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UVODNA BESEDA 
Dober občutek je, ko lahko rečeš, da smo gospodarstveniki v letu 2017 dobro opravili svojo 
nalogo: že četrto leto zapored smo beležili pozitivno gospodarsko rast. Ta je bila lani celo 
najvišja v zadnjem desetletju in še enkrat višja kot v EU28, kar pomeni, da razvojni zaosta-
nek, ki je bil posledica krize z dvojnim dnom, zopet znižujemo. Po krizi, ki je Slovenijo gospo-
darsko skoraj spravila na kolena, smo izšli močnejši, kot smo kdaj koli bili. 

Narašča zaposlovanje, rast pa občutijo ljudje tudi v višjem razpoložljivem dohodku. Kazalnik 
optimizma potrošnikov je tako najvišje od začetka njegovega merjenja. Po drugi strani po-
staja vse večji problem za gospodarstvo, kje najti prave, usposobljene kadre. 

Raste blagovna in storitvena menjava, saj je konjunktura v EU, kjer ustvarjamo tri četrtine 
izvoza, močna. Ker je izkoriščenost proizvodnih kapacitet visoka, nas čaka v naslednjih letih 
pozitiven investicijski cikel, ki ga podpira tudi nova evropska perspektiva in finančna stabil-
nost podjetij. Zadolženost podjetij je namreč najnižja v desetletju - razmerje med neto dol-
gom in EBITDA je lani upadlo pod 2,7, medtem ko je bilo še leta 2009 visokih šest. Likvidno-
stna situacija gospodarstva je torej najboljša v več kot desetletju, kar je dobra popotnica za 
nadaljnjo rast v obdobju 2018-2020. 

Grenak priokus daje le dejstvo, da je gospodarska rast, kljub ugodnim trendom, šele pred 
meseci dosegla raven realnega BDP na prebivalca iz leta 2008. Vsekakor je sedaj pravi trenu-
tek, da konjunkturo v Sloveniji izkoristimo za nov razvojni zagon. 

Ravno zato smo na Vrhu slovenskega gospodarstva 2017 s tematiko o Razvojnem partnerstvu 
treh generacij 2018-25 odprli novo razpravo, ki temelji na viziji razvoja gospodarstva do leta 
2025. Ta dokument je eden ključnih prispevkov za razvojno partnerstvo s socialnimi partnerji 
do leta 2025 z namenom hitrejšega gospodarskega razvoja kot edini zdrave podlage za večjo 
kakovost življenja vseh prebivalcev Slovenije. V tem obdobju mora biti naš cilj, da dodano 
vrednost na zaposlenega dvignemo s sedanjih 42.000 na preko 60.000 evrov, izvoz pa z lanskih 
35 na 50 milijard evrov v letu 2025. V nastavkih za Razvojno partnerstvo 2018-25 smo postavili 
ključne cilje za tri generacije: mlade do 30. leta starosti, aktivno populacijo in generacijo 55+. 
Vse tri generacije imajo pomembno vlogo pri tem, ali nam bo uspelo. Zato bo v letu 2018 in 
nadaljnjih letih Razvojno partnerstvo predstavljalo našo ključno nalogo in naš ključni izziv.

Gospodarsko gledano je bilo leto 2017 rekordno. Ko bo enako pozitivno aktivnost zaznati 
tudi na vladni strani, bo Slovenija delala svetovne preboje. Nekateri spodbudni znaki so 
tu - pozitivni koraki na področju izobraževanja, predvsem poklicnega; pri davčnem sistemu 
beležimo nekaj premikov, kot so sprememba dohodninske lestvice, preprečitev sprememb 
obdavčitve stroškov dela napotenih delavcev, pa tudi razbremenitev večjega deleža nagrade 
za poslovno uspešnost. Ravno slednje me navdaja z optimizmom, saj smo po daljšem ob-
dobju težkega socialnega dialoga oktobra lani vendarle našli skupno temo s sindikati in jo 
uspešno zagovarjali v korist zaposlenih. 

Tudi v prihodnje bo naša naloga, da iščemo stične točke z različnimi deležniki, določimo robne 
pogoje in se znotraj tega dogovorimo za najboljše rešitve, ki bodo zagotavljale večje blagosta-
nje zaposlenih, hkrati pa omogočile nov razvojni zagon in nadaljnje investicije gospodarstva. 

Kar smo v lanskem letu na vladni strani najbolj pogrešali, so nujne strukturne reforme, za ka-
tere se GZS zavzema že vrsto let, a še vedno niso na vidiku. Pa najsi govorimo o resni davčni, 
vzdržni pokojninski ali smiselni zdravstveni reformi ali o nujni večji prožnosti trga dela.

To vse so zahteve za vlado, ki smo jih zasledovali, in bodo preizkus odločnosti prihodnje 
vlade. Ne bomo pa zanemarili tudi drugih pomembnih tem za prihodnji razvoj gospodarstvo, 
kot so kadrovska vrzel, povečevanje investicij, vitka javna uprava in razvojne spodbude. 

Spremembe v dobro slovenskega gospodarstva, in s tem celotne Slovenije, bomo še naprej 
zahtevali in tudi uresničevali. 

          Boštjan Gorjup 
          Predsednik GZS 
          marec 2018



GLAVNI DOSEŽKI V LETU 2017

44 glas gospodarstva, februar 2018

Fokus GZS

Fokus GZS
Letno poročilo 2017 o dosežkih, aktivnostih in novih produktih  
Gospodarske zbornice Slovenije

Proračun: 100 mio evrov več za infrastrukturo  
(tudi na podlagi uvedbe zlatega investicijskega pravila).

Preprečitev 100 mio evrov dodatnih davščin voznikom, 
ki so na vožnji npr. 25 dni v tujini.

Umik predloga Zakona o minimalni plači:  
60 mio evrov prihrankov pri plačah.

Neuvedba prispevka za prednostno dispečiranje:  
18 mio evrov manj dodatnih stroškov.

Nagrada za poslovno uspešnost:  
12 mio evrov razbremenitve (od 2018 naprej).

Preprečitev višjih obremenitev pri začasnih napotitvah v 

tujino: 10 mio evrov prihranka gospodarstvu.

Pomoč sektorju kmetijstva zaradi pozebe v letu 2017:  
7 mio evrov zagotovljenih sredstev.

Podaljšanje veljavnosti zakona za Pomurje do leta 2019:  
3,5 mio evrov dodatnih sredstev za gospodarstvo.

Ukrep Dobrobit živali – za boljše pogoje prašičereje in 
govedoreje: 3,5 mio evrov zagotovljenih sredstev.

Skupno javno naročilo za opremo 7 urgentnih centrov: 
privarčevanih 3,3 mio evrov oz. 30 % cene.

Digitalizacija MSP: javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo 
elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017–2018 v 
vrednosti 2,5 mio evrov.

Sprejem novega Gradbenega zakona: več reda v 
gradbeništvu in zavarovanje izvajalcev, ki izpolnjujejo 
minimalne pogoje za izvajanje gradbenih del pred nelojalno 
konkurenco.

Vajeništvo: Poskusno uvajanje vajeništva v šolskem letu 
2017/2018: 4 programi srednjega poklicnega izobraževanja, 
53 vajeniških pogodb registriranih pri GZS od 
skupno 59.

Sprejem Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin: 

nujen predpogoj za uvedbo davka na nepremičnine in s tem 
večjo pravno varnost in stabilnost načrtovanja 
poslovanja za gospodarske subjekte v državi.

3. razvojna os: sprejeta Uredba o DPN za državno 
cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 do priključka 
Velenje jug, od priključka Maline do MMP Metlika/Črnomelj jug 
ter izdelava PGD dokumentacije in GGH raziskav od priključka 
Novo mesto vzhod na avtocesti A1 do priključka Osredek in 
povezovalni cesti do Revoza.

KLJUČNI DOSEŽKI 2017
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NAGRADE IN PRIZNANJA
Januar

• Podelitev nagrad Excellent SME podjetjem in podjetnikom, ki so imeli najmanj zadnji dve leti certifikat Excellent SME, v 
zadnjem letu najvišjo bonitetno oceno 10, in so izpolnjevali izbrane finančne pogoje po metodologiji družbe Coface.

 
Februar

• Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je 17-ič podelila zlata priznanja za doseženo odlično kakovost kruha, pekovskega 
in finega pekovskega peciva, keksov, testenin in svežih slaščic v letu 2017.

 
Marec

• Podelitev Nagrad GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke.
• Podjetniško trgovska zbornica je v okviru 4. konference MSP podelila priznanje Pomladni veter za izjemne poslovne dosež-

ke v preteklem letu. 
 
Maj/junij/julij/november

• Podelitev priznanj za najboljše inovacije v 13 regijah.
 
Junij

• Zbornica komunalnega gospodarstva je že šestič podelila nagrade in priznanja.
• Združenje za inženiring je podelilo nagrado za najboljši inženiring projekt v preteklem letu.

 
September

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

• V okviru Dneva inovativnosti so bila že 16. podeljena nacionalna priznanja za najbolj inovativna podjetja in inovatorje v 
podjetjih in javno raziskovalnih zavodih.

 
Oktober

• Zbornica računovodskih servisov je podelila certifikate Strokovni vodja računovodskega servisa.
• Pomurska gospodarska zbornica je skupaj z lokalnim tednikom Vestnik prvič podelila priznanja za Pomursko podjetje leta 

2016 v petih kategorijah.
• Na 64. Gostinsko turističnem zboru so bile podeljene nagrade in priznanja za sodelovanje v različnih strokovnih kategori-

jah tekmovanj gostinstva in turizma ter priznanja Turistično gostinske zbornice članom za kakovost in uspešnost. Na Dne-
vih slovenskega turizma je bilo podeljeno priznanje za posebne dosežke pri razvoju slovenskega turizma.

• Območna zbornica Koroška je skupaj s časnikom Večer prvič podelila priznanje Koroško podjetje leta.
• Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine je na 10. Dnevu ravnanja s človeškimi viri podelila Priznanje za vzoren pri-

mer ravnanja s človeškimi viri na Dolenjskem in v Beli krajini.
• Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev je ob rojstnem dnevu Kristine Brenkove podelila nagrado Kristine Brenkove za 

izvirno slovensko slikanico.
 
November

• Štajerska gospodarska zbornica je skupaj s častnikom Večer že drugič podelila priznanje Podravsko podjetje leta.
• Združenje papirne in papirno predelovalne industrije je na Mednarodnem srečanju slovenskega papirništva 2017 že 16-ič 

podelila Nagrado za najboljše zaključno delo s področja papirništva in sorodnih ved.
• Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev je na 33. Slovenskem knjižnem sejmu podelila Schwentnerjevo nagrado 2017,  

Schwentnerjevo priznanje za izjemen prispevek k razvoju knjižnega sejma, nagrado za Najboljši prvenec 2017, Priznanje 



za mladega prevajalca, nagrado Najlepša slovenska knjiga, nagrado Knjiga leta – velika nagrada SKS. Skupaj z Združenjem 
Manager je podelila priznanje za Najboljšo poslovno knjigo.

• Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti je podelila posebna priznanja članom za strokovni prispevek na področju sveto-
valstva, izobraževanja menedžmenta in na področju oblikovanja. 

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



MEDIJSKA PREPOZNAVNOST
(Vir: Medijska analiza GZS 2017, izvajalec Kliping d. o. o.)

 
GZS zaseda 56 % medijskega prostora med gospodarskimi združenji.

GZS je imela tekom celotnega leta 2017 najmočnejši glas v medijih, vrh medijske pojavnosti pa predstavljajo marec, september 
in november. Marca je aktivno komunicirala o predlogu zdravstvene reforme, podeljene pa so bile tudi nagrade GZS. Medijsko 
najbolj izpostavljena tema v mesecu septembru je bila izvolitev nove generalne direktorice Sonje Šmuc, novembra pa različni 
dogodki v organizaciji Gospodarske zbornice Slovenije. 

Zasedla je 56 % medijske pojavnosti med vsemi gospodarskimi združenji, po pojavnosti pa ji je najbližje OZS, ki je zasedla 24 % 
prostora.

 



GZS v medijih najpogosteje o dogodkih in nagradah

GZS se je v letu 2017 pojavljala v okviru večjega števila vladnih in gospodarskih vprašanj. Tako v medijih kot v sporočilih za jav-
nost je najpogosteje komunicirala o dogodkih ter nagradah, sledijo pa teme, povezane z nepremičninami in kmetijstvom. V letu 
2017 je bila GZS največkrat medijsko omenjena v povezavi z redefinicijo minimalne plače ter z izplačilom regresa in nagrade za 
uspešnost. 

Večje število objav, predvsem v tretjem četrtletju se je nanašalo tudi na novo generalno direktorico GZS Sonjo Šmuc. Aktivno je 
komunicirala tudi o gradnji drugega tira ter o gospodarski rasti, kritično pa se je zbornica odzvala na predlog zdravstvene refor-
me. Predvsem v drugi polovici leta je več komunicirala tudi o tujih investicijah, največ o japonskih.



GOSPODARSKO OKOLJE  
V LETU 2017

Četrto leto gospodarske rasti prineslo nova delovna mesta 
BDP v tekočih cenah je v letu 2017 znašal 43,3 milijarde evrov, kar je realno 
za 4,5 odstotka več kot v letu 2016. Po višini gospodarske rasti je bila sloven-
ska rast ena izmed najvišjih med državami EU, in sicer smo se uvrstili med 
prve tri države. Glede na povprečno rast v EU je bila slovenska še enkrat 
višja. 

Po občutnem padcu med krizo z dvojnim dnom in relativno hitrejši rasti v 
zadnjih štirih letih ostajamo v skupini držav, kjer realni BDP sicer presega 
predkrizno raven (2008), vendar le za 3 %. Za Slovenijo zaostaja še šest 
evropskih držav, ki niso dosegle predkrizne ravni. Pri vseh ostalih državah 
se je realno gospodarstvo občutneje okrepilo. Med primerljivimi državami 
se je realno gospodarstvo najbolj okrepilo na Poljskem (za slabo tretjino) in 
na Slovaškem (za slabo petino).  

Potrošnja gospodinjstev najbolj prispevala h gospodarski rasti 
Zasebno trošenje ter investicije sta bila glavna generatorja gospodarske 
rasti v letu 2017. Potrošnja gospodinjstev se je realno zvišala za 3,2 %. Večje 
trošenje gospodinjstev je vplivalo na precejšnjo realno rast prihodka v tr-
govini z motornimi vozili (za 15 %), kakor tudi v trgovini na drobno (za 8 %). 
Nadpovprečno se je povečala prodaja po pošti in internetu, motornih goriv, 
oblačil in obutve ter gospodinjskih naprav ter pohištva. Bruto investicije v 
osnovna sredstva so se zvišale za 10,3 %. Kljub temu, da obseg bruto inve-
sticij v osnovna sredstva v zadnjem obdobju narašča z razmeroma visokimi 
stopnjami, še vedno zaostaja za ravnjo pred krizo za dobro tretjino. Na rast 
bruto investicij v osnovna sredstva je vplivala tako rast investicij v zgradbe 
in objekte (za 13,6 %) kot tudi v opremo. Gradbeno dejavnost poganja višje 
povpraševanje po nepremičninah in poslovnih objektih, pri tem ostajajo 
pogoji financiranja ugodni. Investicije v opremo in stroje so se povečale za  
9,7 %, še precej bolj pa investicije v transportno opremo. 

Izjemna rast blagovne menjave 
Boljše gospodarske razmere v mednarodnem okolju ter višje povpraševanje 
po slovenskih proizvodih so pospešili izvoz, kar je na drugi strani ob pospe-
šeni porabi in investiranju povečalo povpraševanje tudi na strani uvoza. 
Slovenija je v letu 2017 izvozila za 28.250 milijonov EUR blaga (nominalno 
za 13,1 % več kot v letu 2016), uvozila pa za 27.526 milijonov EUR blaga (ali 
za 14,2 % več). Pokritost uvoza z izvozom v tem obdobju je bila 102,6-od-
stotna, presežek v blagovni menjavi s tujino pa je znašal 724,2 milijona 
EUR. Največji delež k skupnemu izvozu v letu 2017 je prispeval izvoz cestnih 
vozil, ki se je tudi vrednostno najbolj povečal, ter izvoz električnih strojev 
in naprav. K skupnemu uvozu je največ prispeval uvoz cestnih vozil, nafte 
in naftnih derivatov. Slovenija večino blagovne menjave ustvari z državami 
članicami EU (76,7 % vsega izvoza in 80,1 % vsega uvoza). Izvoz Slovenije 
v EU se povečuje od leta 2013 dalje, uvoz pa od leta 2014 dalje. Hkrati se z 
državami EU izkazuje tudi primanjkljaj v blagovni menjavi, ki pa se v zadnjih 
letih zmanjšuje. Z državami izven EU je imela Slovenija v zadnjih letih prese-
žek v blagovni menjavi.



Presežek storitvene menjave je v letu 2017 znašal 2.565 mio EUR, kar je za 
391 mio EUR več kot v letu 2016. Izvoz storitev se je povečal za nominalno 
11,5 %, uvoz pa za 8,2 %. Podrobnejša struktura storitvene menjave prika-
zuje povečanje presežka potovanj (1.505 mio EUR), transporta (za 1.075 mio 
EUR) in gradbenih storitev (za 306 mio EUR). Presežek tekočega računa pla-
čilne bilance Slovenije že nekaj let presega 5 % BDP in je med večjimi v EU. 

Visoka rast proizvodnje 
Industrijo so v 2017 zaznamovali visoka izkoriščenost proizvodnih kapaci-
tet, višji izvoz, boljša gospodarska klima, a hkrati pomanjkanje usposoblje-
nih delavcev. V letu 2017 je bila vrednost industrijske proizvodnje višja za 8 
%. V predelovalnih dejavnostih se je zvišala za 8,7 %, v rudarstvu za 3,4 %, v 
oskrbi z električno energijo, plinom in paro pa za 1,8 %. Rast vrednosti indu-
strijske proizvodnje je bila najizrazitejša v proizvodnji proizvodov za investi-
cije (za 14,6 %) ter pri proizvodih za vmesno porabo (za 6,5 %). V celotnem 
letu 2017 je bil prihodek od prodaje industrijske proizvodnje višji za 9,7 %. 
Na tujem trgu se je zvišal za 10,9 %, na domačem trgu pa se je znižal 4,7 %. 
Vrednost zalog se je zvišala za 4,7 %. 

Zaposlovanje še naraslo 
Skupna zaposlenost (po statistiki nacionalnih računov) je v 2017 znašala 
986.400 oseb, s čimer je bilo število delovno aktivnih najvišje po letu 2009. 
Glede na leto 2016 se je število povečalo za 26.700 oseb oz. za 2,8 %. Sto-
pnja delovne aktivnosti je bila v 4. četrtletju 2017 55,4-odstotna (za 2,8 
odstotne točke višja kot pred enim letom). 

Boljše gospodarske razmere se odražajo na pozitivnih premikih na trgu 
dela. Delovno aktivno prebivalstvo (po registrskih virih) narašča od leta 
2014 dalje. V letu je bilo v Sloveniji povprečno 854.454 delovno aktivnih 
oseb, blizu 12 % je bilo samozaposlenih. Število zaposlenih pri pravnih in 
fizičnih osebah se je lani v povprečju povečalo za 3,4 %, število samozapo-
slenih oseb pa za 4 % (med njimi s.p. za 2,4 %). 

Brezposelnih je bilo lani v povprečju 88.648 oseb oz. za 14,1 % manj kot 
v predhodnem letu. Tako se je brezposelnost znižala tretje leto zapored. 
Anketna stopnja brezposelnosti ILO je v Sloveniji decembra 2017 upadla na 
6,2 %, kar je bilo pod povprečjem območja evra (8,7 %). V enem letu se je v 
Sloveniji znižala za 1,7 odstotne točke. Stopnje brezposelnosti mladih se je 
znižala s 14 na 12,5 %, kar je bilo manj kot v območju evra (17,9 %).  

Plače ponovno z rastjo 
Rast plač javnega sektorja je bila posledica odprave plačnih anomalij in 
rednih napredovanj, pri zasebnem sektorju pa predvsem posledica višjih 
dogovorjenih uskladitev plač pri nekaterih kolektivnih pogodbah in konku-
renčnega boja za zaposlene zaradi znižanja stopnje brezposelnosti. Pov-
prečna mesečna bruto plača za 2017 je znašala 1.627 EUR, v neto znesku pa 
1.062 EUR. Od povprečne mesečne plače v letu 2016 je bila nominalno višja 
za 2,7 % (v bruto znesku) oziroma za 3,1 % (v neto znesku), realno pa za 1,3 
% (v bruto znesku) oziroma za 1,7 % (v neto znesku). Povprečna mesečna 
neto plača je v javnem sektorju znašala 1.222 EUR, v zasebnem sektorju 
pa 983 EUR. V primerjavi s prejšnjim letom se je v obeh sektorjih zvišala, in 
sicer v javnem sektorju za 3,1 %, v zasebnem sektorju pa za 2,9 %.  



Ponovna rast cen po dveh letih deflacije 
Cenovni pritiski iz mednarodnega okolja (trg surovin) so pomembno prispevali 
k skupni rasti cen. V letu 2017 smo imeli na letni ravni 1,7-odstotno inflacijo. V 
letu dni je na višjo inflacijo vplivala dražja hrana (sveže sadje, meso) in naftni 
derivati - tekoče gorivo, dizelsko gorivo in bencin (od 13 do 6 % rast). Povpreč-
na letna inflacija je bila 1,4-odstotna. Storitve so se v povprečju podražile, in 
sicer za 1,7 %, cene blaga pa za 1,3 %. Sezonski proizvodi so se podražili za 4,3 
%, goriva in energija za 4,1 %, dejanske najemnine in storitve za vzdrževanje in 
popravilo stanovanja za 3,6 %. Blago dnevne porabe se je podražilo za 2,3 %, 
poltrajno blago za 0,1 %, trajno blago se je pocenilo za 1,6 %. Lani so se zviše-
vale tudi cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na doma-
čem (za 1,3 %) ter na tujem trgu za 3 %, predvsem zaradi višjih cen surovin in 
ugodnih gospodarskih razmer. Cene uvoženih proizvodov so bile lani višje za 
3,4 %. 

Zadolženost podjetij najnižja v desetletju 
Zadolženost podjetniškega sektorja, ki se je pričela zniževati po doseženem vrhu 
v letu 20109, se je še posebej v obdobju 2013-2016 intenzivno zniževala in je že 
dosegla raven pred hitro rastjo posojilne dejavnosti (pred obdobjem 2005-2008). 
V zadnjem obdobju se je izraziteje izboljšala tudi sposobnost podjetij za odpla-
čevanje dolgov (merjeno preko EBITDA in zadržanih dobičkov), saj so kazalniki 
dosegli najugodnejše vrednosti v več kot 10-letnem opazovanem obdobju.

V prvih letih krize se je bančni dolg zniževal predvsem zaradi stečajev nekaterih 
podjetij. Od leta 2012 je znižanje dolga v vedno večji meri povezano z dejanskim 
intenzivnejšim odplačevanjem dolgov, pa tudi finančnimi prestrukturiranji (kon-
verzija dolga v kapital). Razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA se je v 
letu 2016 znižalo na 2,8; na vrhuncu, v letu 2009, je znašalo 6. Zaradi šibke rasti 
bančnih posojil (2 % v decembru 2017) podjetjem in pričakovane rasti dobič-
konosnosti pričakujemo, da se bo v letu 2017 to razmerje še dodatno izboljšalo 
(znižanje relativne zadolženosti).  

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

Gospodarska slika Slovenije za leto 
2017 v številkah:
Gospodarska rast:  
5 %
Investicije v osnovna sredstva:  
10,3 %
Izvoz blaga in storitev:  
53,6 mrd EUR (10,6 %)
Uvoz blaga in storitev:  
31,4 mrd EUR (10,1 %)
Število registrirano brezposelnih:  
88.648 (-14,1 %)
Povprečna mesečna bruto plača:  
1.626,95 EUR
Rast cen življenjskih potrebščin:  
1,4 %
BDP na prebivalca:  
20.951 EUR



KADRI
Ob koncu leta 2017 je bilo na zbornici zaposlenih 125 sodelavcev. Na novo smo zaposlili 13 sodelavcev, zbornico pa je zapustilo 7 
sodelavcev.

Nove zaposlitve so bile realizirane predvsem v organizacijskih enotah, kjer se je začasno povečal obseg dela zaradi projektnega 
dela na področju trajnostnega razvoja, razvoja strateških partnerstev (SRIP), odgovornega inoviranja, promocije in rabe napre-
dnih tehnologij v MSP ter zaradi drugih projektov na področju digitalizacije poslovnih procesov, razvoja novih oblik poklicnega 
izobraževanja, kompetenčnih centrov, razvoja konkurenčnosti na področju agroživilskega sektorja idr. 

V primerjavi s predhodnim letom se je izobrazbena struktura zaposlenih izboljšala. Najbolj se je povečal delež zaposlenih, ki so 
zaključili magistrski študij (VIII/1), in sicer kar za 8 %. 

Raven izobrazbe VIII/2 VII//1 VII VI/2 VI/1 V IV III II I skupaj

Število zaposlenih 4 24 69 10 10 6 1 0 0 1 125
% 3,2 19,2 55,2 8,0 8,0 4,8 0,8 0,0 0,0 0,8 100

Glede na to, da smo zaposlovali pretežno sodelavce, mlajše od 40 let, se je nekoliko spremenila tudi starostna struktura zaposle-
nih, vendar ne bistveno. Nekoliko se je povečal delež zaposlenih sodelavcev moškega spola, čeprav so na zbornici, predvsem na 
strokovnih nalogah,  zaposlene pretežno sodelavke ženskega spola. 

Starost Moški Ženske Skupaj

do 30 1 8 9

31 do 40 9 18 27

41 do 50 10 25 35

51 do 55 2 19 21

56 do 60 4 10 14

61 do 65 9 10 19

SKUPAJ 35 90 125

% zaposlenih 28,0 72,0 100,0

Večina novih zaposlitev je bilo sklenjenih za določen čas, za čas trajanja posameznih projektov,  kar pa lahko preraste v trajnejše 
zaposlitve v primerih, ko bomo v okviru projektov (s pomočjo novih kompetenc in projektnih partnerstev) uspeli razviti učinkovi-
te storitve, ki bodo odgovarjale na potrebe članstva, kar je ključni cilj sodelovanja sodelavcev zbornice v mednarodnih in nacio-
nalnih projektih.  



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

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

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

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

Vsaj 5 realiziranih ukrepov iz Agende malega gospodarstva 2016. 
realizirano

Vsaj 10 realiziranih ukrepov iz DigitAgende 2016. 
realizirano

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

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


realizirano

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

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


delno realizirano 

Razbremenitev večjega deleža nagrade 
za poslovno uspešnost.

Sprememba dohodninske lestvice, ki 
vpliva na zaposlene z nižjimi dohodki.

Preprečitev sprememb obdavčitve 
stroškov dela napotenih delavcev.

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


realizirano

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


realizirano

Sprejeto v DZ februarja 2018.

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


realizirano

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


delno realizirano

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


realizirano



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


realizirano

Preprečili zvišanje prispevne stopnje za 
zdravstveno zavarovanje s tem, ko smo 
preprečili sprejem novega ZZVZZ.

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


delno realizirano 

Dosegli dodatno znižanje prispevne 
stopnje oziroma podaljšanje veljavnosti 
znižane prispevne stopnje.

Posebni projekt: Digitalizacija gospodarstva

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


realizirano

Dvigovanje digitalnih kompetenc v gospodarstvu prek izobraževanj. 
realizirano

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

Komunikacijske aktivnosti in medijski projekti

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


realizirano

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


realizirano

GG: 8 rednih, 2 izredni, 5 panožnih 
številk.
Discover Slovenia: 6 regijskih, 1 letna 
številka.

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


delno realizirano 

Izdanih 19 številk biltena, vključeni so 
bili tudi članki in prispevki iz revije Glas 
gospodarstva.

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


realizirano

12 izdaj okoljskih e-novic, namenjenih informiranju o stališčih in aktivnostih zbornice na 
področju okolja in krepitvi prepoznavnosti področja okolja pri članih.


realizirano

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


realizirano

Krepitev vpliva

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


realizirano

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

realizirano

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



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


realizirano

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

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

realizirano

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


realizirano

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


realizirano

Dogodki

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


delno realizirano 

4 strateške konference.

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

delno realizirano 
3 strateška srečanja.

Strateška konferenca s področja okolja (Okoljski dan gospodarstva). 
realizirano

Predstavitve in razprave, namenjene članom GZS, o osnutkih predpisov z okoljskega  
področja, pomembnih za gospodarstvo.


realizirano

Še bolj sistematično spremljanje zakonodaje

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


realizirano

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

delno realizirano 

Spremembe Pravilnika o obratovalnem 
monitoringu stanja tal in Pravilnika 
o obratovalnem monitoringu stanja 
podzemne vode. Dosežek: manj obse-
žen obratovalni monitoring in bolj jasne 
določbe pravilnikov.

Papirni, kovinski in kosovni odpadki: 
uveljavljena izjema od obvezne upora-
be javne službe zbiranja komunalnih 
odpadkov.

Podane pripombe na osnutek novega 
Zakona o varstvu okolja; zakon še ni v 
nadaljnji obravnavi. 

Podane pripombe na predlog Uredbe 
o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v 
okolju – uredba še ni sprejeta.

Ravnanje z odpadki: aktivnosti za pospešitev postopkov za izdajo soglasij za iznos  
odpadkov v tujino po požaru v Kemisu.

+

dodatno realizirano



CILJ 2: INTERNACIONALIZACIJA GOSPODARSTVA  
Poudarek na oblikovanju storitev po meri posameznih podjetij za njihov vstop in nastop na tujih trgih. 

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

100 različnih dogodkov v okviru programa Go International Slovenia. 
realizirano

Vsaj 3 regijsko obarvane izdaje Discover Slovenia. 
realizirano

6 regijsko obarvanih izdaj.

Letna izdaja revije Discover Slovenia. 
realizirano

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

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


realizirano

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


realizirano

Vse aktivnosti s področja mednarodnega poslovanja, ki jih je izvajala GZS, so potekale v okviru programa spodbujanja internaci-
onalizacije slovenskih podjetij Go International Slovenia. 

Nove poslovne priložnosti

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

realizirano

Sodelovanje v partnerskih projektih (INTERREG – IRIC), ki omogočajo slovenskim podjetjim 
vstop na trge zahodne Evrope. 

realizirano

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

realizirano

Produkti 

Vsaj 3 regijsko obarvane (fokusirane na določene trge) izdaje Discover Slovenia za podporo 
mednarodnim gospodarskim srečanjem ter letna izdaja Discover Slovenia 2017.


realizirano

6 regijsko obarvanih izdaj.

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


delno realizirano

Konzorciji, klubi, poslovne skupine

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


realizirano

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

realizirano



Promocija

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


realizirano

Izobraževanje in drugi dogodki

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


realizirano

Storitve

Podajanje ključnih informacij o posameznih trgih. 
realizirano

Individualno svetovanje članom GZS in posredovanje poslovnih kontaktov. 
realizirano

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


realizirano

10 izdaj e-biltena SloveniaBussinesLink, namenjenega obveščanju tujih javnosti o stališčih 
in aktivnostih GZS ter gospodarskih trendih.


realizirano

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

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 2017 (182 prijavljenih  
inovacij, 774 inovatorjev).


realizirano

Preko 800 udeležencev na vseh 13 regionalnih podelitvah priznanj za inovacije. 
realizirano

1 strokovna konferenca na temo inovativnosti, vključno z nacionalno podelitvijo priznanj 
za inovacije (450 domačih in tujih udeležencev na nacionalni prireditvi).


realizirano

Strokovna konferenca na temo inova-
cije v krožnem gospodarstvu, poslovna 
srečanja, nacionalna podelitev.

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


realizirano

Prenos v živo: dogodek si je ogledalo 
1.500 ljudi iz Slovenije in tujine.

35 posvetovalnih obiskov podjetij na temo razvoja in trženja inovacij ter zaščite  
intelektualne lastnine. 

realizirano

5 delavnic na temo razvoja inovacij in upravljanja z intelektualno  
lastnino.


realizirano



Konzorciji

Povezovanje podjetij v mednarodna razvojna partnerstva. 
realizirano

6 podjetij povezanih v konzorcije.

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

realizirano
32 sestankov ob Dnevu inovativnosti.

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


realizirano

Dogodki

13 regionalnih podelitev priznanj za inovacije. 
realizirano

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


realizirano

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


realizirano

2 izobraževanji s področja inovativnosti. 
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

Izvajamo v manjšem obsegu, saj pro-
jekt še ni bil odobren s strani MGRT/
SPIRIT.



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

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

Izobraževanje prek 500 zaposlenih s področja digitalnih vsebin. 
delno realizirano

300 zaposlenih.

Izobraževanje 300 zaposlenih s področja različnih pravnih vsebin. 
realizirano

Izobraževanja 250 zaposlenih s področja okoljskih vsebin. 
realizirano

Izobraževanje 1.500 zaposlenih s področja internacionalizacije. 
realizirano

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

Izobraževanje 1.000 zaposlenih s področja kreativnosti in vodenja, prodaje in marketinga. 
delno realizirano

400 zaposlenih.

Dogodki

Paket delavnic na različne vidike digitalnega poslovanja z namenom krepitve zavedanja in 
znanj o tej tematiki.


delno realizirano

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

16 seminarjev in delavnic.

12 novih ekskluzivnih strokovnih usposabljanj s področja prava (delovna razmerja, javna 
naročila, državne pomoči, zaposlovanje tujcev, gospodarske pogodbe, inšpekcijski nadzori 
izvršba in insolvenčni postopki, poslovanje s potrošniki, alternativno reševanje sporov).


realizirano

V okviru programa Obzorja 2020 bomo s partnerji pripravili delavnice o črpanju EU sredstev. 
delno realizirano

Izvedeno ob podpori GZS.

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


realizirano

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

2 izobraževanji s področja inovativnosti. 
realizirano

Storitve

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

realizirano

Podajanje ključnih informacij o posameznih trgih. 
realizirano

Individualno svetovanje članom GZS o nastopanju na tujih trgih in posredovanje poslovnih 
kontaktov potencialnih partnerjev v tujini.


realizirano



Svetovanje pri zaščiti in upravljanju z intelektualno lastnino. 
realizirano

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

12 izdaj okoljskih e-novic, namenjenih informiranju o stališčih in aktivnostih zbornice na 
področju okolja in krepitvi prepoznavnosti področja okolja pri članih. 


realizirano

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

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

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


realizirano

GG: 8 rednih, 2 izredni, 5 panožnih številk.

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

6 regijskih, 1 letna številka.

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

43 številk Poslovnega tednika in 20 
številk Zakonodajnega kompasa.

12 izdaj okoljskih e-novic. 
realizirano

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

Pomoč 2.000 članom.

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

 
Preko produktov

Razvoj revije GG v smeri ključne revije o stališčih slovenskega gospodarstva, ne le za bralce, 
temveč s ciljem citiranja v drugih medijih.
9 rednih izdaj Glas gospodarstva, 1 revija o nagrajencih GZS. 

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

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


realizirano

GG: 8 rednih, 2 izredni (1 revija o nagra-
jencih, 1 Vrh gospodarstva), 5 panožnih 
številk.

Discover Slovenia: 6 regijskih, 1 letna 
številka.

Okrepiti prepoznavnost in uporabnost gradiv Analitike GZS preko internih in zunanjih 
kanalov.


delno realizirano

Gradiva niso izšla v planiranem obsegu. 
Intenzivirana sta bila priprava anali-
tičnih komentarjev in komuniciranje z 
mediji.

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


realizirano



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


realizirano

Pomoč 2.000 članom.

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

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


realizirano

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


delno realizirano

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


realizirano

46 številk e-biltena Poslovni tednik GZS. 
delno realizirano

43 številk.

Preko promocije stališč in učinkov realizacije ukrepov

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

realizirano

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

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

20 številk e-biltena Zakonodajni kompas. 
realizirano

10 izdaj e-biltena SloveniaBusinessLink, namenjenega obveščanju tujih javnosti o stališčih 
in aktivnostih GZS ter gospodarskih trendih


realizirano

Preko promocije o dejavnostih GZS in prednostih članstva

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

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

Preko promocije uspehov članov

Podelitev Nagrad GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. 
realizirano

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

Nadaljevanje s stalnimi izboljšavami spletnega portala www.sloexport.si ter promocijo 
izvoznih podjetij v bazi Sloexport. 

realizirano

Letno srečanje imetnikov certifikata Excellent SME s podelitvijo nagrad. 
realizirano



2. JAVNE LISTINE

Na področju mednarodnega poslovanja smo v okviru javnega pooblastila na oddelku Javne listine in 12 regionalnih zbornicah izdali:

• 17.969 Potrdil o poreklu blaga,
• 1.122 ATA zvezkov za začasni izvoz blaga,
• 25 potrdil o registraciji podjetij v poslovnem in sodnem registru in 
• potrdili 4.765 listin, ki spremljajo blago pri izvozu.

 
Za Potrdila o poreklu blaga smo pridobili mednarodni znak kakovosti in uspešno uvedli elektronski sistem pridobivanja potrdil 
in drugih listin. Novosti sta prinesli številne ugodnosti izvoznikom: postopki so enostavnejši, hitrejši in cenejši, potrdila z med-
narodnim znakom kakovosti pa imajo večjo veljavo v svetu in omogočajo enostavno preverjanje resničnosti potrdil. Od uvedbe 
e-sistema smo 20 % potrdil izdali elektronsko. Izvedli smo šest seminarjev z delavnico o poreklu blaga v Ljubljani in na regional-
nih zbornicah. 

V sodelovanju s tujimi zbornicami smo urejali zaključevanje postopkov začasnega uvoza ter z zavarovalnico v primerih zahtevkov 
za plačila uvoznih dajatev.

Na področju prevozov v cestnem prometu smo izdali:

• 745 licenc in 4.060 izvodov licenc za prevoz potnikov in blaga v notranjem in mednarodnem cestnem prometu,
• 553 licenc za avto-taksi prevoze,
• 9.116 potrdil za voznike, ki niso državljani EU,
• 6.037 dvojnikov,
• 82 sprememb licenc, 
• 9.896 dovolilnic in 483 CEMT dovolilnic za opravljanje mednarodnega cestnega prevoza blaga ter izvajali druge upravne 

postopke.

V okviru javnega pooblastila smo izvajali nadzore nad izpolnjevanjem pogojev za licenco ter v primerih neizpolnjevanja pogojev 
licenco odvzeli.  

Podjetja smo informirali preko spletne strani, e-novic in drugih medijev ter jim svetovali na omenjenih področjih. 

Aktivno smo sodelovali z domačimi in tujimi institucijami z namenom izboljšanja pogojev za pridobitev zgoraj navedenih listin.



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 GZS, s tradicijo reševanja sporov od leta 1928.

LAC je v letu 2017 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 2017 izvedene številne individualne poslovne predstavitve ponudbe in 
storitev LAC za uporabnike, zlasti slovenske odvetnike, podjetja, in druge ciljne skupine, poleg tega pa smo se povezovali z domači-
mi in tujimi poslovnimi, gospodarskimi, odvetniškimi in stanovskimi združenji ter znanstveno-raziskovalnimi institucijami. Nadalje-
vali smo tudi s pristopom promocije v obliki sodelovanja na poslovnih zajtrkih in korporativnih in-company dogodkih odvetniških 
družb in podjetij. Pri mednarodni promociji ponudbe in storitev LAC je bil v letu 2017 fokus na regiji Adriatic. Med odmevnejšimi 
dogodki, na katerih so aktivno sodelovali predstavniki LAC, velja izpostaviti predvsem »twinning« arbitražno konferenco v Sarajevu, 
skupaj z združenjem Arbitri (februar), CEELM General Counsel Summit v Varšavi (junij), konferenco ob 90-letnici Stalne arbitraže pri 
PKS v Beogradu (oktober), Wolf Theiss 3nd Ljubljana Arbitration Day (oktober) ter številne druge strokovne in poslovne dogodke v 
Sloveniji in tujini. Dodatno smo okrepili prisotnost na področju znanosti in povezovanja z znanstveno izobraževalnimi institucijami. 
Tako smo strokovnjaki LAC, kot gostujoči predavatelji sodelovali z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani, Pravno fakulteto Uni-
verze v Ljubljani, Pravno fakulteto Univerze v Mariboru ter Fakulteto za Management v Kopru. 

Kot temeljni dosežek na področju mednarodnega uveljavljanja LAC lahko štejemo uspešno organizacijo že tretje letne mednaro-
dne konference »Joint UNCITRAL-LAC Conference on Dispute Settlement« v aprilu 2017, organizirano pa je bilo tudi tretje medna-
rodno arbitražno tekmovanje v Sloveniji »The Ljubljana Willem C. Vis Pre-Moot«. 

LAC je v 2017 pripravil prevod Ljubljanskih arbitražnih pravil v albanski jezik. Ljubljanska arbitražna pravila so trenutno dostopna 
v sedmih jezikih (slovenski, angleški, nemški, srbski, makedonski, hrvaški in albanski). Konkurenčna prednost LAC je v tem, da 
je svoja 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. Zato je LAC na področju ex-Yu (med odvetniki, arbitri, podjetji) nadaljeval s široko mar-
ketinško 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 področju.

Nadgradnjo kakovosti storitev, sistema upravljanja s strankami, strokovnosti in profesionalizacije delovanja organov LAC smo v letu 
2017 dosegli preko trajnega strokovnega izpopolnjevanja članov sekretariata na vodilnih tujih arbitražnih institucijah ter strokovnih 
združenjih. V ta namen smo vzdrževali visoko raven mednarodnega sodelovanja, izobraževanja in prenos dobrih praks, znanja in izku-
šenj iz vodilnih arbitražnih institucij / združenj v slovensko arbitražno okolje.

V letu 2017 je LAC nadaljeval svoj primat v Sloveniji na področju razvoja arbitražnega prava in prakse. Izšle so tri številke zadnjega, 
6-ega letnika revije Slovenska arbitražna praksa, pri njenem nastajanju pa je sodelovalo več kot 20 avtorjev iz celega sveta.  
 
 
UVELJAVLJANJE IN KREPITEV DOBRIH PRAKS V POSLOVNIH RAZMERJIH PREK ČASTNEGA SODIŠČA PRI GZS

Častno sodišče pri Gospodarski zbornici Slovenije je v letu 2017 delovalo skladno z Zakonom o gospodarskih zbornicah (UL RS št 
8/2008) in zanj še vedno veljajo pravila, sprejeta v letu 2000, s tem, ta od leta 2008 dalje ne izvaja individualnih postopkov v zvezi 
s kršitvami dobrih poslovnih običajev. 

Sekretariat Častnega sodišča na prošnjo zainteresiranih subjektov izdaja potrdila o neobravnavanju 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 s sedežem v Parizu (ICC) je pri OZN, WTO in drugih mednarodnih organizacijah priznana 
kot največja svetovna asociacija, ki preko nacionalnih odborov posameznih držav pospešuje liberalizacijo svetovne trgovine in 
investicij, pripravlja standarde mednarodnih gospodarskih pogodb, spodbuja poslovno etiko, alternativno reševanje sporov in 
korporativno družbeno odgovornost podjetij. GZS vodi sekretariat slovenskega nacionalnega odbora ICC.

V letu 2017 smo sodelovali zlasti pri naslednjih aktivnostih ICC:

• sodelovanje v Komisiji za bančno tehniko in prakso, Komisiji za gospodarsko pravo in prakso ter v Komisiji za arbitražo in ADR;
• sodelovanje v Upravnem odboru Mednarodnega arbitražnega sodišča ICC;
• pomoč pri reševanju medbančnih problemov pri poslovanju z dokumentarnimi akreditivi, garancijami in inkasi;
• pomoč in svetovanje pri uporabi Enotnih pravil za bančno plačilno obvezo (BPO);
• pomoč in svetovanje glede Enotnih pravil za garancije na prvi poziv;  
• preko poslovnih zajtrkov in drugih oblik promocija novih ICC modelnih pogodb (prodajne, pogodbe o trgovskem zastopa-

nju in distribucijske pogodbe), še posebej tudi z vidika instrumentov utrditve obveznosti;  
• sodelovanje pri izdelavi novega ICC priročnika o primerjalno pravni ureditvi pridržka lastninske pravice in njegovih moder-

nih izvedenih oblik; 
• posredovanje in razlaga drugih pravil, običajev in strokovnih publikacij ICC;
• 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) obvešča-

nje o odkritih finančnih goljufijah in mednarodnih malverzacijah, ki so najbolj pogoste pri čekih, akreditivih in garancijah;
• sodelovanje v odboru za Poreklo blaga;
• sodelovanje v odboru za ATA zvezke.

 
 
SODELOVANJE Z EUROCHAMBRES

Kot polnopravna članica Evropske zveze gospodarskih zbornic (Eurochambres) je GZS tudi v letu 2017 dejavno sodelovala pri 
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 zakono-
daje. 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.

Sodelovali smo v strateških delovnih skupinah Eurochambres na naslednjih področjih:  

• trgovina in investicije,
• kadri,
• enotni trg s poudarkom na digitalizaciji,
• MSP in podjetništvo,
• boljša zakonodaja,
• energija in okolje,
• carine.



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 dosežki na področju lobiranja
Lobiranje za čimprejšnji začetek del na 3. razvojni osi, da se na način vzpostavi 
sodobnejša cestna povezava. 

realizirano
Priprava in podpis skupne izjave za 
uresničitev 3. razvojne osi (s SŠGZ).

Sodelovanje pri regijski koordinaciji 
za 3. razvojno os. 

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

realizirano
Predlogi OZ v regijskem razvojnem 
svetu.

Izobraževanje v panogi: vajeništvo 
program mizar v sklopu ŠC Slovenj 
Gradec. 

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


delno realizirano

Medijske teme v podporo prizadeva-
njem podjetjema SIJ Metal Ravne in 
TAB Mežica.

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


delno realizirano

Aktivnosti GZS na področjih karierne 
orientacije in izobraževanja za potre-
be gospodarstva-

Predlogi OZ v regijskem razvojnem 
svetu.

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

realizirano
200 udeležencev.

Razvojna konferenca koroške regije z okoli 70 udeleženci. 
realizirano

Novi produkti/storitve
Dom koroškega gospodarstva: priložnostna publikacija ob 50. obletnici delovanja 
OZ Koroška. +

dodatno realizirano
Vzpostavitev regijskega Partnerstva za razvoj človeških virov: podpis 
memoranduma. +

dodatno realizirano
Zasnova projekta 55+ v okviru GZS in OZ Koroška in sodelovanje z Javnim 
štipendijskim, razvojnim, invalidskim in preživninskim skladom RS (Razpis ASI 2017) +

dodatno realizirano



22 izobraževalnih dogodkov s skupaj 382 udeleženci
1 e-publikacija Rezultati poslovanja regijskega 

gospodarstva 2016

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

2 analizi in napovedi poslovanja koroškega  
gospodarstva 2016, 2017

1  Analiza – 15-letni pregled gospodarstva koroške regije 
za priložnostno publikacijo Dom koroškega gospodarstva 

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 dosežki na področju lobiranja
Zavzemanje za dokončanje verige HE na spodnji Savi s poudarkom na izgradnji 
zadnje v verigi t.j. HE Mokrice in spustitev v redno delovanje skladno s planom v letu 
2022.


realizirano

Odprtje in redno delovanje HE Brežice 
v letu 2017. Postopek za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za HE Mokrice 
je v teku.

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

delno realizirano
V letu 2017 so posavska podjetja iz 
skladov EU počrpala 1,91 mio EUR.

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

realizirano
Z vzpostavitvijo montabilnih prome-
tnih znakov, izvedbo novega krožišča 
v Krškem in sodelovanjem vseh vklju-
čenih akterjev izredni prevozi poteka-
jo tekoče in brez posebnih zapletov. 

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


realizirano

V sklopu projekta Zavezništvo za 
mlade in s promocijo poklica stroj-
ni mehanik, ki se je v šol. l. 2017/18 
izvajal prvič, je bilo zadoščeno pogoju 
ministrstva. V program se je vpisalo 16 
dijakov.

Vpis se je na strojni šoli povečal za 25 
dijakov (indeks 109 %), na elektro šoli 
za 12 dijakov (indeks 104 %).

Najpomembnejša dogodka
Gospodarski forum Posavja z okroglo mizo in 14. podelitev priznanj za najboljše 
inovacije Posavja z 80 udeleženci.  

realizirano
Soorganizacija Dneva avtomatike in robotike ob 25-letnici uvedbe prvega robota v 
proizvodnjo. V sklopu ŠC Novo mesto organiziran posvet na temo robotike. +

dodatno realizirano



24 izobraževalnih dogodkov in posvetov 755 potrjenih certifikatov o poreklu blaga in 257 ATA listin

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

4 srečanja članov na aktualno temo z uglednim gostom 
1 izhodna delegacija v okviru povezave Ekonomska regija 

v toku reke Save

 
OBMOČNA ZBORNICA POSTOJNA

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

Največji dosežek na področju lobiranja
Zavzemanje za dodatno financiranje izobraževalnega centra sodobnih tehnologij, 
da bo dovolj dobro opremljen za  o maksimalno izpolnjevanje potreb gospodarstva. 
Potreba po lobiranju izhaja iz pomanjkanja kompetenc kadrov, ki zaključijo formalne 
programe izobraževanj ter zaposlenih v orodjarstvu in sorodnih panogah, ob tem, da 
je ta panoga trenutno eden največjih zaposlovalcev v regiji.


realizirano

Najpomembnejša dogodka
Podelitev priznanj za najboljše inovacije v Primorsko-notranjski regiji z okoli 100 
udeleženci.


realizirano

10 Gospodarskih forumov Primorsko notranjske regije. 
realizirano

Nov produkt/storitev 
Vzpostavitev in srečanja medpodjetniških sekcij (sekcija tehničnega sektorja, sekcija 
za organizacijo poslovnih procesov, kadrovska sekcija). +

dodatno realizirano

10 izobraževanj/usposabljanj/posvetov 100 svetovanj in podanih informacij

790 izdanih javnih listin 
(ATA zvezek, certifikat o poreklu blaga …)



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 dosežki na področju lobiranja
Vključitev projekta Karierna platforma za zaposlene v kompetenčne centre in 
SRIP-e s ciljem dviga kompetenc zaposlenih, vključenih v projekte strategije pametne 
specializacije.


delno realizirano

Aktivnosti so bile usmerjene v nadgra-
dnjo hitrejšega prepoznavanja pot-
rebnih kompetenc prihodnosti. Z vse-
mi SRIP-i smo sodelovali pri pripravi 
njihovih akcijskih načrtov s ciljem, 
da se razvoj človeških virov poveže z 
vzpostavitvijo Karierne platforme. 

Vzporedno je potekalo tudi usklajeva-
nje/lobiranje na relevantnih ministr-
stvih za podporo vzpostavitve Karier-
ne platforme na nivoju države.

Memorandum o vzpostavitvi partnerstva za razvoj človeških virov v Zasavju. +

dodatno realizirano
S partnerjema Zasavsko ljudsko uni-
verzo in Zavodom RS za zaposlovanje, 
OS Trbovlje, se je pristopilo k pripravi 
programa in prioritet na področju 
razvoja človeških virov v Zasavju. 
Pobuda se je prenesla tudi na ostale 
regije po Sloveniji. 

SRIP MATPRO in drugi SRIP-i 
realizirano

OZ Zasavje v SRIP MATPRO deluje kot 
Projektna pisarna. V okviru tega SRIPA 
je bilo izvedenih vrsto aktivnosti. SRIP 
MATPRO  je prvi prejel potrditev Akcij-
skega načrta  in na podlagi tega s 1.8. 
2017 prešel v drugo fazo delovanja.

Najpomembnejša dogodka
Razvojna regijska konferenca  na temo potencialov krožnega gospodarstva v 
zasavski regiji, v sodelovanju s SRIP Krožno gospodarstvo z okoli 50 udeleženci. 

realizirano
21. podelitev nagrad inovatorjem Zasavja ter konferenca, namenjeni izmenjavi 
stališč in dobrih praks ter predstavitvi razvojnih aktivnosti podjetij. 

realizirano
Nov produkt/storitev
(Mesečni) poslovni zajtrki, namenjeni predstavitvi aktualnih tematik z različnih 
področij za širši krog udeležencev.


delno realizirano

Izveden je bil 1 poslovni zajtrk. Zaradi 
drugih prioritetnih aktivnosti so se 
vsebine izvajale v obliki celovitejših 
usposabljanj.

9 individualnih svetovanja udeležencem projekta  
PVSP na problemskih območjih

10 srečanj udeležencev različnih profilov

10 seminarjev in delavnic 2 posveta v soorganizaciji z različnimi institucijami

400 potrditev zunanjetrgovinskih listin 300 svetovanj in podanih informacij



OBMOČNA ZBORNICA ZA GORENJSKO, KRANJ

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

Največja dosežka na področju lobiranja
Nadaljevanje koordinacije za boljšo prometno infrastrukturo v regiji – premestitev 
ceste mimo Letališča Jožeta Pučnika, blejska razbremenilna cesta, 4. razvojna os. 

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


realizirano

Najpomembnejši dogodek
Svečana podelitev priznanj najboljšim gorenjskim inovatorjem z okoli 80 
udeleženci. 

realizirano
Nov produkt/storitev
Delavnice za določene skupine članov in potencialnih članov v sodelovanju z Ajpes, 
Furs, ZZRS, OOZ Kranj in RRA. 

realizirano

10 mesečnih računovodskih zajtrkov
2x letno informacija o poslovanju gorenjskega 

gospodarstva

5 izobraževalnih dogodkov Soorganizacija 2 informativnih dni za MSP (co-working)

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

področja

SEVERNO PRIMORSKA GOSPODARSKA ZBORNICA, NOVA GORICA

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

Največji dosežki na področju lobiranja
Zavzemanje za zmanjšanje števila prekinitev proizvodnih procesov zaradi težav z 
elektriko v podjetjih v Zgornjem Posočju in posledično zmanjšanje škode za 200.000 
EUR na leto; zmanjšanje števila izpadov v Poslovni coni Bovec z izvedbo kratkoročnih 
ukrepov, ki bodo dodatno ublažile težave podjetij, ter izgradnja razdelilne 
transformacijske postaje (RTP) Kobarid.


realizirano

Izvedena razbremenitev RTP Kobarid 
ter zamenjani regulatorji napetosti v 
RTP Kobarid.

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


delno realizirano

Zgrajen viadukt pri Kobaridu, izvedena 
delna preplastitev odseka hitre ceste Se-
lo-Vrtojba ter objavljen razpis za posta-
vitev testnih polj za izvedbo protivetrne 
zaščite na odseku Razdrto-Vipavski križ.

Podpis memoranduma s partnerskimi organizacijami o vzpostavitvi sodelovanja na 
področju človeških virov v regiji. +

dodatno realizirano
Najpomembnejša dogodka
XXII. Srečanje gospodarstvenikov Primorske: Gospodarski forum in Podelitev 
priznanj za najboljše inovacije z okoli 150 udeleženci.


realizirano

Posvet o zdravstveni reformi 17. maja 2017. +

dodatno realizirano
Nov produkt/storitev
Facebook profil Severno Primorske gospodarske zbornice, namenjen zainteresiranim 
javnostim, za obveščanje o dogodkih in informiranje o aktualnih temah. 

realizirano



15 izobraževalnih dogodkov 15 strokovnih dogodkov (posvetov, konferenc)

1 analiza poslovanja regijskega gospodarstva 30x Podjetniške informacije SPGZ

500 svetovanj in podanih 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 dosežka na področju lobiranja
Nadaljevanje aktivnosti za zagotovitev uvedbe enoletne subvencije plače za 
dodatnega zaposlenega v mikro podjetju oz. pri samozaposleni osebi. S takim 
ukrepom se bo povečala zaposlenost v mikropodjetjih in pri s.p. in s tem povečal 
njihov povprečni bruto letni dohodek za trikrat. 


delno realizirano

Delno doseženo skozi druge programe 
aktivne politike zaposlovanja v okviru 
ZRSZ in na ravni regije v okviru ak-
tivnosti regijskega razvojnega sveta. 
Sodelovali smo na različnih predstavi-
tvah, kjer smo to stališče zagovarjali.

Nadaljevanje programa usposabljanja bodočih podjetnic. +

dodatno realizirano
Najpomembnejša dogodka
1. Balkanski kongres podjetnic v Zagrebu (soorganizacija). 

realizirano
Sodelovanje se bo nadaljevalo tudi v 
letu 2018.

Posvet Sekcije SURKI – srečanje članov in organizacij s področja kulturnega 
managementa in dejavnosti v kulturi.


realizirano

Organiziran je bil posvet ožjega član-
stva v zvezi s problematiko dejavnosti 
podjetij v kulturi. Sekcija SURKI in 
posamezni člani so intenzivno vklju-
čeni v razpravo v zvezi s sredstvi za 
kulturo.

Nova produkta/storitvi 
5-ka: vzpostavitev virtualnega trga s člani s ciljem izboljšanja poslovne uspešnosti 
članov.


delno realizirano

Ob razvoju modela 5-ka smo ugo-
tavljali potrebo po dobri IT podpori 
in oblikovanju e-learning in e-kon-
ferenčnega sistema.  Za ta namen 
iščemo finančne vire.

Publikacija Analiza ukrepov občin za financiranje malega gospodarstva. +

dodatno realizirano



12 izobraževanj 4 regijska srečanja in delavnice

205 e-vem svetovanj 4 srečanja SURKI; srečanje komisije za inovacije

18x mentorska pomoč 46 številk e-biltena

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 dosežek na področju lobiranja
3. razvojna os južni del:
• Zavzemanje za začetek izgradnje 1. faze od priključka Novo mesto vzhod 
(AC Ljubljana – Obrežje) do izvoza Maline. Izdelava projektne dokumentacije in 
odkupovanje zemljišč za 1 etapo priključek Osredek in povezovalna cesta REVOZ v 
letu 2017.
• Lobiranje za potrditev Državnega prostorskega načrta s strani Vlade RS za odsek 
priključek Maline – MMP Metlika/Črnomelj jug v prvem četrtletju 2017.


realizirano

V letu 2017 je potekala izdelava pro-
jektne dokumentacije in aktivnosti za 
odkupovanje zemljišč od priključka 
Novo mesto vzhod na avtocesti A1 
do priključka Osredek in povezovalni 
cesti do Revoza. 

Vlada RS je na 159. redni seji 7. 12. 
2017 izdala Uredbo o državnem pro-
storskem načrtu za državno cesto od 
priključka Maline do MMP Metlika in 
priključka Črnomelj jug.

Najpomembnejša dogodka
Podelitev priznanj za inovacije GZDBK za 2017 s prek 100 udeleženci.  

realizirano
Organizacija in izvedba 10. Dneva ravnanja s človeškimi viri  in podelitev 
priznanja Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri Dolenjske in Bele krajine s prek 90 
udeleženci.


realizirano

Nova produkta/storitvi
Zbornik 10 let ravnanja s človeškimi viri +

dodatno realizirano
Katalog in e-katalog Inovacije 2017 GZDBK  +

dodatno realizirano

50 različnih usposabljanj
Organizacija 5 posvetov sekcij GZDBK s skupaj  

več kot 350 udeleženci

Skupni sejemski nastop 8 podjetij na   
Kariernem sejmu MOJE DELO

500 svetovanj in podanih informacij

7 sekcij z aktivno vključenimi 200 strokovnjaki  
iz različnih podjetij

1 analiza poslovanja regijskega gospodarstva



POMURSKA GOSPODARSKA ZBORNICA

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

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


delno realizirano

Podaljšanje zakona za Pomurje še za 
dve leti do konca leta 2019.

Znižanje osnovnega faktorja D za izračunavanje  koncesninskih dajatev za črpanje 
geotermalnih vod. Pri kmetijski panogi iz 1 na 0,5 in pri termalnih kopališčih na 0,6. +

dodatno realizirano
Najpomembnejši dogodki
Regijski posvet namenjen družinskemu podjetništvu in prenosu nasledstva na 
naslednje generacije z okoli 50 udeleženci. 

realizirano
Podelitev priznanj za najboljše inovacije v pomurski regiji v sklopu konference 
Pomurskega društva za kakovost z okoli 100 udeleženci. 

realizirano
Podelitev priznanj za Pomursko podjetje leta. +

dodatno realizirano
Nova produkta/storitvi
Ustanovitev projektne pisarne za pripravo EU projektov in TNI skupaj z Razvojnim 
centrom mestne občin Murske Sobote. 

realizirano
SPOT Pomurje.

Nov katalog in promocijski film o pomurskem gospodarstvu. 
delno realizirano

Katalog je bil pripravljen, nov film bo 
realiziran v letu 2018.

350 svetovanj in podanih informacij
1.000 izvodov novega kataloga  

pomurskega gospodarstva

Promocija poklicno tehničnega izobraževanja, v katerega 
se vključuje 3.000 osnovnošolcev

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

1x letno Regijski kazalniki, poslani na 700 naslovov 48 dogodkov s 1.330 udeleženci

PRIMORSKA GOSPODARSKA ZBORNICA

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

Največji dosežki na področju lobiranja
Vključevanje regijskega gospodarstva v razvojne programe Obalno-Kraške regije 
s ciljem, da se ob realizaciji programov  iz nacionalnih in EU razpisov ustvari okoli 120 
novih delovnih mest.


delno realizirano

Smo zelo aktivni člani Regijskega 
razvojnega sveta.

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


realizirano

Veliko lobiramo, a so stališča delež-
nikov zelo različna. Zdi se, da naj bi 
v letu 2018 dosegli preboj in začetek 
gradnje terminala.



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


realizirano

Najpomembnejši dogodki
Posvet na temo  »Koper – Slovenija kruzerska destinacija«, namenjen predstavitvi  
potencialov Kopra in Slovenije tujim in našim deležnikom za povečanje frekvenc 
prihoda potniških ladij na slovensko obalo (okoli 150 udeležencev). 


realizirano

Podelitev priznanj in diplom najboljšim inovacijam v regiji z okoli 50 udeleženci. 
realizirano

Poslovno srečanje na temo vstopa mikro in družinskih podjetij na ruski trg – profesor 
Klimt z državne univerze Lomonosov. +

dodatno realizirano
Nov produkt/storitev
Integrirane storitve za MSP – izdelava celovitega sistema podpornih storitev v 
sodelovanju z vsemi akterji v regiji, ki so dejavni na tem področju. 

realizirano
Nosilci regijske SPOT točke (v partner-
stvu z RRA Koper, Obrtno zbornico Se-
žana in Regionalno razvojno agencijo 
ORA Sežana).

5 izobraževalnih dogodkov 4  strokovni posveti in 5 poslovnih konferenc

Sprejem 4 tujih delegacij 1x letno analiza poslovanja regijskega gospodarstva

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

550 svetovanj in podanih informacij

REGIONALNA GOSPODARSKA ZBORNICA CELJE – RGZC

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

Največji dosežki na področju lobiranja
Vzpostavitev partnerstva podjetij za kreiranje 2 kompetenčnih centrov za razvoj 
kadrov za različna področja oziroma panoge. 

delno realizirano
Vzpostavitev Regijskega stičišča 
dostojnega dela Celje.

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

delno realizirano
Še v teku.

Lobiranje za dokončno odločitev za izgradnjo severnega dela 3. razvojne osi. 
delno realizirano

Še v teku.

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


realizirano

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


delno realizirano

Realizirano partnerstvo za lokalni 
javni prevoz.



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

realizirano
Posvet Internacionalizacija na temo povezovanja podpornih institucij in 
navezovanja stikov na področju regije Alpe Adria, zahodnega Balkan in Turčije z okoli 
70 udeleženci, v partnerstvu s CE International.


realizirano

Nov produkt/storitev
Vzpostavitev spletnega portala Internacionalizacija. 

realizirano

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

Sprejem 2 tujih delegacij 1 analiza poslovanja regijskega gospodarstva

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

300 svetovanj in podanih informacij

SAVINJSKO-ŠALEŠKA GOSPODARSKA ZBORNICA

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

Največji dosežki na področju lobiranja
Zavzemanje za finančne spodbude podjetništvu v višini najmanj 250 tisoč evrov, 
kar bo imelo za posledico najmanj 20 novih podjetij in najmanj 40 novih delovnih 
mest ter ureditev nove poslovne cone v Velenju v vrednosti 1 mio evrov.


realizirano

Dogovor z župani občin SAŠA regije, da vsaka občina enkrat letno na poslovnem 
zajtrku predstavi načrtovane investicijske projekte, pri izvedbi katerih bi lahko 
sodelovala tudi podjetja iz regije.

+

dodatno realizirano
V letu 2017 predstavitev načrtovanih 
investicij v Mestni občini Velenje, 
predstavitev ostalih devetih v letu 
2018. 

Sprejeta Uredba o DPN za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 do 
priključka Velenje jug. +

dodatno realizirano
Skupaj z OZ Koroška.

Vzpostavitev regijskega partnerstva za razvoj kadrov z izobraževalnimi 
institucijami in območno službo zavoda za zaposlovanje. +

dodatno realizirano
Najpomembnejši dogodki
Podelitev priznanj za najboljše inovacije SAŠA regije z okoli 120 udeleženci. 

realizirano
Razvojna konferenca gospodarstva SAŠA regije z okoli 80 udeleženci. 

realizirano
Regijsko srečanje podjetnikov z okoli 80 udeleženci. +

dodatno realizirano
Načrtovan nov produkt/storitev
Poslovni zajtrk Invest SAŠA, na katerem zainteresirani poslovni subjekti dobijo 
informacije o načrtovanih investicijah v gospodarskem in negospodarskem sektorju 
ter se interesno povezujejo med seboj.

+

dodatno realizirano



12 inovacijskih projektov s 114 sodelujočimi inovatorji
Več kot 500 udeležencev letno na poslovnih dogodkih v 

organizaciji ali soorganizaciji SŠGZ

18 let zbiranja in ocenjevanja inovacijskih projektov v 
SAŠA regiji

250 svetovanj in podanih informacij

12 seminarjev in delavnic

ŠTAJERSKA GOSPODARSKA ZBORNICA

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

Največja dosežka na področju lobiranja
Lobiranja za zmanjševanje plačila NUSZ oziroma urejanje področja do te mere, da 
dosežemo za podjetja vzdržno raven višine nadomestila. Aktivna podpora podjetjem 
pri proučevanju njihovih odločb in preverbi možnosti pritožb nanje.


realizirano

SRIP-i: Izdelan in potrjen akcijski načrt za SRIP Krožno gospodarstvo. 
realizirano

Najpomembnejši dogodki
2. Podelitev priznanja Podravsko podjetje leta. 

realizirano
Podelitev priznanj in diplom za najboljše inovacije v regiji. 

realizirano
5. Konferenca ženskega podjetništva s predstavitvenim sejmom z okoli 200 
udeleženkami in udeleženci. 

realizirano
4. večdnevna Kadrovska konferenca KAKO? Iz prakse za boljšo prakso s 50 do 60 
udeleženci. 

realizirano
Konferenca, namenjena malim hotelirjem. +

dodatno realizirano
Novi produkti/storitve
Vzpostavitev projektne pisarne (aktivirana že ob koncu 2016), ki je prvenstveno 
namenjena članom za identificiranje ustreznih aktualnih razpisov in tehnično pomoč 
ter svetovanje pri pripravi prijavne dokumentacije.


realizirano

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


realizirano

Priprava dveh novih eno ali več dnevnih konferenc:
- Marketinško – prodajna konferenca
- Finančno – pravna konferenca.


delno realizirano

Katalog Opravljanje storitev v Avstriji. +

dodatno realizirano

Vsaj 70 ciljno usmerjenih strokovnih posvetov,  
delavnic in seminarjev 

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

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

domačih projektih

Izvedba 10 interaktivnih pogovornih  
TV oddaj - Štajerski gospodarski forum

Več kot 15.000 prejemnikov Gospodarskih  
izzivov in e-izzivov



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 dosežek na področju lobiranja
ZASP - posodobitev Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, ki bo pripomogla k 
preglednejšemu delovanju kolektivnih organizacij in plačevanju nadomestila za 
uporabo avtorskih in sorodnih pravic.


realizirano

Najpomembnejši dogodek
Zbor izdajateljev radijskih in televizijskih programov na aktualno problematiko z 
okoli 30 udeleženci. +

realizirano

1 zbor članov
4 sestanki s pristojnim ministrom za kulturo in 

predstavniki Direktorata za medije pri MJU

4 delovna srečanja z izdajatelji radijskih in  
televizijskih programov

7 pogajalskih srečanj za novo KP grafične dejavnosti

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

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

PODJETNIŠKO TRGOVSKA ZBORNICA

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

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


delno realizirano

Skozi davčno zakonodajo.

AgendaMG: realizacija vsaj 3 ukrepov. 
delno realizirano

Uveden MSP test.

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


delno realizirano

Povezovanje s Klubom podjetnikov 
Slovenije.

5. september 2017: največje pred-je-
sensko poslovno povezovanje iz več 
kot 25 panog članov GZS PTZ, BNI 
skupine Karantanija in Sekcije trgov-
cev pri OZS.

Najpomembnejša dogodka
4. konferenca MSP, ki predstavlja strateško konferenco PTZ za mala in srednja 
podjetja, z okoli 130 udeleženci. Tema: Menedžment mestnih središč Slovenije. 

realizirano
2. sejem MEDICAL, Gornja Radgona. +

dodatno realizirano



Nov produkt/storitev
Elektronska storitev Moj velik posel, vključena pod blagovno znamko Podjetniški 
šparovček. Zajema začetne digitalne storitve za izboljšanje poslovanja malih in 
srednjih podjetij:
- Pametna nabava (najdi ponudbo, primerjaj pogoje in cene, izvedi nakup), 
- Sistem menjave artiklov med podjetij – poslovanja z valuto lastnih artiklov ali 
storitev,
- Poslovanje z eRačuni (s poslovnimi partnerji, bankami in javno upravo),
- Elektronska izmenjava (EDI) s trgovskimi in drugimi verigami (doma in v tujini – avto 
industrija …).


realizirano

160 individualnih svetovanj  
(davčni, trgovinski in pravni kotiček)

1x tiskano glasilo VETER

Organizacija 1 delegacije (malih) podjetij v  
države bivše Jugoslavije

24 izdaj elektronskih novic e-Veter

2 Podjetniška klepeta 11 sekcij/združenj

ZBORNICA KNJIŽNIH ZALOŽNIKOV IN KNJIGOTRŽCEV

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

Najpomembnejši dogodek
33. Slovenski knjižni sejem: najpomembnejša panožna prireditev, ki postaja vse bolj 
odprta, obiskana, družabna … komercialna in kulturna prireditev.  Vse večja medijska 
odmevnost je pozitivna za panogo, ki se je zadnjih sedem let krčila.


realizirano

Podelitev 7 nagrad 1 tematska konferenca s 100 udeleženci

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

250 spremljevalnih dogodkov
1 celovita analiza poslovanja panoge 

ZBORNICA ELEKTRONSKE IN ELEKTROINDUSTRIJE

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

Največji dosežki na področju lobiranja
Zavzemanje za širok spekter različnih spodbud, ki bodo imele rezultate v večjem 
zanimanju MSP-jev za vlaganja in rast, v dvigu konkurenčnosti podjetij na račun 
dviga tehnološke zahtevnosti in v povečanju neposrednih tujih investicij. Cilj je 
uvedba patent box-a v praksi. Pričakovan učinek je v znižanju stroškov za podjetja, ki 
prijavljajo patente za 10 mio evrov.


delno realizirano

Iz pridobljenih mnenj MGRT in MF izhaja 
njihovo razumevanje, da je obstoječa olaj-
šava za RR dovolj učinkovit instrument za 
spodbujanje razvoja novih poslovnih idej, 
ki bi slonele na patentirani intelektualni 
lastnini. Za spremembo tega stališča je 
potrebno narediti finančne simulacije na 
primeru SME, velikega in start-up podje-
tja.  Trenutno smo v procesu pridobivanja 
teh simulacij.



Sprejet Aneks št. 11 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije. +

dodatno realizirano
ZEE je v 2. fazi implementacije Slovenske strategije pametne specializacije postala 
koordinator grozda Pametne tovarne oz. samostojni upravičenec v sklopu SRIP-a 
Tovarne prihodnosti.

+

dodatno realizirano

Najpomembnejši dogodki
6. Konferenca »Dan najboljše prakse« v organizaciji Sekcije uporabnikov sistemov 
stalnih izboljšav (SuSSI) se vsebinsko premika iz orodij in metodologij stalnih 
izboljšav v nadgrajevanje konceptov vitkosti in gibkosti procesov s koncepti 
digitalizacije (50 udeležencev).


realizirano

InnoHPC delavnica: posvet o vzpostavitvi podpornega okolja za vzpodbujanje 
povečevanja industrijske rabe HPC v Sloveniji s predstavitvijo primerov dobre prakse 
uporabe HPC v industriji.


realizirano

Ključni kadrovski izzivi elektroindustrije v Sloveniji, seminar za direktorje podjetij 
elektroindustrije. +

dodatno realizirano
Transnational training workshop on Design Thinking: mednarodna delavnica na 
temo metode Design Thinking. +

dodatno realizirano
Nov produkt/storitev
Digitalna akademija: 3-nivojsko izobraževanje za podjetja o digitalni transformaciji v 
sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko in nekaterimi zunanjimi strokovnjaki. 

realizirano

4x MSP kava 9 seminarjev in delavnic z različnih tematskih področij

1 delujoča sekcija

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 dosežki na področju lobiranja
Sprejem nove gradbene zakonodaje z natančnejšo opredelitvijo vlog udeležencev 
gradnje in dvigom kakovosti izvedbe storitev v gradbeništvu. 

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

delno realizirano
Izvedeni 2 strateški konferenci za traj-
nostno gradbeništvo v sodelovanju z 
MGRT, katerih namen je, da v dogled-
nem času pridemo do strategije.

Javno naročanje: širitev uporabe gradbenih pogodb ZGIGM v javnem naročanju in 
podpis konvencije 94 ILO za preprečevanje socialnega dampinga v javnem naročanju. 

delno realizirano
Gradbene pogodbe ZGIGM so postale 
prepoznavne in so vključene tudi v 
Smernice za javno naročanje gradenj.

Priprava osnov za predpise za oblikovanje paritetnih skladov v gradbeništvu. 
delno realizirano

Pridobljena podpora socialnih par-
tnerjev (Sindikata SDGD in Pergam), 
OZS in MGRT. Potrebujemo še podpo-
ro MDDSZ in MF.



Najpomembnejša dogodka
Dnevi gradbenega prava z okoli 100 udeleženci v Thermani Laško. 

realizirano
2 strateški konferenci za trajnostno gradbeništvo. +

dodatno realizirano

3 izdaje Gradbeniških iskric 1 brošura Poslovanje gradbeništva v letu 2016

4x letno Gradbeni indeksi Izvajanje 3 mednarodnih projektov SSDH 

3 strokovni dogodki (konference, posveti) 2 izobraževalna dogodka

ZBORNICA KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH PODJETIJ

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

Največja dosežka na področju lobiranja
Pridobitev novih sredstev v okviru različnih programov (3 mio evrov). 

realizirano
SRIPi: izdelan in potrjen akcijski načrt za SRIP Hrana. 

realizirano
Najpomembnejši dogodki
17. Vrh kmetijskih in živilskih podjetij 6. junija 2017: letno srečanje in razprava o 
oceni razmer v panogi, pregledu poslovanja podjetij v letu 2016, makroekonomskem 
okolju, inovacijah, družbeni odgovornosti, vplivu na okolje z več kot 150 udeležencev.


realizirano

Žitna konferenca 23. novembra 2017 na temo aktualne problematike žitnega 
sektorja z okoli 100 udeležencev. 

realizirano
Sejem Agra 26.-31. 8. 2017. +

dodatno realizirano
Nov produkt/storitev 
Festival kruha: namenjen promociji odličnih pekovskih izdelkov v najširši javnosti. 
Prvič izveden 10. junija 2017. +

dodatno realizirano

140 najrazličnejših dogodkov za člane

10 promocijskih aktivnosti (tekmovanje Ecotrophelia, 
sejem AGRA, ocenjevanje odličnih pekovskih izdelkov, 
slavnostne podelitve, Festival kruha, PO PRIMORSKO, 

vabljena predavanja)

307 elektronskih publikacij za informiranje članov
250 aktivnosti v korist članov (dopisi, sestanki s  

predstavniki vlade, ministrstev in parlamenta, izjave  
za javnost, intervjuji, novinarske konference)

1x letno promocijski dogodek Po Primorsko 



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 dosežki na področju lobiranja
Sprejem Pravilnika o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne 
dejavnosti. +

dodatno realizirano
Z doseženo spremembo Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo 
preprečeno kopičenje oz. neprevzemanje odpadne komunalne embalaže. +

dodatno realizirano
Sprejem minimalnih standardov in normativov za osnovni pogreb. +

dodatno realizirano
Najpomembnejša dogodka
7. Problemska konferenca komunalnega gospodarstva s 340 udeleženci, 
predstavniki komunalnih podjetij in ostalih podjetij, ki v Sloveniji izvajajo obvezne 
občinske gospodarske javne službe varovanja okolja.


realizirano

Soorganizacija Komunaliade 2017 - XXXIII. srečanja delavcev komunalnega 
gospodarstva Slovenije, ki se jo je udeležilo 2.600 tekmovalcev iz 62 komunalnih 
podjetij.

+

dodatno realizirano

Nov produkt/storitev 
Javni seznam tipskih malih komunalnih čistilnih naprav, ki razpolagajo z ustrezno 
dokumentacijo in ustrezajo predpisom o gradbenih proizvodih. +

dodatno realizirano

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

problemska konferenca …)

6 sej upravnega odbora
32 sej komisij za razna področja gospodarskih  
javnih služb, programskega sveta problemske  

konference in začasnih delovnih teles

3 primerjalne analize s področja  
gospodarskih javnih služb

24 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 dosežki na področju lobiranja
Lobiranje za ustrezno izvajanje Zakona o javnem naročanju, kar bo vodilo k 
večjemu številu in vrednosti razpisanih projektov, boljši transparentnosti in manj 
administriranja (ocena: pozitiven učinek večjih prihodkov in manjših stroškov v 
dejavnostih med 15 in 25 mio evrov).


delno realizirano

Gre za dolgoročen proces izboljševa-
nja prakse na področju JN. 

Povečuje se osveščenost za uporabo 
meril izbire, ki bolj upoštevajo raz-
merje kakovost/cena.

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


delno realizirano

Gre za dolgoročen proces zviševanja 
osveščenosti, rezultat je odvisen tudi 
od splošne gospodarske klime. 

V letu 2017 je bilo za min. 5 mio evrov  
več naročil. 



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


delno realizirano

Gre za dolgoročen proces. Zaznava-
mo  izboljšanje, ki ga pa ni mogoče 
ovrednotiti.

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

realizirano
Konferenca na temo digitalizacije.

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

realizirano 

Skupni dogodek – Karierni dan s  
predstavništvom Komisije EU in UL.

Letna konferenca – zbor članov ZMCS ter  podelitev priznanj. +

dodatno realizirano
Nova produkta/storitvi
Svetovanje v podjetjih: nova oblika individualnega svetovanja pri članih GZS. 

delno realizirano
Projekt se nadaljuje.

Nova ponudba za sistem Člani članom. 
delno realizirano

Projekt se nadaljuje.

8 izdaj e-glasila Novičnik 
6 enournih svetovanj članom – pogovorov s svetovalcem  

o razvoju/težavah/izzivih v podjetju

1  brošura o ZPSD v 1.000 izvodih

 
ZBORNICA RAČUNOVODSKIH SERVISOV

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

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


delno realizirano

Obljubljeno je bilo sofinanciranje pro-
jekta s strani MGRT. Nadaljevali smo z 
razvojem, nismo pa prejeli sredstev.

Potekali so razgovori o implementaciji 
s slovenskimi bankami in Združenjem 
bank Slovenije.

Najpomembnejši dogodki
19. Kongres izvajalcev računovodskih storitev z 240 udeleženci. Osrednji letni 
dogodek ZRS s predstavitvijo najaktualnejših tem s področij, ki neposredno vplivajo 
na opravljanje dejavnosti izvajalcev računovodskih storitev. Hkrati je priložnost za 
mreženje in izmenjavo mnenj in izkušenj.


realizirano

10. jubilejni Zbor članov ZRS s 120 udeleženci.
V zadnjih desetih letih smo skupaj s podporo članov ZRS uspeli narediti pomembne 
korake pri urejanju in promociji računovodske dejavnosti ter uspešno zastopali 
interese članov.


realizirano

Seminar Interna digitalizacija v računovodskih servisih s 63 udeleženci. +

dodatno realizirano



Novi produkti/storitve 
Pripomoček za uporabo pooblastil na portalih eDavki, AJPES, eVem za člane 
ZRS:  poenostavitev za izvajalce računovodskih storitev, zmanjšanje tveganja, ki 
obstajajo pri pooblaščanju in prikaz določene dobre prakse, ki bi jo lahko izvajalci 
računovodskih storitev vpeljali v svoja podjetja.


delno realizirano

Projekt je še v teku. 

Register računovodske poklicne skupine +

dodatno realizirano
Skupinski vpis članov ZRS v register.

Ažuriranje Smernice za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in 
financiranja terorizma za pravne in fizične osebe za računovodskih servisov v 
sodelovanju ZRS in UPPD.

+

dodatno realizirano
Bo objavljeno, čim bo v celoti ažuri-
rana.

630 udeležencev na seminarjih, delavnicah in  
posvetih ZRS

240 udeležencev letnega Kongresa  
izvajalcev računovodskih storitev

5 izdanih publikacij ZRS
41 člankov in intervjujev na temo ZRS in problematike 

dejavnosti izvajalcev računovodskih storitev v 2017

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

pri opravljanju dejavnosti

ZBORNICA ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI

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

Največji dosežki na področju lobiranja
Spremembe Zakona o nepremičninskem posredovanju ZNPosr v smeri odprave težav 
pri poslovanju nepremičninskih posrednikov. 

delno realizirano
Zakon je bil konec leta sprejet na Vladi 
in posredovan v Državni zbor RS.

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

delno realizirano
Nujne spremembe SZ so bile sprejete. 
Dosegli smo vse razen odprave nepro-
fitne najemnine.

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin kot eden od nujnih pogojev za 
uvedbo davka na nepremičnine. +

dodatno realizirano
Najpomembnejša dogodka
Največji in najpomembnejši nepremičninski dogodek pri nas - 28. posvet Poslovanje 
z nepremičninami s 400 udeleženci. 

realizirano
Strokovna ekskurzija na Dunaj za člane Združenja stanovanjskih skladov z 49 
udeleženci. +

dodatno realizirano
Nova produkta/storitvi
Podeljevanje certifikata Zaupanja vreden upravnik, ki ga lahko prejmejo 
gospodarski subjekti, registrirani za opravljanje dejavnosti upravljanje nepremičnin, 
ki izpolnjujejo s pravilnikom določene pogoje. 


realizirano

Doslej podeljenih 29 certifikatov.

Uvedba nagrad za najboljše dosežke v panogi. 
delno realizirano

Podeljena je bila nagrada zaslužnemu 
posamezniku.



10 izobraževanj 9 izdanih gradiv

42 uvodnikov v nepremičninski prilogi časopisa Delo 27x e-novice ZPN

57 posebnih e-obvestil članom

ZDRUŽENJE KEMIJSKE INDUSTRIJE

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

Največja dosežka na področju lobiranja
SRIP-i: izdelan in potrjen akcijski načrt za SRIP Materiali kot produkti (MATPRO). 

realizirano
Vpliv na evropski postopek razvrščanja in označevanja TiO2, ki je za več 
segmentov kemijske in druge predelovalne industrije izjemno pomembna surovina.  
ZKI s pomočjo slovenskega pristojnega organa uspel začasno zaustaviti postopek po 
Uredbi CLP.  

+

dodatno realizirano

Sprememba Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o trženju in uporabi predhodnih 
sestavin za eksplozive:  proizvajalcem oz. dobaviteljem nekaterih vrst izdelkov 
(npr. nekateri biocidni proizvodi za zagotavljanje higiene) dana možnost za dobave 
izdelkov, ki jih doslej fizičnim osebam zaradi splošne prepovedi dostopnosti ni bilo 
mogoče tržiti.

+

dodatno realizirano

Problematika odpadkov: aktivno komuniciranje s pristojnimi organi po nesreči 
v Kemisu 2017:  rešitev zagat izrazito izpostavljenih podjetij z večjimi količinami 
odpadkov (v sodelovanju s Službo za varstvo okolja GZS).

+

dodatno realizirano

Dosežena podaljšana raba/veljavnost več postopkov popolne denaturacije 
alkohola (osnovna EU uredba za obdobje po 1. 8. 2017 določa le enega): uporaba več 
postopkov popolne denaturacije alkohola vse do 31. 12. 2018. (ZKI)

+

dodatno realizirano
V aktivnosti vključenih več deležnikov, 
med njimi tudi GZS in preko nje ZKI.

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


realizirano

Konferenca Napredne tehnologije lepljenja in tesnjenja za širšo uporabo in 
industrijo  (8. marca 2017): prikaz pomena industrije lepil in tesnilnih mas, dosežkov 
in najnovejših tehnologij ter razvojnih trendov.

+

dodatno realizirano

Posvet Preprečevanje kemijskih nesreč - Industrijska procesna varnost, varnost v 
skladiščih nevarnih kemikalij (12. septembra 2017). +

dodatno realizirano
Novi produkti/storitve 
Podpora podjetjem – reševanje konkretnih primerov krožnega zapiranja 
snovnih zank ter mentorska pomoč pri zasnovi/nadgradnji poslovnih modelov 
po principu krožnega gospodarstva (predvidoma s pomočjo projekta za krožno 
gospodarstvo na področju polimerov).


realizirano

Delo poteka v okviru Sekcije za krožno 
gospodarstvo, v sodelovanju s Hr-
vaško prijavljen tudi nov projekt za 
področje polimerov.

Zasnova šole procesne varnosti s 7 moduli v okviru Kompetenčnega centra za kadre 
kemijske industrije (KoCKE) pri ZKI. +

dodatno realizirano
4 prenovljeni/novi poklicni standardi s področja kemije. ZKI je postal izvajalec 
preverjanja znanja za 4 nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK). +

dodatno realizirano



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

različnih specifičnih vsebinskih področjih

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

Kompetenčnega centra za kadre v kemijski industriji

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

300 usposabljanj za različne profile delovnih mest  
panožnih podjetij v okviru Kompetenčnega centra  

za kadre kemijske industrije

30 seminarjev, dogodkov in mentorskih obiskov v  
podjetjih na področju varnosti in zdravja pri  
delu/promocije zdravja na delovnem mestu

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


realizirano

SRIP-i: izdelan in potrjen akcijski načrt za SRIP Materiali kot produkti (MATPRO). 
realizirano

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


realizirano

Nov produkt/storitev 
Strateške smernice za panoge slovenske kovinsko predelovalne industrije za 
obdobje 2017–2021, ki obravnavajo temeljna strateška vprašanja nadaljnjega 
razvoja slovenske kovinsko predelovalne industrije in izpostavljajo strateške 
poudarke in prioritete, ki bodo usmerjale nadaljnje aktivnosti za opredelitev 
strateških ciljev slovenske kovinske industrije.


realizirano

1 letna analiza poslovanja kovinske  
industrije v 250 izvodih

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

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

150 e-poročil poslanih članom ZKovI

ZDRUŽENJE KOVINSKIH MATERIALOV IN NEKOVIN

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

Največji dosežek na področju lobiranja 
SRIP-i: izdelan akcijski načrt za SRIP Materiali kot produkti (MATPRO). 

realizirano
Najpomembnejša dogodka
Mednarodno livarsko posvetovanje s prek 250 udeleženci. 

realizirano
4. Konferenca o reciklaži z okoli 80 udeleženci. 

realizirano



1 konferenca o reciklaži 30 svetovanj

4 številke Livarskega vestnika
1x sestanek izvršnega komiteja Evropske zveze  

livarn CAEF s 40 udeleženci iz 22 držav

ZDRUŽENJE LESNE IN POHIŠTVENE INDUSTRIJE

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

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


delno realizirano

Dosegli smo 30 % uporabe lesa, a le 
za poslovne in upravne stavbe (CC-SI 
122)1 ter upravne stavbe (CC-SI 122).

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


realizirano

Oskrba z gozdno lesnimi sortimenti iz podjetja Slovenski državni gozdovi, ki je za 
poslovanje razmeroma velikega dela naših članov ključna. Učinki so v rangu milijonov 
evrov na leto.


realizirano

Najpomembnejša dogodka
Lesarsko razvojna konferenca z okoli 100 - 150 udeležencev. 

realizirano
Posvet in okrogla miza: Izzivi v lesarstvu 100 - 150 udeležencev +

dodatno realizirano

10 strokovnih srečanj 2 delujoči sekciji

1 publikacija 15 izobraževanj, zlasti v sklopu projekta KOCles 2.0

3 skupni sejemski nastopi

ZDRUŽENJE ZA GOZDARSTVO

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

V letu 2017 je bilo združenje v fazi preoblikovanja. Zato ni oddalo vsebinskega poročila.



ZDRUŽENJE ZA INFORMATIKO IN TELEKOMUNIKACIJE

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

Največji dosežki na področju lobiranja
Uveljavitev interesov ZIT pri sprejemanju ZEKOM-1C, predvsem pri implementaciji 
Cost Reduction direktive, kar bo omogočalo pocenitev gradnje širokopasovnega 
omrežja.


delno realizirano

Člani SOEK so identificirali najbolj 
nujne spremembe ZEKom-1 in jih 
predstavili poslanskim skupinam in 
Direktoratu za informacijsko družbo 
ter ministru za javno upravo.

Aktiviranje in usmerjanje Slovenske digitalne koalicije digitalna.si v akcije, ki 
bodo usklajene z interesi digitalizacije slovenskega gospodarstva. 

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

realizirano
V letu 2018 se pripravi revizija smer-
nic.

SRIP-i: izdelan in potrjen akcijski načrt za SRIP Pametna mesta – horizontalna mreža 
IKT, ki bo vključena v vse ostale SRIP-e. 

realizirano
Ustanovitev Digital Inovation Huba in potrditev s strani Evropske komisije. +

dodatno realizirano
Najpomembnejši dogodek
Nacionalna konferenca za ePoslovanje s ciljem hitrejšega uveljavljanja ePoslovanja 
pri B2B poslovanju septembra 2017 s 120 udeleženci. 

realizirano
Nov produkt/storitev
Vzpostavitev Online Registra za ePoslovanje na GZS, kjer bodo vpisani podatki 
za podjetja, ki so pripravljena za sprejem eRačunov v njihova okolja. Register bo 
omogočal dosti hitrejše uvajanja ePoslovanja v slovenska podjetja.


delno realizirano

Vzpostavitev pilotnega registra za 
ePoslovanje. Dokončni register bo 
vzpostavljen junija 2018.

Skupni nastop 14 podjetij na CeBit Soorganizacija 5 delegacij ZITEX

7 konferenc / posvetov s področju ePoslovanja 1 izhodna delegacija ZITEX

1x Forum Digitalne koalicije Slovenije



ZDRUŽENJE ZA SVETOVALNI INŽENIRING

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

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


delno realizirano

Uvedeno na področju prometne in-
frastrukture, prizadevanje za ureditev 
tudi pri energetiki in ostalih investici-
jah.

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

delno realizirano
Uporablja se pri kohezijskih projektih, 
ki so financirani z EU sredstvi.

Sprejem novega Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) 
realizirano

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

delno realizirano
Sodelovanje z Uradnim listom RS pri Šoli za izobraževanje FIDIC. +

dodatno realizirano
Načrtovan nov produkt/storitev
Prevod bele knjige FIDIC. 

delno realizirano

2 seminarja FIDIC Izdelava 2 strokovnih mnenj FIDIC

1 strokovni posvet 2x e-informacije za člane

ZDRUŽENJE ZA INŽENIRING (ZING)

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

Največji dosežek na področju lobiranja
Povezovanje družb v konzorcije za večjo konkurenčnost, kakovost in porazdelitev 
rizikov za projekte doma in v tujini. Cilj je povečanje dodane vrednosti na 
zaposlenega, ki v celotni dejavnosti M71.1 znaša 41.000 evrov, na 56.000 evrov.


delno realizirano

Glede na določene razpise, ki so še v 
pripravi, do oblikovanja konzorcijev 
še ni prišlo, so pa bili nekateri člani 
uspešni na posameznih razpisih. To je 
trajna naloga in ni omejena le na eno 
leto.

Najpomembnejši dogodek
Dan inženiringa: predstavitev dejavnosti inženiringa, izzivov za bodočnost in 
pogledov domačih in tujih strokovnjakov na nove poslovne modele, zavarovanje 
odgovornosti, poslovno etiko in pravila obnašanja družb Code of Conduct. Podelitev 
nagrade ZING za najboljše inženirske dosežke. 


realizirano

Podeljene so bile nagrade za najboljše 
izvedbene projekte. Izdelana je bila 
posebna publikacija z odmevnimi re-
ferati s področja industrije, energetike 
in varstva okolja.



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


delno realizirano

Metodologija za izdelavo registra je 
pripravljena, na ravni GZS se priprav-
lja konkretna izvedba registra, kjer 
bodo sodelovali tudi zunanji izvajalci.

1 konferenca
2 izobraževanji Reševanje projektnih zahtevkov  

(skupaj z ZSI v okviru predavanj FIDIC)

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


realizirano

Neuvedba prispevka za prednostno 
dispečiranje: 18 mio evrov manj do-
datnih stroškov za industrijo, največji 
prihranek za energetsko intenzivne 
panoge.

Izobraževanje za papirno in papirno predelovalno industrijo. Cilj: omogočiti čim več 
možnosti za izobraževanje v panogi, vključno z vključitvijo v pilotni projekt za vajeni-
štvo.


realizirano

Oblikovan in potrjen nov 3-letni vaje-
niški izobraževalni program za poklic 
»papirničar«. (ZPPPI).

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

delno realizirano
Predlog spremembe zakona ni vklju-
čeval našega predloga. V okviru javne 
razprave smo spet podali pripombe, 
se srečali in pojasnili zadevo državni 
sekretarki, ki je obljubila podporo…

Druge aktivnosti za promocijo in raz-
širjanje kampanje: npr. okrogla miza 
ter obveščanje predsedniških kandi-
datov o kampanji.

Najpomembnejša dogodka
Mednarodno srečanje slovenskega papirništva z 240 udeleženci iz 11 držav 23. 
in 24. novembra. Na tradicionalnem, osrednjem panožnem dogodku se panoga 
osredotoči na prihajajoče novosti poslovnega okolja kot tudi na tehnološke in 
razvojne specifike za panogo.


realizirano

Okrogla miza kampanje »Pošlji mi pismo« 20. marca z naslovom »Potrošnik – 
državljan v digitalni dobi«. +

dodatno realizirano
Nov produkt/storitev
Nova promocijska gradiva za panogo in njihove izdelke. 

realizirano
Promocijska zloženka PapirniCar za 
promocijo zaposlovanja papirne in 
papirno predelovalne industrije ter 
novega vajeniškega izobraževalnega 
programa za poklic papirničar. 



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

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

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

2 številki revije Papir letno

4 delovne sekcije 1 izobraževalni program za poklic papirničar

ZDRUŽENJE ZA PROMET

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

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

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

realizirano

2 izhodni logistični delegaciji na nove trge   
6 delujočih sekcij 

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

6 posvetov, seminarjev, delavnic na aktualne panožne 
teme

1 poglobljena analiza poslovanja panoge 1 skupinski nastop na največjem logističnem 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 dosežki na področju lobiranja
Zavzemanje za zniževanje stroškov ter administrativnih zahtev na področju kad-
rov. 


delno realizirano

Ob vsakem vprašanju v zvezi z delav-
nopravno zakonodajo pridobivanje 
mnenja delovno intenzivnih podjetij 
in ugotavljanje učinkov predloga na to 
dejavnost z nizko dodano vrednostjo.

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


delno realizirano

Uredba o zelenem javnem naročanju: 
dodatna vključitev področja tekstila v 
vsebino uredbe.

MEDO: združili interese na tem podro-
čju in podali skupno pobudo z OZS. 
Še vedno čakamo na spremembo 
uredbe.



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


delno realizirano

Zbrali konzorcij in oddali prijavo, a na 
razpisu nismo bili izbrani.  Načrtuje-
mo prijavo na naslednji razpis konec 
leta 2018.

Najpomembnejši dogodek
Okrogla miza »Tekstilci v Sloveniji, kje ste?« s ciljem identificirati ključne prihodnje 
usmeritve za panogo 5. oktobra. 

+

dodatno 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 dosežek na področju lobiranja
Sprejetje KP elektrogospodarstva in KP premogovništva. 

delno realizirano
KPES – realizirano 
KPPS - nerealizirano.

Najpomembnejši dogodek
5. Mednarodna konferenca EPCV – Energy Policy Consideration – Razmislek o ener-

getiki – energetski koncept Slovenije z okoli 120 udeleženci.


realizirano

Nov produkt/storitev
Ustanovitev nove sekcije dobaviteljev energentov. 

realizirano

1x Poročilo o poslovanju družb energetskih  
dejavnosti v letu 2016

1 mednarodna konferenca v okviru konferenčne 
platforme Energy Policy Consideration

TURISTIČNO GOSTINSKA ZBORNICA SLOVENIJE

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

Največji dosežki na področju lobiranja
Nova strategija razvoja turizma: uveljavitev najnujnejših ukrepov za spodbudo ra-
zvoju turizma, s tem pa porast letnih prilivov iz tujskega turizma iz sedanjih 2 mrd na 
3 mrd evrov ter 10.000 novih delovnih mest v naslednjih 5 letih. 


realizirano

Nov zakon o spodbujanju razvoja turizma: zagotovitev ugodnejših pogojev po-
slovanja v turističnem gospodarstvu ter sistemska zagotovitev dodatnih sredstev za 
turistično promocijo.


realizirano

Sprejet v DZ 15. februarja 2018.

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


realizirano

SRIP-i: izdelan akcijski načrt za SRIP Turizem in izvedba aktivnosti. Koordinacija po-
vezovanja za celotni konglomerat turističnih akterjev z namenom spodbujanja razvo-
ja produktov, trajnostnega turizma, kakovosti, inovacij in uvajanja sodobnih tehnolo-
ških instrumentov, dviga DDV …


realizirano



Najpomembnejša dogodka
64. Gostinsko turistični zbor Slovenije z mednarodno udeležbo s 400 tekmovalci in 
4.000 udeleženci ter hkrati že 7. Dnevi slovenskega turizma z namenom še močnej-
še uveljavitve pomena turizma v slovenskem gospodarstvu, prispevka h dvigu konku-
renčnosti in kakovosti storitev ter promociji deficitarnih gostinskih poklicev.


realizirano

5. letna konferenca Združenja hotelirjev Slovenije z mednarodno udeležbo z name-
nom spodbujanja kakovosti in promocije. 

realizirano
3 konference SRIPT. +

dodatno realizirano

4.000 obiskovalcev, 400 tekmovalcev, 30 strokovnih 
tekmovanj na 64. 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 udeležencev tečajev Veščine turističnega vodenja

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

ZBORNICA GORSKIH CENTROV

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

Največji dosežek na področju lobiranja
Na področju spremembe žičniške zakonodaje, ki se mora uskladiti z novo evropsko 
uredbo o žičniških napravah, prizadevanja za rešitve, ki bodo zagotavljale ustrezno 
varnost in nemoteno obratovanje žičniških naprav.


realizirano

Zakon bo sprejet v letu 2018.

Najpomembnejši načrtovani dogodek
Strokovni seminar za vodje obratovanja žičniških naprav in sodne izvedence s 
smučarskega področja 25. oktobra. 

realizirano
Nov produkt/storitev
Uvedba 2 do 7-dnevnih smučarskih vozovnic (Ski Pass Slovenia) za vsa slovenska 
smučišča, namenjenih predvsem tujim gostom pri paketni prodaji. +

dodatno realizirano

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

2 novinarski konferenci 4 študijske ture tujih novinarjev



SODELOVANJE V MEDNARODNIH 
SEKTORSKIH ZDRUŽENJIH
Tudi v letu 2017 so združenja in zbornice dejavnosti preko članstva v naslednjih mednarodnih združenjih aktivno sodelovala pri 
pripravi sektorske zakonodaje in ukrepov v EU:

AIBI – Evropsko združenje za pekarstvo 

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

AIC – Forum jadransko-jonskih gospodarskih zbornic

AIECE – Evropsko združenje neodvisnih inštitutov za ocenjevanje in napovedovanje konjunkture

CAEF – Evropsko združenje livarn 

CAOBISCO – Evropsko združenje proizvajalcev konditorskih izdelkov

CEEMET – Evropsko združenje delodajalcev kovinske industrije

CEFIC – Svet evropske kemijske industrije

CEI-Bois – Evropska konfederacija lesne industrije

CEPA – Zveza evropskih združenj za zatiranje škodljivcev

CEPI – Evropski svet za nepremičninsko stroko

CEPMC – Evropsko združenje proizvajalcev gradbenih materialov

CITA – Mednarodno združenje inšpekcij na področju motornih vozil

CLECAT – Mednarodno združenje špediterjev

COSMETICS EUROPE - Evropsko združenje proizvajalcev kozmetičnih izdelkov

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

EBA – Evropsko združenje bioplinarjev

ECCS – Evropsko združenje proizvajalcev jeklenih konstrukcij

EDA – Evropsko združenje za mlekarstvo

EFCA – Evropska zveza za inženiring

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

EFCO & HPA – Evropsko združenje nacionalnih kamp organizacij 

EFM – Evropsko mlinarsko združenje

ESCAME – Združenje zbornic Mediterana

ESCHFOE - Evropska federacija dimnikarskih mojstrov

ESBA - Evropska konfederacija malih podjetij

EUATC – Evropska zveza združenj prevajalskih podjetij

EUCOMED - Evropsko združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov

EURATEX – Evropsko združenje za tekstilno in oblačilno industrijo

EUREAU - Evropska zveza nacionalnih združenj za storitve vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja odpadne vode



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

EUROSAFE – Evropsko združenje proizvajalcev varnostne opreme

FDE – Evropsko združenje za živilsko industrijo

FEACO – Evropska zveza združenj za management consulting

FEDSA – Evropska federacija združenj za direktno prodajo

FEFAC – Evropsko združenje proizvajalcev krmil

FEIC – Evropsko združenje proizvajalcev vezanih plošč

FEICA – Evropsko združenje proizvajalcev lepil in tesnilnih mas

FEMIB – Evropsko združenje proizvajalcev lesenega stavbnega pohištva

FEP – Evropsko združenje založnikov

FEPA – Evropsko združenje za abrazivne materiale

FESPA – Evropsko združenje sito in tampo tiskarjev

FESYP – Evropska zveza združenj proizvajalcev ivernih plošč

FEPPD – Gospodarsko združenje lastnikov zobnih laboratorijev

FIATA – Mednarodno združenje špediterjev

FIDIC – Mednarodna federacija za svetovalni inženiring

FIEC – Evropsko združenje gradbenih izvajalcev

FONASBA – Mednarodno združenje pomorskih agentov 

GS1 – Mednarodna organizacija za standarde

HOTREC – Mednarodno združenje hotelirjev

IATA – Mednarodno združenje letalskih tovornih prevoznikov

ICSID – Mednarodni svet oblikovalskih združenj

IPA – Mednarodno združenje založnikov

IUCAB - Evropsko združenje trgovskih agentov

MWE - Evropsko združenje nacionalnih združenj s področja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki

NAPAN – Združenje severno jadranskih pristanišč

OICA – Mednarodna organizacija avtomobilskih konstruktorjev

ORGALIME - Evropska zveza združenj za strojegradnjo, elektro in elektronsko industrijo ter kovinsko predelavo

RIEN - Evropsko združenje refleksoterapevtov

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 31.12.2017

V EUR

 31.12.2017 31.12.2016
Sredstva 17.572.034 17.773.288
A. Dolgoročna sredstva 11.977.063 13.667.204
 

I. Neopred. sredstva in dolg. aktivne časovne razmejitve 109.758 131.479
1. Dolgoročne premoženjske pravice 97.977 110.922
2. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 11.573 13.319
3. Neopredmetena sredstva v pridobivanju 208 7.237

   
II. Opredmetena osnovna sredstva 8.291.827 8.536.168

1. Zemljišča in zgradbe 7.809.511 8.179.476
a) Zemljišča 2.630.511 2.630.279
b) Zgradbe 5.179.231 5.549.197

2. Druge naprave in oprema 482.316 356.692
a) Oprema 482.084 356.692
b) Oprema v pridobivanju 232 0

   
III. Naložbene nepremičnine 1.553.689 1.856.544
   
IV. Dolgoročne finančne naložbe 2.006.631 3.125.913

1. Dolgoročne finančne naložbe v odvisne družbe 233.793 233.793
2. Dolgoročne finančne naložbe v pridružene družbe 95.174 95.174
3. Drugi deleži 1.677.663 2.796.946
4. Dolgoročno dana posojila 0 0

   
V. Dolgoročne poslovne terjatve 15.158 17.101
      1. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 0 0
      2. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 15.158 17.101
   
VI. Odložene terjatve za davek 0 0

   
B. Kratkoročna sredstva 4.880.261 3.830.907
   

I. Zaloge 25.534 25.665
      1. Material 25.534 25.665
      2. Proizvodi in trgovsko blago 0 0
   
II. Kratkoročne finančne naložbe 887.583 0

1. Kratkoročni depoziti 887.583 0
   
III. Kratkoročne poslovne terjatve 628.016 512.022
      1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 498.112 414.256



      2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 129.904 97.766
   
IV. Denarna sredstva 3.339.128 3.293.220

   
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 714.710 275.176
   
   
 31.12.2017 31.12.2016
Obveznosti do virov sredstev 17.572.034 17.773.288
   
A. Lastni viri 15.241.867 15.207.176

I. Ustanovitveni vložek 0 0

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

III. Preneseni čisti poslovni izid 15.207.176 16.167.894
      1. Nerazporejeni čisti presežek prihodkov 15.207.176 16.167.894
      2. Nerazporejeni čisti presežek odhodkov 0 0

IV. Čisti poslovni izid poslovnega leta 34.691 960.718
      1. Čisti presežek prihodkov poslovnega leta 34.691 0
      2. Čisti presežek odhodkov poslovnega leta 0 960.718

B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 269.914 257.549
I. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 269.914 257.549
II. Druge rezervacije 0 0
III. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 0 0

   
 C. Dolgoročne obveznosti 0 0

Č. Kratkoročne obveznosti 1.873.884 2.120.846
I. Kratkoročne poslovne obveznosti 1.873.884 2.120.846

      1. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 591.229 592.307
      2. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 1.282.655 1.528.540
   
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 186.369 187.717
   
E. Zunajbilančna evidenca 0 0



IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2017

 
 v EUR
 2017 2016
1.   Čisti prihodki od prodaje 9.162.989 8.298.484

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.) 811.897 333.975

5.   Stroški blaga, materiala in storitev 3.469.043 3.393.244
    a) stroški porabljenega materiala 251.723 253.060
    b) stroški storitev 3.217.320 3.140.184

6.   Stroški dela 4.861.424 4.534.904
    a) stroški plač 3.705.539 3.456.144
    b) stroški socialnih zavarovanj 270.097 251.298
    c) stroški pokojninskih zavarovanj 470.143 446.192
    d) drugi stroški dela 415.645 381.270

7.   Odpisi vrednosti 1.002.859 1.268.509
 a) amortizacija 734.548 757.156
 b) prevred.posl.odh. pri neopred.sred. in opred.osn.sredstvih 0 177.029
 c) prevred.posl.odh. pri obratnih sredstvih 268.311 334.323

8.   Drugi poslovni odhodki 477.678 434.174

9.   Finančni prihodki iz danih posojil 713 290

10. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 10.477 25.275

11. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 218.215 6.982

12. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 30 5

13. Drugi prihodki 81.776 35.070

14. Drugi odhodki 3.912 15.995

15. Davek iz dobička 0 0

16. Odloženi davki 0 0

17. Čisti presežek prihodkov obračunskega obdobja 34.691 0

18. Čisti presežek odhodkov obračunskega obdobja 0 960.718


