestrukturiranje: razbremenitev 
stroškov dela za večino podjetij; ne samo razbremenitev 13. in 14. plače 
za najmanj 50% dajatev, temveč tudi zniževanje stroškov nadomestil. 
Ob tem si bomo prizadevali za ustrezno spremembo zakona o dohod-
nini (sprememba dohodninskih razredov) in postopno uvedbo razvojne 
kapice.


delno realizirano 

 
Dosežena uvedba dodatnega in spremembo ostalih dohodninskih razre-
dov ter dodatna razbremenitev 13. in 14. plače v skupni vrednosti 90 mio 
evrov. Neuspešni s postopno uvedbo socialne kapice, prav tako pa je 
prišlo do dviga stopnje DDPO za 2% točki.

Zmanjševanje stroška dela iz naslova znižanja prispevne stopnje za 
poklicno pokojninsko zavarovanje in čiščenje registra delovnih mest. 

delno realizirano 

Delno realizirano: znižana je bila prispevna stopnja za poklicno pokojnin-
sko zavarovanje, do čiščenja registra delovnih mest še ni prišlo.

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


realizirano

Preprečitev predlogov s področja okolja, ki bi dodatno obremenili gospo-
darstvo oziroma bi bili strožji od zahtev EU. 

realizirano
Zmanjšanje obremenitev podjetij iz naslova finančnih garancij pri pošil-
janju odpadkov na obdelavo v druge države EU oziroma tretje države. 

realizirano



Še bolj sistematično spremljanje zakonodaje

Sistematično spremljanje in ocenjevanje predlaganih in sprejetih zako-
nodaje, politik in strategij. Pomembno mesto bodo pri tem imeli utečeni 
mehanizmi informiranja o poslovnih gibanjih in pričakovanjih naših 
članov, ocenjevanje makroekonomskih gospodarskih gibanj, stalne in 
občasne interesne in ekspertne skupine ter strateški sveti za posamezna 
področja, v katere se vključujejo kompetentni strokovnjaki članov iz gos-
podarstva in akademske sfere.


delno realizirano 

Strokovna delovna skupin za davčno reformo je uspešno pripravila in 
analizira možnosti za znižanje davčnih bremen oziroma stroška dela. 

Sklican je bil strateški svet za politiko gradnje in prostora na temo spre-
memb gradbene zakonodaje. 

Aktivna je bila tudi Komisija za gospodarsko pravo, predvsem glede zako-
na o preprečevanju omejevanja korupcije.

Medijska podpora: ne le aktualno in hitro odzivanje na predloge novih 
zakonodajnih rešitev prek množičnih medijev, ampak še večja pozornost 
kakovosti naših stališč pri argumentaciji za različne javnosti - strokovno, 
poslovno in splošno.


realizirano

Pri sprejemanju nove ali spreminjanju zakonodaje s področja okolja in 
podnebnih sprememb še intenzivnejše, predvsem pa vztrajno prizade-
vanje za sprejem ukrepov, ki bodo vodili k racionalnejši, preglednejši, 
medsebojno usklajeni in administrativno manj obremenjujoči okolj-
sko-energetski zakonodaji.  


realizirano

Krepitev vpliva

Oblikovanje Strateške skupine za malo gospodarstvo, sestavljene iz vpliv-
nih predstavnikov malega gospodarstva in namenjena še učinkovitejše-
mu lobiranju.


realizirano

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


realizirano

Intenzivna vključevanje članov treh strateških skupin (Slovenija 5.0, 
predstavnikov podjetij v tuji lasti in malega gospodarstva) v aktivnosti za 
boljše poslovno okolje v Sloveniji.


realizirano

Aktivna vloga Strateških svetov GZS za načrtovanje in izvajanje razvojnih 
strategij, programov, politik, akcijskih načrtov na posameznih področjih. 

delno realizirano 

Strateške svete nadomeščajo ad hoc strokovne delovne skupine.

Aktivna vloga v Ekonomsko socialnem svetu in njegovih delovnih skupi-
nah 

realizirano
Aktivna vloga v organih upravljanja Zavoda RS za zaposlovanje, Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavoda za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje Slovenije, … 


realizirano

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

delno realizirano

Lani le en sestanek.



Dogodki 

6 strateških konferenc (Vrh slovenskega gospodarstva, Vrh malega gospo-
darstva, 2 konferenci Slovenija 5.0, Vrh podjetij v tuji lasti, Dan delodajal-
cev).


delno realizirano

Izvedenih 5 strateških konferenc

4 strateška srečanja v soorganizaciji s partnerji (Evropska komisija, Evrop-
ski parlament, Vlada RS ….).


realizirano

6 predstavitev in razprav, namenjenih članom GZS, o osnutkih predpisov 
s področja okolja, pomembnih za gospodarstvo. 

realizirano
Delovna posveta s področja okolja – program ravnanja z odpadki in 
programu preprečevanja odpadkov (145 udeležencev), zeleno javno naro-
čanje pri načrtovanju in gradnji cest (44 udeležencev). 

+

dodatno realizirano

1.2 CILJ 2: KREPITI INTERNACIONALIZACIJO SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA Z USTVARJANJEM PRAVIH POSLOVNIH 
PRILOŽNOSTI ČLANOV 

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

Uresničitev predvidenega programa »Go International Slovenia«, kar 
bo posledično vodilo do 200 novih delovnih mest v izvozno usmerjenih 
podjetjih, 200 milijonov evrov več izvoza, 100 slovenskih podjetij na novih 
trgih, 40 slovenskih podjetij prvič na tujih trgih.


realizirano

500 udeležencev na izobraževanjih o EU sredstvih. 
delno realizirano

350 udeležencev

10 podpisanih »Partnership agreement« v okviru poslovne mreže EEN. 
realizirano

200 novih podjetij v bazi Sloexport ter promocija slovenskih podjetji pre-
ko podatkovne zbirke Sloexport.si. 

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

realizirano
Okrepitev programov internacionalizacije in izdelava usklajenega progra-
ma podpore internacionalizaciji vseh ustanov, ki se s tem ukvarjajo: GZS, 
Ministrstvo za zunanje zadeve, Spirit, ...


realizirano

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

Članom omogočamo dostop do konkretnih poslovnih povpraševanj iz 
tujine – 150 povpraševanj letno po slovenskih izdelkih in storitvah. 

realizirano
Članom omogočamo dostop do najkakovostnejših poslovnih priložnosti 
ter iskanja partnerjev za razvojno raziskovalno dejavnost in projektna 
partnerstva.


realizirano



Promocija 

Promocija članov preko podatkovne zbirke slovenskih izvoznikov Sloex-
port, katero mesečno obišče preko 20.000 obiskovalcev. 

realizirano

Konzorciji

Izmenjava informacij in kontaktov na določenih tujih trgih ali skupinah 
trgov prek 10 različnih bilateralnih poslovnih svetov in skupin s ciljem 
prihranka pri finančni in kadrovski funkciji poslovanja članov.


realizirano

Članstvo GZS v slovenskem konzorciju Enterprise Europe Network (EEN) 
za obdobje 2015 -2020.


realizirano

Dogodki

100 poslovnih dogodkov na temo internacionalizacije, od tega 40 izhod-
nih in vhodnih gospodarskih delegacij, 30 dogodkov mreženja, 20 semi-
narjev in 10 obiskov sejmov v tujini.


realizirano

Izobraževanja o EU sredstvih. 
realizirano

6 izobraževanj

Storitve 

Člane promoviramo skozi individualna svetovanja o vstopih in nastopih 
na posameznih tujih trgih, katerih cilj je vzpostavitev novih poslov – cca 
2.000 svetovanj letno.


delno realizirano

Knjižnica polica Go International Slovenia +

dodatno realizirano

1.3 CILJ 3: SPODBUJATI INOVATIVNOST SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

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

13 regionalnih razpisov za priznanja za najboljše inovacije leta 2016 (vsaj 
180 prijavljenih inovacij, vsaj 500 inovatorjev). 

realizirano
Vsaj 800 udeležencev na vseh 13 regionalnih podelitvah priznanj za inova-
cije.


realizirano

1 strokovna konferenca na temo inovativnosti, vključno z nacionalno 
podelitvijo priznanj za inovacije (vsaj 300 udeležencev na nacionalni 
prireditvi).


realizirano

Promocija nagrajenih inovacij na globalnem trgu (spodbujanje novih 
poslovnih priložnosti, večje promocije nagrajencev). 

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


realizirano



Vsaj 5 povezav med mladimi podjetji in zrelimi inovacijsko aktivnimi 
podjetji. 

delno realizirano

povezave vzpostavljene v pilotnem projektu (34 povezav), vendar ni prišlo 
do realizacije poslov.

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


realizirano

2 konferenci s področja okolja. 
realizirano

Najmanj 8 izobraževalnih dogodkov s področja okolja. 
realizirano

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 ter na 
dogodkih, povezanih z internacionalizacijo.


realizirano

Dogodki

13 regionalnih podelitev priznanj za inovacije. 
realizirano

Dan inovativnosti – prenos v živo. +

dodatno realizirano

Preko 900 ogledov v živo
Preko 4500 ogledov posnetka

Strokovna konferenca na temo inovativnosti, vključno z nacionalno po-
delitvijo priznanj za inovacije. 

realizirano
3 delavnice na temo razvoja inovacij in upravljanja z intelektualno lastni-
no. 

realizirano
2 izobraževanji s področja inovativnosti. 

realizirano
1 vhodna in 1 izhodna tehnološka delegacija. 

realizirano
Izvedba dveh konferenc s področja okolja (Okoljski dan gospodarstva in 
tematska konferenca na temo industrijskih emisij, varstva tal in podzem-
nih voda).


realizirano

 
Opomba: namesto tematske konference na temo industrijskih emisij, 
varstva tal in podzemnih voda je bil organiziran posvet o energetskem 
pregledu in novostih CO2 dajatve.

Na temo industrijskih emisij, varstva tal in podzemnih voda je bilo organi-
ziranih več delovnih srečanj za izmenjavo mnenj in izkušenj.

Najmanj 8 delavnic in seminarjev na različne okoljske teme (eko-inovaci-
je, ravnanje z odpadki, industrijsko onesnaževanje, trgovanje z emisijami, 
energetski pregledi…).


realizirano



Storitve

Pomoč pri zaščiti in upravljanju z intelektualno lastnino. 
realizirano

Povezovanja s strateškimi partnerji in potencialnimi investitorji. 
realizirano

Povezovanje zrelih podjetij z mladimi inovativnimi podjetji. 
delno realizirano

povezave vzpostavljene v pilotnem projektu (34 povezav), vendar ni prišlo 
do realizacije poslov.

CILJ 4: POZICIONIRATI BLAGOVNO ZNAMKO GZS KOT NAJKORISTNEJŠO GOSPODARSKO ASOCIACIJO 

Ključni načrtovani rezultati, pri čemer so Skupne naloge GZS nosilec ali koordinator na nivoju celotne GZS za njihovo dosego:

Pridobitev 15 novih naročnikov SKEP GZS. 
realizirano

SKEP GZS se je rebrandiral v Analitiko GZS. Pridobili smo naročnike na 
Glas gospodarstva (cca. 60) prek angažmaja zunanjega tržnika.

Pridobitev in izpeljava 1 analize po meri za naročnika. 
realizirano

3 analize

Bolj uravnoteženo komuniciranje med nujno ostro kritiko odločitev, ki ne 
vodijo k boljšemu poslovnemu okolju in družbeno odgovornimi akcijami 
GZS.


realizirano

Za 5 odstotkov izboljšana medijska odmevnost. 
realizirano

Več kot 500 udeležencev na Nagradah GZS ter vsaj 60 objav o prejemnikih 
nagrad v medijih. 

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

realizirano
Izobraževanje 1.000 zaposlenih v gospodarstvu s področja različnih prav-
nih vsebin. 

delno realizirano
 
več kot 500 zaposlenih

S celovito pravno in ekonomsko podporo članom na področju kolektivnih 
delovnih razmerij bomo pripomogli k 6-im novim kolektivnim pogodbam 
dejavnosti.


realizirano

GZS je pripomogla k spremembam oz. sprejemu 13 kolektivnih pogodb 
dejavnosti.

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


realizirano

10 izdaj e-novic s področja okolja in vsaj 400 oseb, vključenih v redno 
informiranje o aktivnostih zbornice na področju okolja. 

realizirano

12 novic



Preko promocije stališč in učinkov realizacije ukrepov

Poleg ažurnega odzivanja GZS v medijih večja osredotočenost na ključna 
sporočila, ki so namenjena različnim javnostim, predvsem poslovni v 
primerjavi s splošno. Prehod od velike količine informacij k njihovi večji 
sporočilni vrednosti.


realizirano

Večja prepoznavnost GZS kot družbeno odgovorne ustanove prek inten-
zivnejšega komuniciranja o družbeno pomembnih aktivnostih GZS (Dan 
odprtih vrat, Inovacije ipd.) in odzivanja na aktualne družbene tematike 
(npr. begunska problematika). 


delno realizirano

kodeks etike, inovacije Dan odprtih vrat ni bil organiziran

Ciljnim javnostim (splošna javnost/kreatorji politike) prilagojena stališča/
komentarji 

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

realizirano
Objave v GG, Poslovnem tedniku, Zakonodajnem kompasu in e-novicah s 
področja okolja 

realizirano
Povečanje prepoznavnosti koristi storitev Stalne arbitraže pri GZS za 
podjetja. 

realizirano
Okrepitev vloge GZS kot vodilne delodajalske organizacije v Sloveniji 
preko celovite podpore članom na področju individualnih in kolektivnih 
delovnih razmerij.


realizirano

 
GZS pripomogla k spremembam oz. sprejemu 13 kolektivnih pogodb 
dejavnosti.

Preko produktov

Razvoj revije GG v smeri ključne revije o stališčih slovenskega gospodar-
stva, ne le za bralce, temveč s ciljem citiranja v drugih medijih.


realizirano

Širjenje palete publikacij, prilagojeno tujim trgom in dejavnostim. 

Pomoč 1.500 članom pri njihovem vsakdanjem poslovanju s koristnimi 
pravnimi informacijami s področij delovnih razmerij, korporacijskega 
prava, izvršbe, insolvenčnih postopkov, javnega naročanja, sklepanja 
pogodb.


delno realizirano

2016 v okviru Poslovne akademije GZS izobrazili več kot 500 zaposlenih v 
gospodarstvu.

3 številke revije Slovenska arbitražna praksa. 
realizirano

Član-Članu: produkt je namenjen podjetjem članom GZS, ki nudijo 
program ugodnosti znotraj članske mreže. Gre za medsebojno sodelovan-
je s ponudbo posebnih ugodnosti pri nabavi storitev in proizvodov.


realizirano

Izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu s ciljem izboljšanja po-
slovnih rezultatov podjetij zaradi manjših stroškov za bolniške odsotnosti 
ipd.).


realizirano

Omogočanje promocije podjetjem s ciljem boljših poslovnih rezultatov 
podjetij, zaradi doseganja želenih ciljnih skupin. 

realizirano
Elektronske novice s področja okolja – informiranje o stališčih in aktiv-
nostih zbornice na področju okolja in krepitev prepoznavnosti področja 
okolja pri članih. 


realizirano

Okrepiti prepoznavnost in uporabnost SKEP gradiv preko internih in 
zunanjih kanalov. 

delno realizirano

Uvedba Fokusnih komentarjev



Vsebino v gradivih SKEP še bolj približati uporabnikom, članom GZS. 
delno realizirano

Iskanje novih virov informacij, ki so uporabnikom bolj uporabne pri odlo-
čitvah; poglobljeni podatki iz dejavnosti.

Naročnikom tiskanih gradiv omogočiti tudi elektronski dostop do stro-
kovnih vsebin. 

realizirano
»Finančni paket«, ki vsebuje analize poslovanja panoge in podjetja na 
osnovi finančnih kazalcev iz letnih poročil. 

realizirano

Pridobitev in izpeljava 1 analize po meri za specifičnega naročnika. 
realizirano

3 analize

Spletni certifikat Excellent SME: povečanje prepoznavnosti blagovne 
znamke in pridobitev 200 novih naročnikov v Sloveniji; prenos znanja in 
dobre prakse tujim zbornicam.


delno realizirano

Potekajo dogovori o prenosu projekta na Hrvaško.

Promocija EEN mreže preko regionalnih/območnih zbornic. 
realizirano

Preko dogodkov

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

realizirano

17 seminarjev

Izvedba Podelitve nagrad GZS. 
realizirano

Mednarodna konferenca o reševanju sporov -  Joint UNCITRAL-LAC Confe-
rence on Dispute Settlement. 

realizirano
15 ekskluzivnih strokovnih usposabljanj s področja prava za člane (delov-
na razmerja, javna naročila, državne pomoči, zaposlovanje tujcev, gos-
podarske pogodbe, inšpekcijski nadzori izvršba in insolvenčni postopki, 
poslovanje s potrošniki, alternativno reševanje sporov).


realizirano

24

Letno srečanje imetnikov certifikata Excellent SME s podelitvijo nagrad. 
realizirano

Preko promocije o dejavnostih GZS in prednostih članstva.

Ciljno osveščanje javnosti o dejavnostih GZS preko komunikacijskih kana-
lov GZS. 

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

realizirano



Prenova komunikacijskega spleta obveščanja članov prek internih medi-
jev GZS s ciljem zmanjšanja in/ali repozicioniranja količine informacij in 
povečanja učinkovitosti komuniciranja.


realizirano

Preko promocije uspehov članov

Podelitev Nagrad GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke na 
osnovi prenovljene metodologije. 

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

realizirano

2. JAVNE LISTINE

Na področju mednarodnega prometa smo na 12 območnih zbornicah in na oddelku Javne listine v Ljubljani izdali:

• 1.174 ATA zvezkov za več kot 2.000 postopkov začasnega izvoza oz. uvoza blaga, največ za Srbijo, Bosno ter Hercegovino in 
Švico;

• 16.377 potrdil o poreklu blaga »Certificate of Origin«, največ za Kosovo, Ukrajino in Združene arabske emirate;

• 16 potrdil o registraciji podjetja v poslovnem in sodnem registru;

• 32 potrdil o članstvu v GZS in 

• overili 3.871 drugih listin, ki spremljajo blago pri izvozu.

Na področju prevozov v cestnem prometu smo izdali: 

• 686 licenc za prevoz blaga in potnikov v notranjem in mednarodnem cestnem prometu;

• 6.641 izvodov licenc za prevoz blaga in potnikov v notranjem in mednarodnem cestnem prometu;

• 489 nalepk za avto-taksi prevoze;

• 6.663 potrdil za voznike nedržavljane EU;

• 10.454 dovolilnic za opravljanje mednarodnega cestnega prevoza blaga, največ za Bosno in Hercegovino, Rusijo, Belorusijo 
in Ukrajino;

• 387 letnih CEMT dovolilnic za opravljanje mednarodnega cestnega prevoza blaga;

• 43 mesečnih CEMT dovolilnic za opravljanje mednarodnega cestnega prevoza blaga in

• 12 potrdil za voznike za izdajo Ruske vize.

Podjetjem smo svetovali na omenjenih področjih. 

Pridružili smo se Mednarodni akreditacijski verigi za potrdila o poreklu blaga (International Certificat of Origin Global Accreditati-
on Chain) pri Mednarodni trgovinski zbornici. Gospodarska zbornica Slovenije je zdaj mednarodno akreditirana za izdajo potrdil 
o poreklu blaga. 

V sodelovanju s tujimi gospodarskimi zbornicami in Finančnim uradom Nova Gorica smo posredovali pri zaključevanju 47 po-
stopkov začasnega uvoza blaga z ATA zvezkom. Kjer ni bilo možno dokazati vračila blaga v Evropsko unijo so slovenska podjetja 
so preko Zavarovalnice Triglav plačala uvozne dajatve tretjim državam v višini 11.523 $.

Aktivno smo sodelovali z Ministrstvom za javno upravo, Ministrstvom za infrastrukturo in Obrtno-podjetniško zbornico glede 
postopka elektronskega pridobivanja licenc za opravljanje prevozov v cestnem prometu. Na našo pobudo smo v sodelovanju z 
Ministrstvom za pravosodje in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije smo poenostavili postopke pridobivanja licenc.



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

Prejeli smo eno pritožbo stranke glede postopka izdaje licence, ki pa je bila na drugi stopnji zavrnjena. Več kot 90 % strank je zelo 
zadovoljnih oz. zadovoljnih z izvedbo storitev v oddelku Javne listine.

3. INSTITUCIJE PRI GZS

ALTERNATIVNE OBLIKE REŠEVANJA SPOROV PREKO STALNE ARBITRAŽE PRI GZS

Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije / Ljubljana Arbitration Centre at the Chamber of Commerce and industry of 
Slovenia (v nadaljevanju: LAC) je samostojna in neodvisna institucionalna arbitraža, ki deluje pri Gospodarski zbornici Slovenije, 
s tradicijo reševanja sporov od leta 1928.

LAC je v letu 2016 kot svojo primarno dejavnost zagotavljal: 

• organizacijo in podporo reševanju domačih sporov in sporov z mednarodnim elementom z arbitražo, mediacijo in drugimi 
alternativnimi oblikami reševanja sporov ob zagotavljanju najvišjih kvalitativnih standardov storitev za stranke ter 

• uporabnikom informacije o arbitraži, mediaciji in drugih alternativnih oblikah reševanja sporov.

V sklopu promocije storitev LAC doma in v tujini so bile v letu 2016 izvedene številne individualne poslovne predstavitve ponud-
be in storitev LAC za uporabnike, zlasti slovenske odvetnike, podjetja, in druge ciljne skupine, poleg tega pa smo se povezovali z 
domačimi in tujimi poslovnimi, gospodarskimi, odvetniškimi in stanovskimi združenji (npr. kosovsko-slovenski poslovni klub) ter 
znanstveno-raziskovalnimi institucijami. V letu 2016 se je nadaljevalo tudi s pristopom promocije v obliki sodelovanja na poslov-
nih zajtrkih in korporativnih in-company dogodkih odvetniških družb in podjetij. Pri mednarodni promociji ponudbe in storitev 
LAC je bil v letu 2016 poudarek na hrvaškem in kosovskem odvetniškem trgu. Med odmevnejšimi dogodki, na katerih so aktivno 
sodelovali predstavniki LAC, velja izpostaviti predvsem »twinning« LAC-AmCham Kosovo arbitražno konferenco v Prištini (sep-
tember), Wolf Theiss 2nd Ljubljana Arbitration Day (oktober), Dneve gradbenega prava (november) ter številne druge strokovne 
in poslovne dogodke v Sloveniji in tujini. V letu 2016 je bil objavljen prikaz Ljubljanskih arbitražnih pravil tudi v vodilni medna-
rodni arbitražni bazi znanja, t.j. GAR The European Arbitration Review 2017. Dodatno je bila okrepljena prisotnost na področju 
znanosti in povezovanja z znanstveno izobraževalnimi institucijami. Strokovnjaki LAC so kot gostujoči predavatelji sodelovali z 
Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani, Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani, Pravno fakulteto Univerze v Mariboru ter Fakul-
teto za Management v Kopru. 

V avgustu 2016 je LAC pristopil k mednarodni kampanji za enakopravno zastopanost spolov v mednarodni arbitraži (Equal Repre-
sentation in Arbitration). 

Kot temeljni dosežek na področju mednarodnega uveljavljanja LAC lahko štejemo uspešno organizacijo že druge letne mednaro-
dne konference »Joint UNCITRAL-LAC Conference on Dispute Settlement« v marcu 2016. Na konferenci je sodelovalo 114 udele-
žencev iz 18 različnih držav.

V letu 2016 je LAC organiziral tudi drugo mednarodno arbitražno tekmovanje v Sloveniji »The Ljubljana Willem C. Vis Pre-Moot«. 
Na mednarodnem tekmovanju je sodelovalo letošnji Ljubljana Willem C. Vis Pre-Moot, na katerem je sodelovalo 6 ekip iz 4 različ-
nih držav (ZDA, Slovenija, Avstralija, Kostarika).

LAC je v 2016 pripravil prevoda Ljubljanskih arbitražnih pravil v makedonski in hrvaški jezik. Ljubljanska Arbitražna pravila so 
trenutno dostopna v šestih jezikih (slovenski, angleški, nemški, srbski, makedonski in hrvaški), v pripravi pa je še ruski prevod. 
Konkurenčna prednost LAC je v tem, da je pravila prevedla v vse jezike držav na področju ex-Yu, s čemer je LAC edina arbitražna 
institucija v regiji, ki lahko pristopa k strankam v njihovem lokalnem jeziku. Konec septembra 2016 je zato LAC na področju ex-Yu 
(med odvetniki, arbitri, podjetji) lansiral široko marketinško akcijo »Ljubljana Arbitration Centre – Global Solutions for Regional 
Disputes«, v kateri promovira dejstvo, da je edina institucija, ki strankam ponuja svoje storitve v vseh lokalnih jezikih na tem po-
dročju (slovenski, srbski, hrvaški in makedonski).

V letu 2016 je LAC nadaljeval svoj primat v Sloveniji na področju razvoja arbitražnega prava in prakse. Izšle so tri številke jubilej-
nega 5-ega letnika revije Slovenska arbitražna praksa, pri njenem nastajanju pa je sodelovalo 20 avtorjev iz 12 držav. Pomemben 
del delovanja je bil usmerjen tudi v nadaljevanje krepitve blagovne znamke LAC in zaupanja v LAC kot institucijo. 



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

Častno sodišče pri Gospodarski zbornici Slovenije je v letu 2016 delovalo skladno z Zakonom o gospodarskih zbornicah (UL RS št 
8/2008) in zanj še vedno veljajo pravila, sprejeta v letu 2000. Sodišče od leta 2008 dalje ne izvaja individualnih postopkov v zvezi s 
kršitvami dobrih poslovnih običajev. 

Sekretariat Častnega sodišča na prošnjo posameznih članov ali po zaprosilu Ministrstva za gospodarstvo izdaja potrdila o neob-
ravnavanju pred Častnim sodiščem, kar podjetja potrebujejo pri konkuriranju na mednarodnih razpisih. 

4. SODELOVANJE Z MEDNARODNIMI ZBORNICAMI

SODELOVANJE Z MEDNARODNO GOSPODARSKO ZBORNICO (ICC)

Mednarodna gospodarska zbornica (ICC) s sedežem v Parizu 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 2016 smo 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 dokumentarnim 
inkasom;

• 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;

• izvajanje in-company svetovanj glede usklajenosti prodajne, zavarovalne in  prevozne pogodbe ter instrumentov ICC za 
zavarovanje plačil; 

• analiza in posnetek stanja nacionalne uporabe pridržka lastninske pravice kot instrumenta zavarovanja plačil v slovenski 
poslovni praksi, ki bosta vnesena  v poseben priročnik ICC o ureditvi tega instrumenta v različnih državah, na kar morajo 
biti slovenski izvozniki posebej pozorni;   

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

• promocija novih orodij ICC s področja korporativne integritete 

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

• 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 EVROPSKO ZVEZO GOSPODARSKIH ZBORNIC (EUROCHAMBRES)

Kot polnopravna članica Evropske zveze gospodarskih zbornic (Eurochambres) je GZS tudi v letu 2016 dejavno sodelovala 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 evropske 
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. 

V letu 2016 smo interdisciplinarno sodelovali v strateških delovnih skupinah Eurochambres, zlasti za naslednja področja:  

• internacionalizacija,

• MSP in inovacije,

• pametna zakonodaja,

• skupni notranji trg in 

• širitev in sosedska politika EU. 

Ob tem je bil dan poudarek aktivnostim kot so:  

• sodelovaje v procesu uresničevanja programa Obzorje 2020, s poudarkom na spodbujanju naložb v ključne tehnologije in 
boljši dostop do kapitala,  zlasti  za mala in srednje velika podjetja;

• sodelovanje v aktivnostih za uresničevanje novega Investicijskega programa EU; 

• posredovanje stališč glede vrednotenja obstoječe in nove zakonodaje in ukrepov preko novo ustanovljenega Odbora EU za 
zakonodajni nadzor (Regulatory Scrutiny Board); 

• kot možni partner se bomo vključevali tudi v posebne projekte Eurochambres, ki bi bili zanimivi za slovenska podjetja, 
zlasti s področja mednarodnega sodelovanja.



II. 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 dosežek na področju lobiranja
Uresničevanje prednostnih projektov RRP, ki tangirajo gospodarstvo:
3. razvojna os vključno z vzpostavitvijo lesno– predelovalne verige, centra znanja in 
povečanjem kapacitet elektroenergetskih prenosnih vodov za industrijo v Mežiški 
dolini.


delno realizirano

Postopni dogovori na regionalnem 
nivoju.

Najpomembnejši načrtovani dogodek
Podelitev nagrad najboljšim inovacijam v koroški regiji za leto 2015 2. junija s 
približno 80 udeleženci.


realizirano

25 delavnic in seminarjev s 400 udeleženci 1.300 izdanih javnih listin (ATA zvezki, certifikati o poreklu)

1x e-publikacija Rezultati in analiza poslovanja regijskega 
gospodarstva 2015 ter napovedi poslovanja koroškega 

gospodarstva za 2016
500 svetovanj in podanih informacij

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
Prijave projektov regijskega gospodarstva za razvojna kohezijska sredstva, ki so na 
voljo v obdobju 2014-2020. Cilj za naslednji dve leti je, da regionalno gospodarstvo 
izrabi vsaj 15 mio. evrov razvojnih sredstev, za celotno obdobje do vključno leta 2020 
pa 22 mio evrov.


delno realizirano

Članom so bile predstavljene možnosti 
črpanja kohezijskih sredstev ter delova-
nja v posameznem SRIP, vendar razpisi 
zamujajo.

Zavzemanje za dokončanje verige HE na spodnji Savi: cilj: izdaja gradbenega 
dovoljenja za HE Mokrice v letu 2016.


delno realizirano

Gradbeno dovoljenje naj bi bilo izdano 
v 2017. 

Zavzemanje za dokončno določitvijo trase za 3. razvojno os za osrednji del. 
delno realizirano

Predstavnikom ministrstva za infra-
strukturo je bil predstavljen pogled 
gospodarstva na osrednji del trase.

Kadrovski potencial za prihodnji razvoj gospodarstva Posavja. Lansiran je projekt 
Zavezništvo za mlade v Posavju. Namen projekta je navdihniti mlade za poklice s 
področja strojništva in elektrotehnike za delo v proizvodnji. Posledično povečanje 
vpisa za deficitarne poklice na ŠC Krško -  Sevnica.

+

dodatno realizirano



Najpomembnejši načrtovani dogodek
Najboljše inovacije Posavja 2016


realizirano

Načrtovani novi produkti/storitve 
Informiranje članov za področje promocije zdravja na delovnem mestu.


realizirano

32 seminarjev ali delavnic na aktualne teme 250 svetovanj in podajanja informacij

2 zloženki o poslovanju posavskega gospodarstva za leta 
2015 z regijskimi značilnostmi in v primerjavi s Slovenijo

664 udeležencev na različnih dogodkih

1x letno podrobna analiza poslovanja posavskega  
gospodarstva

 
 
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 dosežek na področju lobiranja
Lobiranje na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo in ministrstvu za 
izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje vzpostavitve centra za usposabljanje 
za orodjarstvo. Prizidek je že v izgradnji s ciljem izgradnje infrastrukture in nabave 
tehnološke opreme (CNC) za izobraževanje in usposabljanje tehničnega kadra, 
predvsem za potrebe orodjarstva, ki je ta trenutek najmočnejša gospodarska panoga 
v regiji. V centru se bodo praktično usposabljali dijaki, študenti in zaposleni iz 
regijskih podjetij.


realizirano

Najpomembnejši načrtovani dogodek
8. Razvojna konferenca Primorsko - notranjske regije s podelitvijo priznanj za 
najboljše inovacije s podelitvijo priznanj za najboljše inovacije v juniju, z okoli 100 
udeleženci.


realizirano

Opomba: Dan inovativnosT:  Podelitev 
nagrad s predstavitvijo dobrih praks.

Načrtovan nov produkt/storitev 
Mesečni Gospodarski forumi Primorsko-notranjske regije (s po 20 – 25 udeleženci) v 
obliki kratkih popoldanskih pogovorov z gospodarstveniki, ekonomisti, strokovnjaki 
iz različnih strokovnih področij, politiki ipd. z namenom izmenjave izkušenj in dobrih 
praks, mreženja ter nenazadnje krepitve vezi in druženje gospodarstvenikov.


realizirano

17 seminarjev in delavnic  z različnih področjih 9 gospodarskih forumov Primorsko – notranjske regije

850 potrditev zunanje-trgovinskih listin  
(certifikati o poreklu blaga)

150 svetovanj in podanih informacij



OBMOČNA ZBORNICA ZASAVJE

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

Največji načrtovani dosežek na področju lobiranja
Vzpostavitev partnerstva in sodelovanje z Razvojnim centrom Novi materiali pri 
pripravi skupnega projekta za prijavo na razpis za izvajanje strategije pametne 
specializacije.


delno realizirano

Projekt ni prejel potrditve s strani MIZŠ. 
Dopolnjen projekt bo pripravljen za 
naslednji razpis.

Projekt Karierna platforma za zaposlene. Cilj: nadaljevanje projekta v zainteresiranih 
podjetjih in zaposlenih v zasavskih podjetjih za naslednji dve leti.


delno realizirano

Projekt KPZ je vključen kot platforma 
za nadaljnje delo v kompetenčnih 
centrih (KOC) in v sripih. V 2016 ni bilo 
razpisov. Realizacija se bo prenesla v 
2017 in 2018. 

Najpomembnejša načrtovani dogodka
Jubilejna 20. podelitev priznanj inovacijam Zasavja junija 2016 z okoli 100 udeleženci.


realizirano

Okrogla miza z naslovom: V Zasavju zmoremo – tradicija 20-letnega spodbujanja 
inoviranja v Zasavju. 


realizirano

Načrtovana nova produkta/storitvi
Individualni karierni načrt – svetovanje na področju karierne orientacije in programov 
usposabljanja za zaposlene.


delno realizirano

Vzpostavljena je bila storitev, ki pa se ni 
izvajala, ker ni bilo razpisov.

Vzpostavitev partnerstva za razvoj človeških virov  v zasavski regiji, kjer sodelujemo 
OZ Zasavje, Ljudska univerza Zasavje (VŽU), Zavod za zaposlovanje OS Trbovlje in 
podjetja.

+

dodatno realizirano

10 seminarjev in delavnic iz različnih področij 3 posveti v soorganizaciji z različnimi inštitucijami

400 potrditev zunanje-trgovinskih listin 300 svetovanj in podajanj informacij

1 katalog inovacij ob 20. jubileju podeljevanja v regiji



OBMOČNA ZBORNICA ZA GORENJSKO

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

Največji načrtovani dosežki na področju lobiranja
Zbornica kot koordinator na področju prometne infrastrukture: nadaljevanje del na 
blejski razbremenilni obvoznici in lobiranje za 4. razvojno os.


realizirano

Opomba: Minister za infrastrukturo 
je zagotovil gradnjo obeh obvoznic. 
Podpisan je sporazum o sofinanciranju 
osrednjega dela severne razbremenilne 
ceste med Direkcijo RS za infrastruk-
turo in Občino Bled s ciljem odprtja 
celotne trase do sredine 2018. Gradbe-
no dovoljenje vloženo 21. 10. 2016.

Zahodna kohezija – kohezijska sredstva v največji meri nameniti gospodarstvu: 
prispevek  h gospodarski rasti gorenjske regije: vsaj za 8% večji izvoz, za 10% višja 
dodana vrednost.


realizirano

Opomba: višina sredstev ni zadostna. 
Večina sredstev gre za dokončanje pro-
jektov iz prejšnjega obdobja.

Aerodrom Ljubljana – prestavitev ceste mimo letališča za nadaljnji razvoj AL 
(poslovno logistična cona ). Cesta je v izgradnji.

+

dodatno realizirano
Šolski center Škofja Loka – pri ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo 
dosegli 3 dodatne oddelke za tehnične poklice, glede na veliko število zainteresiranih 
dijakov oz. vpisov.

+

dodatno realizirano

Najpomembnejša načrtovana dogodka
1.Razvojna konferenca gorenjske regije z okoli 50 udeleženci, ob sodelovanju 
županov, regionalnih institucij ter RRA na temo priložnosti nadaljnjega razvoja v 
regiji.


delno realizirano

Delno realizirano: združeno s sreča-
njem gorenjskih gospodarstvenikov 
z gospodarskim ministrom (okoli 40 
udeležencev).

Slavnostna podelitev nagrad za najboljše INOvacije z okroglo mizo s prek 90 
udeleženci.


realizirano

Konferenca o mobilnosti v okviru projekta REMO s prek 70 udeleženci. +

dodatno realizirano
Načrtovan nov produkt/storitev
Poslovni zajtrki za določene skupine članov in potencialnih članov, v sodelovanju s 
Furs, strokovnimi službami GZS in ostalimi regionalnimi institucijami.


realizirano

10 poslovnih zajtrkov z aktualnimi vsebinami 3 Info dnevi za podjetnike in ostale

4 aktualni seminarji (davčna zakonodaja, prodor na tuje 
trge, poslovna poročila, spodbujanje inovativnosti, …)

10 seminarji v okviru Sekcije računovodskih servisov

3x letno informacije o poslovanju gorenjskega 
gospodarstva

800 svetovanj in podanih informacij



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
Odprava težav zaradi pogostih prekinitev električne energije podjetjem v Posočju - 6 
mio evrov manj stroškov.


delno realizirano

Izvedeni določeni kratko- in srednjeročni 
sistemski ukrepi. Podpisan je sporazum 
o sodelovanju med ELES in japonskimi 
partnerji o začetku japonskega projekta, 
ki predvideva dva pilotna projekta

Povečanje pretočnosti blaga in ljudi ter hitrejša dostopnost po regiji z izboljšanjem 
cestne infrastrukture na cestnih odsekih Kobarid-Bovec, Idrija-Godovič, Idrija-Tolmin, 
Tolmin-Nova Gorica in na odseku hitre ceste Selo-Vrtojba.


delno realizirano

Viadukt Kobarid je v izgradnji; sofinan-
cerski sporazum za obvoznico Godovič 
je podpisan 

Znižanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča gospodarskim subjektov, ki 
delujejo v Mestni občini Nova Gorica – 0,5 mio evrov prihranka.


realizirano

Sprememba določila o subjektih podpornega okolja za podjetništvo. Cilj je bil 
uvrstiti GZS z njenimi regionalnimi in območnimi zbornicami na seznam subjektov 
podpornega okolja.


realizirano

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je odobrilo, da se prihodnje šolsko leto 
prične izvajati program strojni tehnik tudi na Gimnaziji v Tolminu. Pričakuje se vpis 15 
do 20 dijakov. 

+

dodatno realizirano

Protivetrna zaščita na odseku Razdrto-Vipavski križ: pridobili zavezo politike, da naj 
bi se z deli začelo po zaključku zimske službe 2017. Pričakovati je, da bo sanacija 
zaključena do sredine leta 2018.

+

dodatno realizirano

Ponovni zagon Kanina. +

dodatno realizirano
Najpomembnejši načrtovani dogodki
Razvojno-inovacijska konferenca Goriške regije  junija s predstavitvijo ukrepov Vlade 
RS na področju gospodarstva in obravnavanjem aktualne problematike regije z okoli 
50 udeleženci.


realizirano

21. srečanje gospodarstvenikov Primorske; tradicionalno srečanje s podelitvijo 
priznanj za najboljše inovacije v regiji z okoli 200 udeleženci.


realizirano

Srečanje s primorskimi poslanci: predstavitev aktualne problematike in dogovor o 
načinu reševanja ter podpori.


realizirano

Posvet z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo: Razvojni izzivi na Idrijsko-
Cerkljanskem januarja.

+

dodatno realizirano
Načrtovan nov produkt/storitev
Izdelava promocijskega filma na temo tehničnega izobraževanja za odprtje 
tehničnega oddelka na Gimnaziji Tolmin v šolskem letu 2017/2018.

+

dodatno realizirano

37 delavnic in seminarjev 32 podjetniške informacije OZ za severno Primorsko

5 strokovnih dogodkov (konferenc, posvetov…) 3 dogodki s področja internacionalizacije 

5 rednih srečanj članov na izbrane teme »točno opoldne« 700 svetovanj in podajanja informacij



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. 
www.gzs.si/zbornica_osrednjeslovenske_regije, www.ozljubljana.si

Največja načrtovani dosežka na področju lobiranja
Sprememba določila o subjektih podpornega okolja za podjetništvo. 
Cilj: uvrstiti GZS z njenimi regionalnimi in območnimi zbornicami na seznam 
subjektov podpornega okolja, saj se delo s potencialnimi novimi podjetji in pomoč 
obstoječim podjetnikom dogaja »na terenu« in na e-vem točkah.


delno realizirano

Zakon je bil dopolnjen s predlogi zbor-
nice. Predlogi niso bili upoštevani v v 
delu, da se naloge, predvidene v zako-
nu, namenjene podjetništvu, inovativ-
nosti, internacionalizaciji in vsebinam 
na temo razvoja kompetenc, podelijo 
zbornicam.

Na podlagi rezultatov raziskave o ekonomskem položaju žensk v regijah in ženskem 
podjetništvu, izvedeni v okviru projekta Network MEMA,  je ZOR na MDDSZ in ZRSZ 
spodbudila razpravo o potrebnih ukrepih za samozaposlovanje žensk in predhodno 
usposabljanje na tem področju. Iniciativo je povzela agencija Spirit, ki je uvedla 
ukrep Podjetnost je ženskega spola. S tem ukrepom se je za podjetništvo usposobilo 
410 dolgotrajno brezposelnih visoko izobraženih žensk v starosti od 28 do 48 let. 365 
žensk je uspešno ustanovilo podjetje in pridobilo subvencije v višini 5.000 eur.

+

dodatno realizirano

Najpomembnejša načrtovana dogodki
Podelitev nagrad za najboljše inovacije v osrednjeslovenski regiji septembra s 40 
udeleženci.


realizirano

Zaključna konferenca projekta Network MEMA in predstavitev rezultatov projekta 
septembra s 280 udeleženci.


realizirano

Načrtovan nov produkt/storitev
PETKA: Vzpostavitev virtualnega dialoga preko videokonferenc s ciljem izboljšanja 
poslovne uspešnosti vključenih podjetij.


realizirano

12 predvidenih izobraževanj
12 strokovnih dogodkov  in posvetov v okviru projekta 

Network Mema in projekta Zrno zdravja

440 svetovanj in podanih informacij 2 delujoči sekciji

2 strokovni publikaciji



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
- Prizadevanje (pri ključnih deležnikih) za začetek izgradnje 1. faze 3. Razvojne osi 
južni del (od priključka Novo mesto vzhod (AC Ljubljana – Obrežje) do priključka 
Osredek ter povezovalna cesta REVOZ) - (vrednost 90 mio evrov). 


delno realizirano

Potrjene spremembe Resolucije o nacio-
nalnem programu razvoja prometa v RS,  
izdelan čistopis razpisne dokumentacije 
za izdelavo projektne dokumentacije PGD 
in PZI za izgradnjo tega dela hitre ceste. 

Prizadevanje (pri ključnih deležnikih) za izdajo DPN za 3. Razvojno os južni del odsek 
priključek Maline – MMP Metlika/Črnomelj jug (ocenjena vrednost 450 mio evrov).

DPN naj bi bil sprejet do poletja 2017.

Prizadevanje (pri ključnih deležnikih) za izdajo DPN 110 kV daljnovoda RTP Kočevje 
– RTP Črnomelj – stabilno in neprekinjeno napajanje (2. zanka za Dolenjsko in Belo 
krajino).


delno realizirano

Vlada RS je v postopku priprave dr-
žavnega prostorskega načrta severno 
varianto A poteka daljnovoda potrdila 
kot najustreznejšo.

Prizadevanje za ključne gospodarske projekte v okviru Regijskega razvojnega 
programa – izvedba vsaj 4 projektov v programskem obdobju. 


delno realizirano

Skupaj z Združenjem kemijske industri-
je prijava na razpis za sofinanciranje 
vzpostavitve in delovanja kompetenč-
nih centrov za razvoj kadrov za ob-
dobje 2017-2018. V RRP 2014-2020 je v 
programu Gospodarstvo prepoznana 
prioriteta »Znanje in kompetence« …

Aktivnosti na pomembnejših projektih razvoja elektroenergetskega omrežja 
Dolenjske in Bele krajine skladno s planom: daljnovod 2x110kV Bršljin – Gotna vas 
je v fazi gradnje,  prav tako RTP 110/20 kV Ločna – Načrtovan pričetek obratovanja je 
2017. 

+

dodatno realizirano

Najpomembnejša načrtovana dogodka
Podelitev priznanj za najboljše inovacije v GZDBK regiji v okviru Dneva inovativnosti v 
7. junija 2016 s približno 100-120 udeleženci.


realizirano

Srečanje gospodarstvenikov z ministri Vlade RS novembra na temo 3. razvojne osi, pa 
tudi drugih aktualnih tematik.


realizirano

Načrtovana nova produkta/storitvi
Organizacija B2B srečanj za nove ciljne trge v sodelovanju CEMP.


delno realizirano

Srečanje gospodarstvenikov regije z 
veleposlanico VB.

Načrtovanje in izvedba kariernega sejma MOJE DELO 2016 5. oktobra 2016 v Ljubljani. +

dodatno realizirano

47 različnih usposabljanj (seminarjev, delavnic) z 848 
udeleženci

47 strokovnih dogodkov (posveti, zbori sekcij, okrogle 
mize, odbori …) za člane

Več kot 100 novih aktualnih novic letno na spletni strani
7 sekcij z aktivno vključenimi 200 strokovnjaki iz različnih 

podjetij

400 potrditev zunanjetrgovinskih listin 500 svetovanj in podajanj informacij



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
Podaljšanje veljavnosti zakona o razvojni podpori pomurski regiji do leta 2017 ter za 
to, da se v tem času vsa preostala sredstva v višini 13 mio evrov namenijo za projekte 
v gospodarstvu.


delno realizirano

Dosegli podaljšanje zakona, ne pa po-
rabe vseh sredstev. Ostalo je še 3,5 mio 
evrov, potrebno bo še eno podaljšanje.

Najpomembnejši načrtovani dogodek
Konferenca IZUM v okviru Mladi za napredek Pomurja (november 2016) na temo 
promocije tehničnih poklicev z okoli 200 udeleženci.


realizirano

Načrtovan nov produkt/storitev 
Projektna pisarna za pripravo projektov za podjetja za prijavo za RRP 2014-2020.


delno realizirano

Osrednja točka E-Vem za Pomurje v mreži SPIRIT Slovenija +

dodatno realizirano

20 seminarjev in delavnic na različne aktualne tematike 300 svetovanj in podanih informacij

10.000 ogledov promocijskega filma o pomurskem go-
spodarstvu in 1.500 razdeljenih katalogov pomurskega 

gospodarstva

Promocija poklicno tehničnega izobraževanja, v katerega 
se vključuje 3.000 osnovnošolcev

1x letno poslani Regijski kazalniki gospodarjenja na 700 
naslovov

PRIMORSKA GOSPODARSKA ZBORNICA

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

Največja načrtovana dosežka na področju lobiranja
Aktiviranje vseh lokalnih, regionalnih in nacionalnih deležnikov za takojšnjo izvedbo 
2. železniškega tira Divača - Koper (ocena projekta 1,4 milijarde Eur).


delno realizirano

Z regijske strani aktivnosti izvedene, 
vendar projekt stoji, ker vlada RS ne 
ukrepa.

Povezovanje in aktiviranje virov regije za trajnosti prostorski razvoj in krepitev 
konkurenčnosti gospodarstva s poudarkom na vzpodbujanju inovativnosti regije 
ter ustvarjanju novih priložnosti za razvojne projekte v gospodarstvu, opredeljene v 
razvojnem programu regije: Geo park Kras, obalna promenada (ocena vrednosti 12 
mio Eur).


realizirano

Opomba: Regijski razvojni projekti, ki 
jih je usklajevala Primorska GZ, so bili 
zaključeni in predani MG, ki jih medre-
sorsko usklajuje.

Najpomembnejši načrtovani dogodki
Zaključna konferenca mednarodnega strateškega projekta Jonsko-Jadranskih luk 
»Easyconnecting« septembra z okoli 75 udeleženci.


realizirano

Mednarodni posvet na temo » Koriščenje EU sredstev za razvoj SMP – izzivi in 
predstavitev dobrih praks– skupaj z EU Planom Trieste in Informacijsko točko EU 
Europe Direct maja z okoli 80 udeleženci.


realizirano



Podelitev priznanj za najboljše inovacije v regiji  julija z okoli 50 udeleženci. 
realizirano

Načrtovan nov produkt/storitev
Integrirane storitve za mala in srednja podjetja – Projekt združitve vseh produktov 
aktivnih deležnikov v regiji (2,8 mio Eur za obdobje 5 let).


delno realizirano

Projekt z vsemi deležniki v regiji 
izdelan, vendar s strani financerja ni 
podpore.

51 seminarjev  in izobraževalnih dogodkov 1.500 izdanih javnih listin

126 svetovanj in podanih informacij
Letna in pol letna analiza poslovanja regijskega  

gospodarstva

Delo na 2 EU in 2 nacionalnih projektih

REGIONALNA GOSPODARSKA ZBORNICA CELJE – RGZC

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

Največja načrtovana dosežka na področju lobiranja
Neposredno vključevanje gospodarstva v regionalne razvojne programe Savinjske 
regije: 

• Realizacija razvojnega, tehnološkega in promocijskega centra lesarstva v  
Savinjski regiji: ocenjena vrednosT:  15 mio EUR, število delovnih mest prvo  
leto 60, končni cilj 200

• Realizacija dveh zasebno javnih partnerstev.

• Realizacija regijskega odkupnega distribucijskega in promocijskega centra: oce-
njena vrednosT:  3 mio EUR, število delovnih mest 18, posredno 100.


delno realizirano

V teku je projekt za področje lesarstva.

Vzpostavitev konzorcija podpornih institucij gospodarstvu pri regionalni razvojni 
agenciji savinjske regije na projektu »Celje International«.

+

dodatno realizirano
Najpomembnejša načrtovana dogodka
Organizacija in izvedba izbora najboljših inovacij v regiji s podelitvijo priznanj in 
diplom maja z okoli 60 udeleženci.


realizirano

Posvet Internacionalizacija junija na temo Avstrije kot odskočne deske za 
internacionalizacijo podjetja z okvirno 15 - 20 udeleženci.


realizirano

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

10 izobraževalnih dogodkov

15 strokovnih dogodkov (posveti, poslovna srečanja…) Sprejem 3 tujih delegacij

150 svetovanj in podanih informacij 1x Analiza poslovanja regijskega gospodarstva



SAVINJSKO-ŠALEŠKA GOSPODARSKA ZBORNICA

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

Največji načrtovani dosežki na področju lobiranja
Sprejem državnega prostorskega načrta za hitro cesto na trasi 3. razvojne osi  
Velenje-Šentrupert.


realizirano

DPN sprejet 12. 1. 2017

Potrebni ukrepi lastnika (države) za zagotovitev nadaljnje stabilne proizvodnje in 
oskrbe z električno energijo v Šaleški dolini.


realizirano

Finančne spodbude podjetništvu, kar naj bi imelo za posledico najmanj 20 novih 
podjetij in najmanj 40 novih delovnih mest.


realizirano

Ustanovitev Centra za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA regije, ki bo 
pri oblikovanju obstoječih in novih študijskih programov upošteval potrebe 
gospodarstva s poudarkom na pridobivanju praktičnih znanj.

+

dodatno realizirano

Najpomembnejša načrtovana dogodka
Podelitev priznanj za najboljše inovacije SAŠA regije 2015-2016 s približno 150 
udeleženci.


realizirano

Razvojna konferenca SAŠA regije 7. aprila na aktualno tematiko, ki najbolj zadeva 
gospodarstvo regije, s približno 100 udeleženci.


realizirano

Načrtovan nov produkt/storitev
e-Poslovni razgledi SAŠA regije

+

dodatno realizirano

17 let zbiramo in ocenjujemo inovacijske projekte  
v SAŠA regiji

Letno več kot 13 inovacijskih projektov z  
200 sodelujočimi inovatorji

Povezujemo več kot 2/3 regijskega gospodarstva (po pri-
hodkih in št. zaposlenih)

Na 6-8 poslovnih dogodkih (konference, srečanja, okrogle 
mize …) več kot 500 udeležencev letno

15 seminarjev in delavnic 250 svetovanj in podajanj informacij

ŠTAJERSKA GOSPODARSKA ZBORNICA

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

Največji načrtovani dosežki na področju lobiranja
Izvajanje ukrepov iz programa za spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva za ob-
močje Maribora z okolico – pridobitev čim več sredstev za izvajanje konkretnih ukre-
pov za gospodarstvo, za večji in manjše investicije. Iz programa načrtovanih za leto 
2016 6,4 mio eur.


realizirano

1,6 mio povratnih iz regijske sheme in 
nepovratnih sredstev iz ukrepov, ostala 
sredstva se nanašajo na ukrepe, ki jih 
razpisujejo razne institucije.

Lobiranja za zmanjšanje plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. 
realizirano

Lobiranja za spremembo zakona za regionalni skladni razvoj – zbornica vključena kot 
enakovredni partner v regionalnih razvojnih programih – pomembno pri dostopanju 
do sredstev iz kohezijskih skladov.


realizirano

Najpomembnejši načrtovani dogodki
Podelitev priznanj in diplom za najboljše inovacije podravske regije za leto 2015 v 
juniju.


realizirano



4. konferenca s predstavitvenim sejmom: Podjetnost je ženskega spola (novembra 
2016) s približno 170 udeleženkami.


realizirano

Novembrska 3. dvodnevna kadrovska konferenca KAKO? Iz prakse za boljšo prakso! s 
približno 40 udeleženci.


realizirano

Podelitev - Podravsko podjetje leta 2016, v soorganizaciji z medijsko hišo Večer, 
organizirana oktobra.

+

dodatno realizirano

63 delavnic in seminarjev s skupaj prek 2.000 udeleženci 23 strokovnih dogodkov v okviru regijskih svetov

1.800 udeležencev 6 regijskih svetov
10 lastnih dogodkov s področja krepitve 

internacionalizacije

1.100 svetovanj in podajanja informacij 6 projektov



III. ZDRUŽENJA IN ZBORNICE DEJAVNOSTI
MEDIJSKA ZBORNICA

Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 276, F: 01 5898 100, Irma.butina@gzs.si, www.gzs.si/medijska_zbornica

Največji načrtovani dosežki na področju lobiranja
Strategija razvoja medijev – sodelovanje pri pripravi strategije.


realizirano

Strategija je v medresorskem usklaje-
vanju.

Nov zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic: ureditev 
delovanja kolektivnih organizacij, bolj transparentno dogovarjanje med kolektivnimi 
organizacijami, uporabniki in avtorji.


realizirano

Predlog zakona sprejet v parlamentu.

Pogajanja za novo KP grafične dejavnosti. 
delno realizirano

Pogajanja se nadaljujejo.

Najpomembnejša načrtovana dogodka
Zbor izdajateljev radijskih in televizijskih programov marca 2016 na aktualno 
problematiko okoli 30 udeležencev.


realizirano

Novinarska konferenca, na kateri je bilo opozorjeno na težavo, s katero se soočajo 
radijske postaje na Primorskem (motenjem posesti radijskih frekvenc in tožbe s strani 
italijanskih radijskih postaj).  

+

dodatno realizirano

2 zbora članov
5 srečanj delovne skupine za pripravo strategije  

razvoja medijev

2 obiska na ministrstvu in vodstvu regulatorja (AKOS) 5x udeležba na matičnem odboru za kulturo

10 pogajalskih sestankov za novo KP grafične dejavnosti 1x letno analiza poslovanje panog.

PODJETNIŠKO TRGOVSKA ZBORNICA

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

Največja načrtovana dosežka na področju lobiranja
Uveljavitev testa MSP do junija 2016.


realizirano

Uresničeno z januarjem 2017.

AgendaMG: doseči realizacijo vsaj 3 v agendi izpostavljenih ukrepov. 
realizirano

Najpomembnejši načrtovani dogodki
3. konferenca MSP aprila – strateška konferenca PTZ za mala in srednja podjetja z 
okoli 120 udeleženci.


realizirano



B2B srečanje med slovenskimi proizvajalci in trgovskimi agenti v Nemčiji, Avstriji in na 
Poljskem, ki so vključeni v mrežo IUCAB.


delno realizirano

B2B srečanje v Nemčiji.

Sejem MEDICAL (april 2016), organiziran v sodelovanju z Združenjem proizvajalcev in 
distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED v okviru PTZ. Predstavljeni so bili 
napredni izdelki in storitve na področju medicinske opreme in tehnologij, farmacije, 
alternativnih oblik zdravljenja, preventive in zdravega bivanja.

+

dodatno realizirano

Načrtovan nov produkt/storitev
2 platformi pod krovno blagovno znamko Podjetniški šparovček: Vrhunski nabavnik 
in Menjalko.


realizirano

24 številk e-Veter in 1x glasilo Veter

1  Vodnik po spletnem interaktivnem orodju za 
ocenjevanje tveganja na delovnem mestu (OIRA) in 1 

interdisciplinarna zaključna publikacija projekta SKUPAJ 
– gradniki zdravja

12 sekcij oz. interesnih združenj 4 delavnice in seminarji

7 zborov sekcij/združenj 5 Podjetniških klepetov

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_
knjigtrzcev

Največji načrtovani dosežki na področju lobiranja
Podpora prizadevanju za pogodbo med SAZOR in MIZŠ o ureditvi področja 
fotokopiranja v šolah. Panogi to prinese cca. 0,5 mio evrov dodatnih prihodkov letno.


realizirano

Podpisan sporazum z MIZŠ za vrtce, OŠ, 
SŠ.

Najpomembnejši načrtovani dogodek
Izvedba 32. slovenskega knjižnega sejma novembra v smeri lani začetega 
rebrendiranja sejma kot družabnega dogodka, ki mora biti razpoznan kot največji in 
najpomembnejši dogodek celotne knjižne verige.


realizirano

1 tematska konferenca s 100 udeleženci Prek 30.000 obiskovalcev Slovenskega knjižnega sejma

Podelitev 7 nagrad 1 sodelovanje v evropskem TISP projektu

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 dosežki na področju lobiranja
Zavzemanje za uvedbo (davčnih in drugih) spodbud za podjetja s patentiranimi 
izdelki in tehnologijami, ki so sposobna prevzeti vodilna mesta v novih vrednostnih 
verigah. Cilj: za 20% povečanje deleža patentov srednjih in malih podjetij do leta 
2020.


delno realizirano

V izvajanju.

Zavzemanje za večjo podporo razvojnim projektom, ki bodo vključevali neposredne 
tuje investicije s ciljem sodelovanja pri ustanovitvi oz. nadgradnji 3 strateških 
partnerstev, v katerih je ZEE umeščen kot proaktivni član.


delno realizirano oz. drugače:

- Model Karierne platforme za zaposle-
ne je  v prijavo na razpis za sofinancira-
nje SRIP vključil 6 prijaviteljev.

- Sklenjen sporazum GZS-IJS, da v drugi 
fazi izvajanja SRIP ZEE postane upra-
vičenec za sofinanciranje vertikalne 
verige vrednosti v okviru SRIP Tovarne 
prihodnosti.

- Soustanovitelji Kompetenčnega cen-
tra za kadre za elektroindustrijo (KOC).

Najpomembnejši načrtovani dogodki
Konferenca 5. Dan najboljše prakse 2016 z okoli 100 udeleženci iz 40 podjetij oziroma 
organizacij.


realizirano

Kadrovska konferenca »Kadri v EEI 2020+« z okoli 70 udeleženci. 
realizirano

Seminar Priložnosti za mala in srednja podjetja v okviru EU projekta HORSE – 
»Robotske tehnologije za MSP« (v sodelovanju s TCS).

+

dodatno realizirano
Načrtovani novi produkti/storitve 
Napoved kompetenc 2020+: Storitev namenjena posameznim podjetja (brezplačno 
za člane  ZEE) - na osnovi obstoječih poslovnih ter tehnično tehnoloških podatkov 
podjetja se napovejo kompetence, ki bodo potrebne za opravljanje »core  
business-a« v obdobju 5-7 let.


delno realizirano

Aktivnosti preusmerjene v ustanavlja-
nje Kompetenčnega centra za kadre za 
elektroindustrijo (KOC), delno izvajanje 
v SRIP.

Katalog podjetij in njihovih inovacijskih kompetenc (primarno za razvojna 
partnerstva): pregleden in primerljiv pregled inovacijskih kompetenc, v pomoč pri 
oblikovanju partnerskih poslovnih pobud.


delno realizirano

katalog se dopolnjuje tekoče z obiski 
članov.

Digitalna akademija (v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko): prve delavnice 
izvedene, osnovni koncept postavljen, ki bo nosilni del tudi Go digital (GZS) blagovne 
znamke

+

dodatno realizirano

3 MSP kave 1 delujoča sekcija

5x e-novice o regulativi panoge 9x objav o regulativi



ZBORNICA GRADBENIŠTVA IN INDUSTRIJE GRADBENEGA MATERIALA

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

Največji načrtovani dosežki na področju lobiranja
Sprejem Gradbenega zakona, kjer je bolje definiran položaj in vloga gradbenih 
podjetij pri izvajanju gradbenih del.


delno realizirano

Zahteve so v zadnjih osnutkih bile v 
veliki meri upoštevane, a zakon še ni 
sprejet. Predlagatelj novega Gradbe-
nega zakona je umaknil sporno vlogo 
vodje gradnje in se vrnil na izhodišče, 
kot ga postavlja Zakon o graditvi objek-
tov.

Sprejem Smernic za javno naročanje gradenj do konca 2016, v katere bomo vnesli 
večino zavrnjenega v našem predlogu za ZJN-3.


realizirano

Vzpostavitev odgovornega organa na MGRT za komunikacijo s predstavniki z 
gradbeništva.


delno realizirano

Na seji UO GZS 14. 9. 2016 je minister 
Počivalšek za odgovornega nosilca 
za sodelovanje s predstavniki določil 
Direktorat za notranji trg gradbeništva. 
Ni pa pravno formalno zavezujočega 
dokumenta.

Promocija uporabe standardnih pogodb ZGIGM za javne naročnike gradenj. 
realizirano

Na Dnevih gradbenega prava in v Smer-
nicah za javno naročanje gradenj.

Najpomembnejša načrtovana dogodka
Dnevi gradbenega prava Thermana Laško novembra v soorganizaciji z Ur. listom (112 
udeležencev).

+

dodatno realizirano

Skupna nacionalna konferenca projektov Gradim zdravo, Zdravi na kvadrat 2 in 
3xZdravo, v okviru programa Promocija zdravja na delovnem mestu za preprečevanje 
mišično-kostnih obolenj v gradbeni, kovinski in ostalih predelovalnih dejavnostih. (50 
udeležencev).

+

dodatno realizirano

Nov produkt/storitev  
Brošura: Absentizem v gradbenih dejavnostih zaradi mišično-kostnih obolenj in 
priporočila za izvedbo promocije zdravja na delovnem mestu.

+

dodatno realizirano

1x letno brošura Poslovanje gradbeništva v letu 2015 3 številke Gradbeniških iskric

12 mesečnih izdaj Indeksov za obračun razlike v ceni 
gradbenih storitev del v gradbeništvu

4 kvartalne izdaje indeksov za obračun del v gradbeništvu

2 panožna izobraževalna dogodka (seminarji, delavnice) 2 strokovna posveta



ZBORNICA KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH PODJETIJ

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

Največji načrtovani dosežki na področju lobiranja
Zavzemanje za zmanjšanje bremen in spremembo zakonodaje, ki vpliva na 
poslovanje kmetijskih in živilskih podjetij, s ciljem članom prihraniti okoli 10 mio 
evrov na letni ravni. 


realizirano

3,5 mio evrov pomoči sektorju kmetij-
stva zaradi pozebe;

2 mio evrov povišanje praga sofinanci-
ranja na živilsko podjetje;

3,5 mio evrov iz ukrepa Dobrobit živali.

Sprejeta Kolektivna pogodba za kmetijsko in živilsko industrijo Slovenije. +

dodatno realizirano
200.000 evrov za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov +

dodatno realizirano
Najpomembnejši načrtovani dogodki
16. Vrh kmetijskih in živilskih podjetij junija z okoli 120 udeleženci o oceni razmer v 
kmetijstvu in živilstvu, makroekonomskem okolju, inovacijah, družbeni odgovornosti, 
vplivu na okolje.


realizirano

Žitna konferenca novembra z okoli 40 udeleženci na temo aktualne problematike 
žitnega sektorja. 


realizirano

Gostinsko živilska borza (60 udeležencev) aprila s srečanjem ponudnikov in 
uporabnikov z namenom kupovati lokalno, biti zeleno osveščen in s tem pridobiti na 
kakovosti in konkurenčnosti.

+

dodatno realizirano

Po primorsko septembra, kjer se je s svojimi izdelki predstavilo 10 podjetij. +

dodatno realizirano
Mesna konferenca aprila s 60 udeleženci iz podjetij in različnih institucij. +

dodatno realizirano
Načrtovani novi produkti/storitve  
Kontaktna točka – učinkovita raba energije.


realizirano

Gostinsko-živilska borza: borza ponudnikov in kupcev. +

dodatno realizirano
INFO točka PRP 2014-2020. 

realizirano
Zaveza odgovornosti +

dodatno realizirano
Javna naročila +

dodatno realizirano

Izdajanje 7 različnih e-biltenov (Ogledalo tedna, RASFF, 
Pregled kmetijskih trgov in politik, Bruseljnice, Zakonoda-

ja, Mednarodne novice, Javna naročila)
1 tiskano gradivo Letno poročilo 2015

13 konferenc, strokovnih dogodkov 59 sestankov sekcij in odborov

Skupinska udeležba na sejmu AGRA 5 delegacij članov v tujino



ZBORNICA KOMUNALNEGA GOSPODARSTVA

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

Največji načrtovani dosežki na področju lobiranja
Uredba MEDO: zavzemanje za to, da bo dopolnjena samo pri členih, ki so 
pomanjkljivi.


realizirano

Zakon o vodah: zavzemanje za ohranitev predvidljivega sistema - ohranitev sistema 
nadomestil.


delno realizirano

Realizacija je v teku v 2017.

Zakon o pravilih cestnega prometa: zavzemanje za uskladitev zakona z EU standardi: 
določitev najvišje dovoljene hitrosti posameznih vozil za RCV vozila.


delno realizirano

Predlog ZKG je s strani pristojnih spre-
jet, sprememba bo izvedena ob prvih 
spremembah ZpCP (predvidoma 2017).

Uredba 2014 o odlaganju odpadkov: cilj je doseči znižanje stroškov plačil 
instrumentov zavarovanja.


realizirano

Vplivanje pri sprejemu dimnikarskega zakona: uveljavitev predlogov sprememb, ki 
so omilili morebitno škodo, ki bi nastala zaradi nedodelanih in v evropskem prostoru 
unikatnih rešitev, mdr. šestmesečni prilagoditveni rok, ko uporabniki izbirajo 
dimnikarje, obstoječe dimnikarske družbe pa lahko izvajajo dimnikarske storitve.

+

dodatno realizirano

Vplivanje pri pripravi pogrebnega zakona: vsaj temeljne naloge te dejavnosti (prvi 
prevozi pokojnikov in upravljanje pokopališč) so ostale regulirane in v pristojnosti 
lokalnih skupnosti.

+

dodatno realizirano

Vpis pravice do pitne vode v ustavo brez potrebe po 200 novih uradnikih. +

dodatno realizirano
Najpomembnejši načrtovani dogodki
Konferenca in športne igre Komunaliada s približno 300 udeleženci.


realizirano

6. Problemska konferenca komunalnega gospodarstva s podelitvijo nagrad Zbornice 
komunalnega gospodarstva s približno 300 udeleženci 


realizirano

Strokovna ekskurzija direktorjev podjetij članov na ogled nove čistilne naprave v Novi 
Gorici novembra.

+

dodatno realizirano

37 sej komisij za posamezna področja javnih gospodar-
skih služb

4 seje upravnega odbora

11 seminarjev in delavnic
1 primerjalna analiza s področja šestih gospodarskih  

javnih služb

22 strokovnih dogodkov (posvetov, predstavitev…) 26 informacij o zakonodaji v pripravi



ZBORNICA POSLOVNO STORITVENIH DEJAVNOSTI

Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 252, F: 01 5898 100, zpsd@gzs.si, zmcs-amcos@gzs.si, zpp@gzs.si, www.gzs.si/zpsd

Največji načrtovani dosežek na področju lobiranja
Priprava za izvedbo in izvajanje novega zakona o javnem naročanju: ustreznejši 
razpisi od priprave do izbire ponudnikov poslovnih storitev, priprava smernic in 
priporočil za posamezna področja JN, zaščita interesov kakovostnih ponudnikov 
pred »ponudniki po izjemno nizkih cenah. Dosežki: na državni ravni: bolj kakovostni 
projekti, manjši dodatni stroški oz. zmanjšanje izgube (najmanj 5-10% vrednosti 
projektov), 7-15% povečanje prihodkov ponudnikov strokovnih storitev (svetovalna 
podjetja, prevajalska podjetja, PR podjetja, inženiringi ...).


delno realizirano

Priprava osnovnih okvirjev, lobiranje za 
uveljavljanje novega zakona v praksi in 
upoštevanje osnovnih določil novega 
zakona.

Najpomembnejši načrtovani dogodki
Letna konferenca dejavnosti poslovnih storitev oktobra 2016, kjer bodo potekali 
paneli za posamezna področja dejavnosti iz okvirja ZPSD (intelektualne storitve, 
kreativna industrija …) s približno 80 udeleženci.


realizirano

Podelitev Mavričnega pokala zdravja: v okviru projekta Na mavrici zdravja skupaj z 
Zbornico računovodskih servisov organizirane 3 podelitve Mavričnega pokala zdravje. 
Namen je odkrivanje in spodbujanje dobrih praks v podjetjih na področju promocije 
zdravja zaposlenih, promocija skrbi za zdravje in prenašanje dobrih idej in praks med 
podjetji v storitvenih dejavnostih.


realizirano

Slovensko – kosovska poslovna konferenca z B2B srečanji junija 2016. +

dodatno realizirano
Načrtovan nov produkt/storitev
Projekt »Pogovor s svetovalcem«.

+

dodatno realizirano

5 številk e-biltena Novičnik
1x Poročilo o dejavnosti prevajanja in tolmačenja za letno 

poročilo EUATC

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

1x Poročilo o stanju naših dejavnostih na trgu za FEACO 
letno brošuro

3 izobraževalni dogodki
Sodelovanje na 1 letni skupščini EUATC ter na  

1 letni skupščini FEACO

 
 
ZBORNICA RAČUNOVODSKIH SERVISOV

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

Največja načrtovana dosežka na področju lobiranja
Implementacija Standarda izvajalcev računovodskih storitev v sodelovanju s 
slovenskimi bankami. Standard opredeljuje osnovne pogoje, ki jih mora izpolnjevati 
izvajalec pri opravljanju dejavnosti. Ureditev dejavnosti v obliki standarda zaščiti 
uporabnike storitev računovodskih servisov oziroma podjetja.


realizirano

Poenotenje finančnega dela vlog slovenskih bank za odobritev kreditov: Časovno 
skrajšanje postopka za 40 % v naslednjih dveh letih - hitrejše odobravanje kreditov 
mikro, malim in srednje velikim podjetjem.


delno realizirano

Iščejo se dodatna sredstva.



Najpomembnejši načrtovani dogodek
18. Kongres izvajalcev računovodskih storitev oktobra z okoli 230 udeleženci. 
Dogodek je bil namenjen predstavitvi najaktualnejših tem s področij, ki neposredno 
vplivajo na opravljanje dejavnosti izvajalcev računovodskih storitev ter predstavlja 
priložnost za mreženje ter izmenjavo mnenj in izkušenj.


realizirano

Načrtovani novi produkti/storitve 
Novi publikaciji »Kako preveriti vaš računovodski servis?« in »Menjava 
računovodskega servisa kot pomoč podjetnikom pri izboru kvalitetnega izvajalca 
računovodskih storitev.


realizirano

Baza dobrih praks promocije zdravja na delovnem mestu v okviru projekta Na mavrici 
zdravja – ozaveščanje zaposlenih v podjetjih storitvenih dejavnosti.


realizirano

Zaključen projekt Na mavrici zdravja (s področja promocije zdravja na delovnem 
mestu). Prihranek za podjetja v višini 250.000 €.

+

dodatno realizirano

450 udeleženci na seminarjih, delavnicah in posvetih ZRS
Okoli 230 udeležencev letnega Kongresa izvajalcev 

računovodskih storitev

3 brezplačni strokovni posveti za člane 15 izobraževalnih dogodkov

23x e-bilten Zdravi izzivi 2x mesečno pismo članom

ZBORNICA ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI

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

Največji načrtovani dosežki na področju lobiranja
Spremembe Zakona o nepremičninskem posredovanju ZNPosr: 

• delna deregulacija v poklicu nepremičninski posrednik (delna odprava  
omejitve plačila za posredovanje, lažje oglaševanje nepremičninskih družb, 
odprava določenega roka trajanja pogodbenega razmerja,…) – rast  
prihodkov panoge za 10 %, 

• zmanjšanje glob za 50%.


delno realizirano

Večina predlogov ZPN naj bi bila za mi-
nistrstvo sprejemljiva, vendar uradne-
ga stališča še ni. Zakon naj bi bil poslan 
v državni zbor do maja.

Spremembe Stanovanjskega zakona – izločitev upravljanja stavb iz zakona in s tem 
zmanjšanje administracije in birokracije ter omogočanje lažjega poslovanja.


delno realizirano

Sodelovali pri pripravi izhodišč za 
prenovo stanovanjske zakonodaje in 
v tem delu uspeli uveljaviti nekatera 
pomembna stališča. Strokovna skupi-
na ZUN bo pripravila predlog novega 
Zakona o upravljanju nepremičnin.

Zakon o poslovnih prostorih – priprava novega zakona. 
delno realizirano

Zadeva bo urejena v okviru Zakona o 
upravljanju nepremičnin.



Preprečitev sprejetja škodljivega Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Stanovanjskega zakona (SZ-1B).

+

dodatno realizirano
Sklenjena nova Kolektivna pogodba dejavnosti poslovanja z nepremičninami. +

dodatno realizirano
Najpomembnejša načrtovana dogodka
27. posvet Poslovanje z nepremičninami novembra s preko 350 udeleženci.


realizirano

PortorožpoPortorožu, na katerem so bili predstavnikom resornih ministrstev 
predstavljeni zaključki posveta Poslovanje z nepremičninami.

+

dodatno realizirano
Načrtovana nova produkta/storitvi
Kodeks oz. certifikat za upravnike – priprava kodeksa z namenom izboljšanja ugleda 
dejavnosti in zagotovitve kvalitetnejših storitev za uporabnike ter zmanjšanja zlorab.


realizirano

Sprejet Pravilnik o certifikatu Zaupanja 
vreden upravnik.

11 izobraževanj in drugih dogodkov za širšo strokovno 
javnost

1x zbornik referatov 

27x e-novic preko 2.700 prejemnikom 41 uvodnikov v prilogi Deloindom časopisa Delo

4 delujoča združenja Za 25 % povečan obisk spletnih strani

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 dosežka na področju lobiranja
Novo sprejeti Zakon o trošarinah (ZTro-1):

• urejene sistemske pomanjkljivosti določb predhodno veljavnega zakona v zvezi 
z uporabo etanola za neprehrambene namene. 

• Kot rezultat sodelovanja z Združenjem za papirno in papirno predelovalno 
industrijo kot nosilnim pobudnikom akcije nižja trošarina za električno energi-
jo za energetsko intenzivna podjetja: člani ZKI za svoj okvir ocenjujejo 500.000 
EUR letnega »prihranka« (v obliki nižjega stroška) s tega naslova. 

+

dodatno realizirano

Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah, sprejet 2016, vsebuje nedvoumno pojasnilo 
glede oprostitve trošarin za uporabo alkohola v delih nekaterih procesov, ki so 
povezani s proizvodnjo zdravil.

+

dodatno realizirano

Najpomembnejša načrtovana dogodka
Veliki seminar o preprečevanju velikih industrijskih kemijskih nesreč in ukrepanju ob 
teh nesrečah in drugih nezgodah aprila z okoli 60 - 100 udeleženci.


realizirano

Prvi vseslovenski dogodek 3D-tisk, priložnosti za industrijo v organizaciji ZKI, 
Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in GIZ Grozd Plasttehnika s preko 
100 udeležencev.

+

dodatno realizirano

Načrtovan nov produkt/storitev 
Prenovljen Katalog članov ZKI v angleščini, ki povečuje možnosti za identifikacijo 
vpisanih članov ZKI pri potencialnih poslovnih partnerjih (v Sloveniji in tujini).


delno realizirano

Nadaljnja obdelava podatkov in obliko-
vanje v 2017.



10 aktivnih sekcij in delovnih skupin 
25 podjetjem nudena individualna mentorska pomoč na 

različnih področjih v povezavi z zdravjem zaposlenih

5 usposabljanj (seminarjev in delavnic)
Preko 50 delavnic, seminarjev in mentorskih obiskov v 
okviru nadaljevalnega projekta promocije zdravja na 

delovnem mestu Zdravi na kvadrat 2

3 strokovni dogodki 
18 podjetjem podeljen certifikat Program odgovornega 

ravnanja - za doseganje ciljev na področju trajnostnega razvoja.

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 izobraževa-
nja (vajeništvo) in prilagajanje programov izobraževanja potrebam podjetij kovinske 
industrije.


realizirano

Spodbuda države za dousposabljanje starejših delavcev +

dodatno realizirano
Najpomembnejši načrtovani dogodki
Letni strokovni posvet ASM '16 (Avtomatizacija strege in montaže) decembra s 
predstavitvijo podjetij s svojimi dosežki, tehnološkimi rešitvami in novimi produkti z 
okoli 150 – 200  udeležencev.


realizirano

Poslovno srečanje okoli 100 avstrijskih in slovenskih podjetij s področja kovinsko 
predelovalne industrije, katerim so se pridružila tudi podjetja plastično predelovalne 
industrije, novembra 2016.


realizirano

Zaključna konferenca na projektu 3xZDRAVo oktobra z okoli 50 udeleženci s 
predstavitvijo aktivnosti in rezultatov dosežene na projektu/ih ter smernice za naprej.


realizirano

Mednarodna okrogla miza socialnih partnerjev – pripravljenost industrije na izzive 
Industrije 4.0.

+

dodatno realizirano
Načrtovani novi produkti/storitve 
Katalog podjetij kovinske industrije 2016 v angleškem jeziku: namenjen tujim 
partnerjem pri iskanju potencialnih poslovnih priložnosti ter sodelovanju s 
slovenskimi kovinarskimi podjetji.


realizirano

3xZDRAVo – 3 knjižice dobrih praks: realni primeri iz podjetij kovinske industrije 
realizirano

Zdravje na delovnem mestu: oblikovanje modelov izboljšanja konkretnih delovnih 
mest in njihova implementacija v izbranih podjetjih.

• Analiza absentizma v kovinski industriji

• Analiza mišično kostnih obolenj v kovinski industriji


realizirano

1 letna analiza poslovanja kovinske industrije v sloven-
skem izdana v 250 izvodih

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

2 številki biltena VOX-Metallica in 6 številk e-biltena  E-VOX 1 katalog podjetij slovenske kovinske industrije 

3 konference 1 poročilo o delu združenja 



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 dosežki na področju lobiranja
Promocija novoustanovljenega strateškega sveta za metalurgijo, ki naj bi postal »sre-
dišče« dogajanja z vsemi pomembnejšimi akterji na tem področju.


realizirano

Prijavljen in sprejet projekt SRIP MA-
TPRO.

Evropska zveza livarn CAEF:  lobiranje za enoletno predsedstvo Slovenije v letu 2017. 
realizirano

Najpomembnejši načrtovani dogodek
3. konferenca o reciklaži oktobra z okoli 60 udeleženci.


realizirano

3 seminarja za livarske strokovnjake Prek 40 svetovanj (samo strokovnih)

4 številke Livarskega vestnika
Tradicionalno jesensko livarsko posvetovanje v 

soorganizaciji z društvom livarjem s prek 270 udeleženci

1 konferenca o reciklaži s 60 udeleženci

ZDRUŽENJE LESNE IN POHIŠTVENE INDUSTRIJE

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

Največji načrtovani dosežki na področju lobiranja
Oblikovanje prednostnih potreb panožnega gospodarstva skupaj z Direktoratom za 
lesarstvo. Cilj: sprejem dopolnjenega akcijskega načrta Les je lep na Vladi, objava vsaj 
3 javnih razpisov za panožna podjetja in pospešitev razvojnih dejavnosti v podjetjih.


delno realizirano

Dopolnjen AN Les je lep še ni bil objav-
ljen.

Usklajena politika sejemskih nastopov ( skupinskih in individualnih) - 5% 
povečevanje prodaje panoge doma in v tujini.


realizirano

Nov zakon o upravljanju gozdov v lasti RS. Cilj: zagotovitev redne in dolgoročno 
zanesljive  (možnost sklepanja dolgoročnih pogodb) lesom.


realizirano

Kompetenčni center za izobraževanje kadrov v lesarstvu: ponovna prijava na razpis s 
ciljem dviga usposobljenosti zaposlenih v lesno predelovalnih podjetij.


realizirano

SRIP Pametne stavbe in dom:  ZLPI bo koordinator stebra Les in lesna veriga. +

dodatno realizirano
Najpomembnejši dogodek
Razvojni dan gozdno lesnega sektorja kot obsejemska dejavnost sejma DOM z 60 
udeleženci.

+

dodatno realizirano

6 predvidenih izobraževanj
1 razvojno izobraževalni dogodek za pospešitev razvojno 

marketinških dejavnosti v podjetjih

Vsaj 1 skupen sejemski nastop



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 oddalo vsebinskega poročila za leto 2016.

ZDRUŽENJE ZA INFORMATIKO IN TELEKOMUNIKACIJE

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

Največji  načrtovani dosežki na področju lobiranja
Nov zakon o elektronskih komunikacijah – vgradnja cost-reduction direktive – posle-
dično 10 mio evrov prihranka panogi pri izgradnji telekomunikacijskih omrežij.


delno realizirano

ZIT/SOEK je delno uspel uveljaviti svoja 
stališča. Postopek sprejema ZEKOM-1C 
še poteka.

Dosežena sprememba tolmačenja načina usklajevanja v primeru prekrivanja tržnega 
interesa  na KJU in AKOS ter s tem pomemben premik k ureditvi soinvestitorstva ter 
zmanjševanja stroškov gradnje.

+

dodatno realizirano

Preprečitev dodatne obremenitve operaterjev z določitvijo širokopasovne hitrosti kot 
univerzalne storitve.

+

dodatno realizirano
Priprava Smernic za javno naročanje na področju IKT v sodelovanju z MJU. +

dodatno realizirano
Upoštevanje pripomb SOEK v  okviru spremembe Zakona o preprečevanju 
omejevanja konkurence (ZPOmK-1G) v celoti. V nadaljnji postopek je  posredovan 
bistveno spremenjen predlog.

+

dodatno realizirano

Najpomembnejša  načrtovana dogodka
Nacionalni Forum za eRačune maja, namenjen pospeševanju B2B elektronskega 
poslovanja z okoli 100 udeleženci.


realizirano

Posvet glede spremljanja indikatorjev razvoja informacijske družbe aprila kot skupni 
sestanek ključnih deležnikov, odgovornih za zbiranje in poročanje podatkov za 
spremljanje razvoja informacijske družbe v Sloveniji.

+

dodatno realizirano

Nova produkta/storitvi
Nove spletne strani sekcij SOEK in SeKV.

+

dodatno realizirano
Na spletni strani GZS in SLovenskieracun objavljena storitev za preverjanje in 
vizualizacijo eRačunov

+

dodatno realizirano

2 delegaciji v organizaciji ZITEX (Ruska federacija, Srbija.) Skupinski nastop 12 podjetij na Cebit 

30 svetovanj in podanih informacij s področja 
e-poslovanja

Vzpostavitev 1 nove sekcije za kibernetsko varnost



ZDRUŽENJE ZA SVETOVALNI INŽENIRING

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

Največji načrtovani dosežki na področju lobiranja
Zavzemanje za boljšo zakonodajo: 

Zakon o graditvi objektov: vključiti v zakon vodjo investicije, svetovalnega inženirja.


delno realizirano

Zakon je še vedno v pripravi, vendar 
vsebuje vrsto predlogov ZSI.

ZJN-3: priprava podzakonskih aktov za vzpodbujanje oddaje del na osnovi kakovosti 
in cene (QCBS – Quality and Cost Base Selection).


realizirano

Obvezna uporaba sprejetih Smernic za 
javno naročanje arhitekturnih in inže-
nirskih storitev.

Zavzemanje za uvedbo Zlatega pravila vodenja investicij na prometni (in ostali) 
infrastrukturi, ki zajema stabilne vire, drsni, vsaj 5 letni plan, enakomerna vlaganja 
v posamezni sektor (ceste, železnice,…). Cilj: investicije v posameznem prometnem 
sektorju na letnem nivoju ne smejo pasti za več kot 10 %.


realizirano

Sprejeta Resolucija o nacionalnem pro-
gramu razvoja prometa v RS za obdob-
je do leta 2030 vsebuje Zlato pravilo 
vodenja investicij.

Povečanje števila pogodb državnih naročnikov, ki se izvajajo po standardnih pogodb 
FIDIC.


delno realizirano

Ni možno meriti, ni dovolj podatkov.

Načrtovana nova produkta/storitvi
Nadgradnja FIDIC seminarjev: oblikovanje dveh vrst seminarjev: splošni: »Uporaba 
standardnih pogodb«, izredni: »Praktični primeri FIDIC«.


realizirano

Strokovna mnenja FIDIC. +

dodatno realizirano

5 seminarjev FIDIC 7 realiziranih sej UO

Izdelava 4 strokovnih mnenj s področja FIDIC Prodaja 18 kompletov (90 FIDIC knjig)knjig

ZDRUŽENJE ZA INŽENIRING (ZING)

Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 254, F: 01 5898 200, zing@gzs.si; www.gzs.si/zing, zisp@gzs.si, www.gzs.si/zdruzenje_za_
svetovalni_inženiring/vsebina/O-združenju/Strokovna-služba

Največji načrtovani dosežki na področju lobiranja
Projekt Nedo: cilj: ZING prevzame vodenje projekte pisarne.


delno realizirano

Projekt še ni v fazi izvedbe. Opravlje-
ni razgovori z ELES in MGRT. ZING bo 
deloval v smeri vključitve konzorcijev 
na projekte v izvajanju na področju 
distribucijskega omrežja.



Energetski koncept Slovenije: zavzemanje za upoštevanje predlogov članov ZING. 
delno realizirano

Pripravili izhodišča za energetski kon-
cept (EKS) in sodelujemo v razpravah. 
Odločitve s strani Vlade RS še ni.

Nov Zakon o graditvi objektov, ki bo prijaznejši do članov. 
delno realizirano

V sodelovanju z ZSI in ZGIGM pripravili 
nov zakon o inženirski in arhitektur-
ni dejavnosti in ga poslali na MOP in 
MGRT. Pripravili pripombe na gradbeni 
zakon in sodelovali v razpravah na 
MOP, MGRT, IZS in ZAPS.

Najpomembnejši načrtovani dogodek
Podelitev nagrade za najboljše inženiring projekte z okoli 40 udeleženci.


delno realizirano

Izvedli razpis in ocenjevanje projektov. 
Nagrada bo podeljena na Dnevu inženi-
ringa aprila 2017.

Načrtovan nov produkt/storitev
Projekt NEDO – sodelovanje članov pri projektu. Produkt zanimiv tudi za pridobivanje 
novih članov.


delno realizirano

V izvajanju. Stalna naloga v iskanju novih 
modelov sodelovanja inženiringov pri teh-
noloških projektih s področja URE in OVE.

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_pa-
pirno_predelovalno_industrijo

Največji načrtovani dosežki na področju lobiranja
Zniževanje stroškov energentov ter varstva okolja za energetsko intenzivna v panogi 
in drugih industrijskih panogah ter za ostala podjetja v panogi. Učinek uspešne akcije 
na tem področju je od nekaj 10.000 € do več milijonov €.


realizirano

4 mio € prihranka za papirnice in druga 
energetsko intenzivna podjetja pri 
trošarinah; 
 
več mio € prihranka pri okoljski dajatvi 
zaradi CO2(podpisano) izpustov.

Promocija papirne in papirno predelovalne panoge kot tradicionalne, stabilne in 
trajnostno usmerjene dejavnosti, ki s svojim delovanjem in izdelki zasleduje principe 
krožnega gospodarstva.


realizirano

 
Papirništvo umeščeno v pilotni projekt 
vajeništva.

Oddadna vloga za nadaljevanje Kom-
petenčnega centra za kadre v papirni in 
papirno predelovalni  industriji.

Najpomembnejši načrtovani dogodek
Mednarodno srečanje slovenskega papirništva 23. in 24. novembra kot tradicional-
ni, osrednji panožni dogodek, kjer se panoga enkrat letno osredotoči na prihajajoče 
novosti poslovnega okolja kot tudi tehnološke in razvojne specifike za panogo. 220 
udeležencev.


realizirano



Načrtovani novi produkti/storitve 
Nova promocijska gradiva za panogo in njihove izdelke.


realizirano

Lansiranje kampanje »Pošlji mi pismo« za promocijo možnosti izbire potrošnikov, na 
kakšen način bodo obveščeni (elektronsko ali na klasičen način).

+

dodatno realizirano
Prenovljena spletna stran namenjena tudi promociji panoge in panožnih izdelkov. 

delno realizirano

Še v teku.

3E: energija, ekonomija in ekologija kot glavni izzivi panoge 1 osrednji letni dogodek z 280 udeleženci

1. izvedba »Akademije za papirništvo« s 14 mentorji/ pre-
davatelji iz slovenskih papirnic kot nosilci znanja v papirni 

industrije
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
Projekt enotno okno (single window): uvedba za vse postopke na področju izvoza/
uvoza blaga v letu 2016. Prihranek pri postopkih je tudi do 30% časa, manj dokumen-
tov, komunikacije z različnimi institucijami.


delno realizirano

Umestitev projekta v predloge digitali-
zacije gospodarstva in v akcijski načrt 
SRiP Mobilnost.

Najpomembnejši načrtovani dogodek
Poslovno-logistični kongres Oskrbovalne verige v znanosti in praksi oktobra 2016 z 
okoli 200 udeleženci.


realizirano

Načrtovan nov produkt/storitev
Poglobljena analiza poslovanja panoge: trendi gibanja poslovanja panoge v pre-
teklem letu ter trendi gibanja za prihodnje leto.


realizirano

2 izhodne logistične delegacije na nove trge 6 delujočih sekcij znotraj združenja za promet

100 elektronskih obvestil, informacij, navodil, nasvetov ali 
opozoril letno na posameznega člana združenja

1 poglobljena analiza poslovanja panoge

Udeležba na 1 strokovnem sejmu



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_
usnjarko_predelovalno_industrijo

Največji načrtovani dosežki na področju lobiranja
Zavzemanje za zniževanje stroškov ter administrativnih zahtev na področju kadrov.


delno realizirano

Znižana prispevna stopnja za poklicno 
zavarovanje.

Uredba MEDO je drastično podražila obračun porabljene in odpadne vode: spremlja-
nje sprejemanja sprememb uredbe.


delno realizirano

Kljub pozivom ministrstvu do spre-
membe uredbe se ni prišlo.

Načrtovan nov produkt/storitev
Podjetja dejavnosti TOUPD se uspešno vključujejo v projekt »Promocije zdravja na 
delovnem mestu«, zaradi pomanjkanja izobraženega kadra s področja tekstilij, obla-
čil in obutve na srednješolskem nivoju, pa je združenje pripravilo prijavo na razpis za 
»kompetenčni center za izobraževanje kadrov«.


realizirano

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 dosežek na področju lobiranja
Sprejem novega zakona o trošarinah (ZTro): zavzemanje za ureditev področja rabe 
energenta v napravah za skupno proizvodnjo elektrike in toplote tako, da se trošarina 
na tej ravni ne obračunava.


realizirano

Najpomembnejši načrtovani dogodek
Četrta Mednarodna konferenca EPC IV: Energy Policy Consideration – Razmislek o 
energetiki v sodelovanju s Slovenskim nacionalnim komitejem Svetovnega energet-
skega sveta, SNK WEC, na temo položaja odjemalcev in malih proizvajalcev na trgu 
električne energije v povezavi z razvojem novih storitev ter večanjem deleža obnovlji-
vih virov energije z okoli 120 udeleženci.


realizirano

14 izobraževanj v družbah članicah EZS 
1x Poročilo o poslovanju družb energetskih dejavnosti v 

letu 2015

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 razvo-
ju turizma, s tem pa porast letnih prilivov iz tujskega turizma iz sedanjih 2 mrd € na 3 
mrd € ter 10.000 novih delovnih mest v naslednjih 5 letih.


delno realizirano

Strategija še ni sprejeta, je pa večina 
predlogov TGZ upoštevanih.

Novela zakona o gostinstvu: zagotovitev ugodnejših pogojev poslovanja v turistič-
no-gostinskem gospodarstvu s poudarkom na sistemu kategorizacije nastanitvenih 
obratov.


delno realizirano

Enotna prijava gostov preko Ajpes za 
vse nastanitvene obrate, v veljavi šele 
od 1. 1. 2018.

Uveljavitev nove Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma. +

dodatno realizirano
Pridobitev skrbništva kategorizacije nastanitvenih obratov. +

dodatno realizirano
Najpomembnejša načrtovana dogodka
63. Gostinsko turistični zbor Slovenije z mednarodno udeležbo s 360 tekmovalci in 
4.000 udeleženci.


realizirano

Mednarodna strokovna konferenca združenja hotelirjev junija 2016 s 50 udeleženci. 
realizirano

4.000 obiskovalcev, 360 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

Najpomembnejši načrtovani dogodek
Strokovni seminar v sodelovanju z Združenjem slovenskih žičničarjev-GIZ v oktobru 
2016.


realizirano

Načrtovani nov produkt/storitev
Nove smučarske vozovnice v smučarski sezoni 2015-16 »SKI PASS SLOVENIA«, veljavne 
na vseh smučiščih v Sloveniji: družinske, individualne in večdnevne (2 do 7-dnevne, 
ki se koristijo v zaporednih dneh in 5-dnevne na sezono, ki se lahko koristi poljubno v 
sezoni). 


realizirano

1 izobraževanje oz. strokovni seminar
7 sodelovanj na domačih in tujih sejmih outdoor 

aktivnosti 

3 obiski tujih novinarjev ali agentov 1 študijska tura v gorsko turistični center v Europi



SODELOVANJE V MEDNARODNIH 
SEKTORSKIH ZDRUŽENJIH
Pomemben vidik mednarodnega sodelovanja GZS v lanskem letu je bila tudi vpetost zborničnih združenj oz. zbornic dejavnosti 
v naslednjih mednarodnih združenjih, ki predstavljajo enega ključnih partnerjev organov EU pri pripravi sektorske zakonodaje in 
ukrepov:  

AIBI – Evropsko združenje za pekarstvo 

AISE – Mednarodno združenje proizvajalcev mil, detergentov in drugih izdelkov za čiščenje ter vzdrževanje

AIC – Forum jadransko-jonskih gospodarskih zbornic

AIECE – Evropsko združenje neodvisnih inštitutov za ocenjevanje in napovedovanje konjunkture

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

CAEF – Evropsko združenje livarn 

CAOBISCO – Evropsko združenje proizvajalcev konditorskih izdelkov

CEC – Evropsko združenje proizvajalcev obutve

CEDDEC – Evropska konfederacija maloprodajnih združenj za obutev

CEEMET – Evropsko združenje delodajalcev kovinske industrije

CEFIC – Svet evropske kemijske industrije

CEI-Bois – Evropska konfederacija lesne industrije

CEPA – Zveza evropskih združenj za zatiranje škodljivcev

CEPI – Evropski svet za nepremičninsko stroko

CEPMC – Evropsko združenje proizvajalcev gradbenih materialov

CITA – Mednarodno združenje inšpekcij na področju motornih vozil

CLECAT – Mednarodno združenje špediterjev

COSMETICS EUROPE - Evropsko združenje proizvajalcev kozmetičnih izdelkov

DIGITAL EUROPE – Evropsko industrijsko združenje za informatiko, komunikacije in uporabniško elektroniko

EBA – Evropsko združenje bioplinarjev

ECCS – Evropsko združenje proizvajalcev jeklenih konstrukcij

EDA – Evropsko združenje za mlekarstvo

EFCA – Evropska zveza za inženiring

EFAA - Evropska zveza računovodij in revizorjev za mala in srednje velika podjetja

EFCO – Evropsko združenje organizacij za kampiranje

EFM – Evropsko mlinarsko združenje

ESCAME – Združenje zbornic Mediterana

ESCHFOE - European Federation of Chimney Sweeps

ESBA - Evropska konfederacija malih podjetij

EUATC – Evropska zveza združenj prevajalskih podjetij



EUCOMED - Evropsko združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov

EURATEX – Evropsko združenje za tekstilno in oblačilno industrijo

EUREAU - European Federation of National Associations of Water Services 

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

EUROSAFE – Evropsko združenje proizvajalcev varnostne opreme

FDE – Evropsko združenje za živilsko industrijo

FEACO – Evropska zveza združenj za management consulting

FEDSA – Evropska federacija združenj za direktno prodajo

FEFAC – Evropsko združenje proizvajalcev krmil

FEIC – Evropsko združenje proizvajalcev vezanih plošč

FEICA – Evropsko združenje proizvajalcev lepil in tesnilnih mas

FEMIB – Evropsko združenje proizvajalcev lesenega stavbnega pohištva

FEP – Evropsko združenje založnikov

FEPA – Evropsko združenje za abrazivne materiale

FESPA – Evropsko združenje sito in tampo tiskarjev

FESYP – Evropska zveza združenj proizvajalcev ivernih plošč

FEPPD – Gospodarsko združenje lastnikov zobnih laboratorijev

FIABCI – Mednarodna organizacija za nepremičnine

FIATA – Mednarodno združenje špediterjev

FIDIC – Mednarodna federacija za svetovalni inženiring

FIEC – Evropsko združenje gradbenih izvajalcev

FONASBA – Mednarodno združenje pomorskih agentov 

GS1 – Mednarodna organizacija za standarde

IATA – Mednarodno združenje letalskih tovornih prevoznikov

ICSID – Mednarodni svet oblikovalskih združenj

IPA – Mednarodno združenje založnikov

IUCAB - Evropsko združenje trgovskih agentov

MWE - Municipal Waste Europe

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

UNESDA – Evropsko združenje proizvajalcev brezalkoholnih pijač

WACS – Svetovno združenje kuharskih društev

WAN – Svetovno združenje časopisnih izdajateljev

WAPA – Svetovno združenje pridelovalcev jabolk in hrušk



RAČUNOVODSKI IZKAZI

BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2016

V EUR

 31. 12. 2016 31. 12. 2015
Sredstva 17.773.288 18.181.537
A. Dolgoročna sredstva 13.667.204 14.453.146
 

I. Neopred. sredstva in dolg. aktivne časovne razmejitve 131.479 156.203
      1. Dolgoročne premoženjske pravice 118.160 145.728
      2. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 13.319 10.475
      3. Predujmi za pridobitev neopr. osn. sredstev 0 0
   
II. Opredmetena osnovna sredstva 8.536.168 9.160.264
      1. Zemljišča in zgradbe 8.179.476 8.770.677
            a) Zemljišča 2.630.279 2.630.279
            b) Zgradbe 5.549.197 6.140.398
      2. Druge naprave in oprema 356.692 389.587
      3. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 0 0
            a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 0 0
            b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 0 0
   
III. Naložbene nepremičnine 1.856.544 1.998.446
   
IV. Dolgoročne finančne naložbe 3.125.913 3.119.189
      1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 3.125.913 3.119.189
      2. Dolgoročno dana posojila 0 0
   
V. Dolgoročne poslovne terjatve 17.101 19.044
      1. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 0 0
      2. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 17.101 19.044
   
VI. Odložene terjatve za davek 0 0

   
B. Kratkoročna sredstva 3.830.907 3.394.579
   

I. Sredstva za prodajo 0 0

II. Zaloge 25.665 32.580
      1. Material 25.665 32.580
      2. Proizvodi in trgovsko blago 0 0
   
III. Kratkoročne finančne naložbe 0 0
      1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 0 0
      2. Kratkoročno posojila 0 0
   



IV. Kratkoročne poslovne terjatve 512.022 899.245
      1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 414.256 488.199
      2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 97.766 411.046
   
V. Denarna sredstva 3.293.220 2.462.754

   
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 275.176 333.812
   
   
 31.12.2016 31. 12. 2015
Obveznosti do virov sredstev 17.773.288 18.181.537
   
A. Lastni viri 15.207.176 16.178.228

I. Ustanovitveni vložek 0 0

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

III. Preneseni čisti poslovni izid 16.167.894 15.947.781
      1. Nerazporejeni čisti presežek prihodkov 16.167.894 15.947.781
      2. Nerazporejeni čisti presežek odhodkov 0 0

IV. Čisti poslovni izid poslovnega leta 960.718 230.447
      1. Čisti presežek prihodkov poslovnega leta 0 230.447
      2. Čisti presežek odhodkov poslovnega leta 960.718 0

B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 257.549 233.845
I. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 257.549 233.845
II. Druge rezervacije 0 0
III. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 0 0

   
 C. Dolgoročne obveznosti 0 0

I. Dolgoročne finančne obveznosti 0 0
II. Dolgoročne poslovne obveznosti 0 0
III. Odložene obveznosti za davek 0 0

Č. Kratkoročne obveznosti 2.120.846 1.412.695
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0 0
II. Kratkoročne finančne obveznosti 0 0
III. Kratkoročne poslovne obveznosti 2.120.846 1.412.695

      1. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 592.307 589.313
      2. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 1.528.540 823.382
   
D. Finančne obveznosti 0 0
      1. Dolgoročna posojila finančnih organizacij 0 0
      2. Dolgoročna posojila drugih pravnih oseb 0 0
      3. Kratkoročna posojila finančnih organizacij 0 0
      4. Kratkoročna posojila drugih pravnih oseb 0 0
   
E. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 187.717 356.769
   
F. Zunajbilančna evidenca 0 0



IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2016

 
 v EUR
 2016 2015
1.   Čisti prihodki od prodaje 8.298.484 8.127.419

2.   Sprememba vred. zalog proizvodov in nedok. proizvodnje 0 0

3.   Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0

4.   Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi posl. prih.) 333.975 412.253

5.   Stroški blaga, materiala in storitev 3.393.244 3.734.528
    a) stroški porabljenega materiala 253.060 313.289
    b) stroški storitev 3.140.184 3.421.239

6.   Stroški dela 4.534.904 4.665.758
    a) stroški plač 3.456.144 3.452.147
    b) stroški socialnih zavarovanj 251.298 231.092
    c) stroški pokojninskih zavarovanj 446.192 438.259
    d) drugi stroški dela 381.270 544.260

7.   Odpisi vrednosti 1.268.509 1.324.332
 a) amortizacija 757.156 922.709
 b) prevred.posl.odh. pri neopred.sred. in opred.osn.sredstvih 177.029 51.064
 c) prevred.posl.odh. pri obratnih sredstvih 334.323 350.559

8.   Drugi poslovni odhodki 434.174 534.107

9.   Finančni prihodki iz deležev 0 1.795.554

10. Finančni prihodki iz danih posojil 290 667

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 25.275 22.852

12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 6.982 3.809

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 0 7.798

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 5 0

15. Drugi prihodki 35.070 176.680

16. Drugi odhodki 15.995 34.649

17. Davek iz dobička 0 0

18. Odloženi davki 0 0

19. Čisti presežek prihodkov obračunskega obdobja 0 230.445

20. Čisti presežek odhodkov obračunskega obdobja 960.718 0


