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UVODNA BESEDA  
PREDSEDNIKA GZS

LETO NAVIDEZNEGA ODDIHA

Slovenija je lahko ponosna na svoje gospodarstvo. Na čelu z izvozniki so podjetja v letu 2015 
samo še potrdila, da so motor izhoda Slovenije iz krize. Na to dejstvo so lahko ponosni vsi, ki 
so lani delali v gospodarstvu. Prav rezultati gospodarstva so najbolj prispevali h gospodarski 
rasti in zaradi nje se je  proti koncu leta 2015 omilil tudi potrošniški krč, s tem pa  so se odpr-
le poti za nadaljnjo rast tudi v letu 2016.

Žal pa v Sloveniji te ugodne klime nismo izkoristili za strukturne reforme, ki bi izboljšale 
našo kondicijo pred novo krizo. Ta bo prišla prej ali slej. Nekaj oblakov se že nabira nad 
svetovnim gospodarstvom. Razen sprejetja nove zakonodaje o javnem naročanju vlada ni iz-
peljala niti ene večje reforme. Nasprotno, vsaj dvakrat smo se morali odločno upreti  preveli-
kim apetitom po novemu izčrpavanju gospodarstva. Prvič takoj na začetku leta, ko je zagro-
zila z znatnimi novimi energetskimi dajatvami. Drugič pa v drugi polovici leta, ko je finančno 
ministrstvo hotelo na hitro izpeljati t. im. davčno reformo, ki je bila pravzaprav - antireforma.

V takšnih razmerah je razumljivo, da več kot 300 milijonov evrov izmerljivih koristi, ki jih je 
Gospodarska zbornica Slovenije lani dosegla za podjetja, podjetnice in podjetnike, v pre-
cejšnji meri izvira iz uspešne obrambe pred novimi dajatvami. Nekaj  pa je tudi takšnih, ki 
izvirajo iz agend predlogov GZS vladi iz preteklih let. Več podrobnosti o glavnih dosežkih GZS 
si lahko preberete na naslednjih straneh. Nanje smo upravičeno ponosni.

Leto 2015 torej lahko opišemo kot leto navideznega oddiha. Medtem, ko so podjetja še 
naprej izboljševala svoje poslovanje, se razdolževala in v povprečju z manj resursi dosegala 
večje uspehe na trgu, je v slovenski družbi zavladalo olajšanje, da je kriza mimo. Tudi Vlada 
RS je zadihala v sozvočju s takšno evforijo.

A oddih je bolj kot ne le navidezen. Res že tretje leto zapored beležimo gospodarsko rast 
inres smo od leta 2009 izvoz povečali kar za 50 odstotkov. Tudi naša podjetja so v povprečju 
manj zadolžena kot v predkriznem letu 2008 …

Obenem pa je res tudi, da je  naš BDP na prebivalca še vedno precej pod tistim iz leta 2008. 
Boj za zaslužek  je na globalnem trgu vsak dan težji. Hitro rastoči trgi, ki so obetali rast ko-
njunkture v širšem – globalnem obsegu, niso več to, kar so bili in so sedaj pričakovanja real-
no nižja.  Česar pa ne zaznavamo vsi enako. Apetiti nekaterih družbenih skupin, ki so bistve-
no manj prispevale k izhodu iz krize kot zaposleni v gospodarstvu, so daleč nad realnostjo. 
Vlada pa še vedno ne kaže dovolj  volje po nujnih reformah, ki bi razbremenile gospodarstvo. 
Kot da bo konjunktura trajala večno.

Zato nas v Gospodarski zbornici Slovenije tudi letos čaka težka naloga, kako prepričati 
ključne odločevalce v državi, da začnejo uveljavljati pragmatično ekonomsko politiko, ki bo 
prinesla več investicij in več novih delovnih mest. Potrudili se bomo po svojih najboljših mo-
čeh. Ne le v dobro zaposlenih v podjetjih, temveč vseh prebivalk in prebivalcev Slovenije.

Če bo šlo gospodarstvu dobro, bo šlo dobro vsem.

Marjan Mačkošek 
Predsednik GZS



GLAVNI DOSEŽKI V LETU 2015

Fokus GZS
Poročilo o dosežkih, aktivnostih in novih produktih  
Gospodarske zbornice Slovenije 2015

DOSEŽKI

BOLJŠE POSLOVNO OKOLJE

72 mio €  
manj obremenitev gospodarstva zaradi 

preprečitve mini davčne reforme

25,5 mio €  
manj obremenitev energetsko 

intenzivnih podjetij od napovedanih iz 
naslova okoljskih in energetskih dajatev

15 mio €  
prihranka industriji jekla ter zbiralcem 

in predelovalcem odpadkov zaradi 
realnejših zahtev za skladiščenje 

odpadkov 

13 mio €  
prihranka za izvajanje javne 

gospodarske službe za opravljanje 
javnih avtobusnih linijskih prevozov 

potnikov 

10 mio €  
manj obremenitev za energetsko 
intenzivna podjetja zaradi nižjega 

prispevka za obnovljive vire energije in 
kogeneracijo

10 mio €  
olajšav za avtobusna podjetja zaradi 

podaljšanja davčnih olajšav za nakup 
ekološko sprejemljivih avtobusov

10 mio €  
prihranka za lesno panogo, ker bodo 

lahko za gorivo uporabljali lesne 
ostanke in jih ne bo proti plačilu treba 

oddajati kot odpadek

2 mio €  
prihranka za stanovanjske sklade zaradi 

spremembe Pravilnika o metodologiji 
izdelave in izdaji energetskih izkaznic 

stavb

2 mio €  
prihranka zaradi preprečitve zvišanja 

koncesij za vodo

Javno naročanje: prepoved uporabe cene kot edinega kriterija izbire v določenih  
dejavnostih, presoja nenormalno nizkih ponudb, bolj sorazmerna porazdelitev  

obveznosti in pravic izvajalcev in podizvajalcev

PRAVNA DRŽAVA

Novela Zakona o gospodarskih 
družbah (ZGD-1I) 

 Poostrena določila v zvezi s 
preprečevanjem veriženja družb, 

znižanje pretirano zvišanih kazni za 
prekrške itd. 

3 mio €  
prihranka v telekomunikacijskih 

storitvah, oskrbi z električno energijo, 
plinom in paro, z vodo, pri ravnanju z 
odplakami in odpadki, ker računov ne 
bo treba izdajati prek davčnih blagajn

Uvedba davčnih blagajn 
 s 1.1.2016, vključno z akcijskim 
načrtom za inšpekcijski nadzor 

opravljanja neregistriranih dejavnosti
Fokus GZS

RAZVOJNI ZAGON

50 mio €  
za razvoj lesno-predelovalnih verig  

do leta 2020 in ustanovitev  
direktorata za lesarstvo 10 - 15 mio €  

več investicij v energetsko sanacijo 
večstanovanjskih stavb 

10 mio €  
za okoljsko infrastrukturo za HE Brežice 

v proračunu za leto 2015

6 mio €  
potrjenih sredstev za tehnološko 

posodobitev lesno-predelovalne in 
pohištvene industrije Večja ponudba posojil  

MSP iz posojilnega sklada SID banke 
(88,2 mio € v letih 2014 in 2015)

Vzpostavitev samostojne STO  
STO je ključnega pomena za 

učinkovitejšo promocijo  
slovenskega turizma

ODLOČNA PODPORA IZVOZU

2 mio €  
za internacionalizacijo podjetij: tržne raziskave, sejemske nastope,  

izobraževanje, delegacije, informacijske portale

VPLIV NA ZAKONODAJO TER SOCIALNI DIALOG

SODELOVALI SMO NA: 

67 odborih  
in delovnih skupinah ministrstev ter 

vladnih svetih

20 sejah  
Ekonomsko socialnega sveta

VLOŽILI SMO:                      PRIPRAVILI SMO:

amandmaje k  
5 zakonom

pripombe in predloge 
 na  

76 predpisov

162 stališč, 
 komentarjev in izjav za javnost

NOVO NA STRATEŠKI RAVNI:

Strateška skupina predstavnikov 
podjetij v tuji lasti

Strateška skupina  
Slovenija 5.0

Manifest industrijske politike
kot osnovni dokument za industrijski 

preporod Slovenije

Slovenija 5.0



DOGODKI
V lanskem letu smo organizirali prek 500 dogodkov – strateških konferenc, posvetov, okroglih miz ter seminarjev z različnih po-
slovnih področij od varstva okolja do dogodkov s področja RR, inovacij, mednarodnega sodelovanja, EU sredstev.

Med največjimi dogodki izpostavljamo:

Januar

26./27.1. Predstavitev knjige Start-up Nation - Ljubljana

27.1. Posvet Celovito upravljanje z vodami in protipoplavna varnost

29.1. Sprejem veleposlanikov in ekonomskih svetnikov, akreditiranih za Slovenijo 

Februar
5.2. Predstavitev organizacije EUMETSAT: Priložnosti za slovenska podjetja in raziskovalne inštitucije

5.2.                       Ugodni viri SID banke za rast in razvoj malih in srednje velikih podjetij

13.2. Sprejem ob kitajskem novem letu

20.2. Srečanje podjetij s premieroma Slovenije in Srbije

Marec
4.3. Podelitev Nagrad GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke

9.3. Posvet GZS - Natura 2000 - ovira ali priložnost za razvoj?

12.3. Mednarodna konferenca JVE – Ustvarjanje regionalnih partnerstev

17.3. Konferenca Podjetja v državni lasti in postopek privatizacije v Sloveniji 

19.3. 3. tematska konferenca »Knjiga in mediji« 

24.3. Joint UNCITRAL-LAC Conference

30.3. Predvidene spremembe trgovalne sheme EU ETS do/po 2020

30.3. Obisk predsednika Turčije z gospodarsko delegacijo

April
13.4. Obisk predsednika Vlade Češke Republike z gospodarsko delegacijo

14.-15.4. Poslovna konferenca Podpora podjetjem pri vstopanju na tuje trge

15.4. 2. konferenca za mala in srednja podjetja 

15.4. Zaključna konferenca projekta TRANSARMON

20.4. Podpis kodeksa o upravljanju

24.4. Mednarodna konferenca EPC III - Nacionalni energetski koncepti in energetski scenariji do leta 2050

Maj
11.5. Predstavitev programa upravljanja Natura 2000 za obdobje 2015-2020

11.-13.5. Veliki mednarodni simpozij o biocidih

Fokus GZSFokus GZS

DOGODKI

INFORMIRANJE ČLANOV

15.000 nasvetov članom

1.800 pravnih mnenj in pravnih svetovanj članom 

46 × Poslovni tednik

21 × Zakonodajni kompas

4 × e-novice Go International Slovenia

10 × angleški bilten Slovenia Business Link

300 Video reportaž TV.GZS

4 redne in 1 posebna številka Glasa gospodarstva 

e-bilteni in tiskane informacije panog in regij 

INTERNACIONALIZACIJA

28 izhodnih delegacij

9 vhodnih delegacij

2 Poslovna zajtrka na GZS

7 Poslovnih stikov na GZS

9 sredinih mreženj na GZS

55 drugih dogodkov s področja internacionalizacije

POJAVNOST GZS IN DRUGIH GOSPODARSKIH ASOCIACIJ V 2015

505
dogodkov

32 strateških konferenc

101 konferenc, posvetov, okroglih miz  
               z različnih poslovnih področij

110 dogodkov s področja mednarodnega sodelovanja
262 seminarjev in delavnic

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
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12.5. Vrh malega gospodarstva 

18.5. Strateška konferenca Slovenija 5.0

20.5. 4. mednarodna konferenca Dan Afrike

Junij
1.6. Srečanje gospodarstvenikov z evropsko komisarko Violeto 

Bulc

2.6. 3. Konferenca Združenja hotelirjev Slovenije

3.6. 15. Vrh kmetijskih in živilskih podjetij

4.6. Okoljski dan

9.6. Konferenca: Vajeništvo – Priložnost za boljšo zaposljivost?

9.6. Razvojna konferenca Primorsko-notranjske regije 

10.6. XX. srečanje gospodarstvenikov Primorske

11.6. Konferenca Investicijske priložnosti v Srbiji

Julij
6.7. Srečanje predstavnikov podjetij v tuji lasti in ustanovitev 

strateške skupine

14.7. Predstavitev Energetskega koncepta Slovenije

15.7. Ustanovna seja strateške skupine Slovenija 5.0

Avgust
26.8. 2. Dan delodajalec

28.8. Konferenca za davčno potrjevanje računov

September
16.9. Dan inovativnosti

16.9. Javna predstavitev in podpis Zaveze industrije pijač na 
področju prehrane in zdravja

16.-18.9. Slovensko livarsko posvetovanje

17. – 18.9. 5. problemska konferenca komunalnega gospodarstva

21.-22.9. Mednarodna konferenca DeRC 2015

23.9. Srečanje delodajalcev kemijske industrije s perspektivnimi 
mladimi kadri naravoslovno-tehničnih smeri

24.9. Gospodarski forum Primorsko notranjske regije

29.9. 8. razvojna konferenca lesarjev Slovenije

30.9. Energetska prihodnost Slovenije

Oktober
2.10. Konferenca Svetovalni inženiring in njegova vloga v 

investicijskem procesu

7.-8.10. Dan najboljše prakse

8.-9.10. 17. Kongres izvajalcev računovodskih storitev

9.10. Informativni dan Obzorje 2020

9.10. Razgovor s podpredsednik Evropske komisije Jyrkijem 
Katainenom in evropsko komisarko Violeto Bulc

13.10. 62. Gostinsko turistični zbor Slovenije v Novi Gorici

14.-16.10. 3.  mednarodni poslovno-logistični kongres »Oskrbovalne 
verige v znanosti in praksi

15.-16.10. Strateška konferenca Reciklaža kot izhodišče krožnega 
gospodarstva

4.3. Podelitev Nagrad GZS za izjemne gospodarske in 
podjetniške dosežke

16.9. Dan inovativnosti - Podelitev priznanj za najboljše ino-
vacije na nacionalni ravni

20.10. 10. Vrh slovenskega gospodarstva  z evropsko komis-
arko Elżbieto Bieńkowsko 



15.10. Posvet 3. Razvojna os - Kako nadoknaditi izgubljeni čas 
med 2010 in 2015?

20.10. 10. Vrh slovenskega gospodarstva

21.10. Konferenca industrije pijač

21.10. 3. konferenca Ženske podjetnosti – Po stopnicah do 
uspeha

28.10. SLO/HR konferenca: Krožno gospodarstvo in industrija 
plastike

November
3.11. Konferenca o krožnem gospodarstvu ZKG

3.11. Konferenca Državna pomoč – dobra priložnost ali grožnja?

3.11.  Strokovni seminar na temo žičničarstva

6.11. Problemska konferenca SKUPAJ – gradniki zdravja

10.11. Konferenca Trgovinski sporazum EU-ZDA, z evropsko 
komisarko Cecilio Malmström

11.11. Konferenca Davčne blagajne

17.11. Konferenca kakovosti SŠGZ

18.-19.11. Mednarodno srečanje slovenskega papirništva         

25.11. Žitna konferenca

25. - 29.11. 31. slovenski knjižni sejem

25. - 26.11. Dnevi gradbenega prava

26.11. Dan odprtih vrat Slovenskega gospodarstva za mladino in 
starše

26. - 27.11. 26. posvet Poslovanje z nepremičninami

30.11. Zaključna konferenca projekta Razvoj karierne platforme 
za zaposlene

December
1.12. Srečanje imetnikov certifikata Excellent SME in podelitev 

nagrad

2.12. Strokovni posvet ASM '15

4.12. Strateška konferenca Pametna specializacija: 1. razpis

7.12.  Konferenca Družinsko podjetništvo 

11.12. Strateška konferenca 2. konferenca Slovenija 5.0

15.12. Posvet Trditve o kozmetičnih izdelkih

1.6. Srečanje gospodarstvenikov z evropsko komisarko Violeto 
Bulc

10.11. Konferenca Trgovinski sporazum EU-ZDA, z evropsko 
komisarko Cecilio Malmström

9.10. Razgovor s podpredsednik Evropske komisije Jyrkijem 
Katainenom in evropsko komisarko Violeto Bulc

12.5. Vrh malega gospodarstva



NAGRADE IN PRIZNANJA
Februar

12.2.: Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je 15. podelila zlata priznanja za doseženo odlično kakovost kruha, pekovskega in 
finega pekovskega peciva ter testenin v letu 2015.

Marec

4.3.: 47. Podelitev Nagrad GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke.

26.3.: Združenje za izvedbeni inženiring je podelilo nagrado za najboljši inženiring projekt v preteklem letu.

April

15.4.: Podjetniško trgovska zbornica je podelila priznanje Pomladni veter za izjemne dosežke na področju spodbujanja podje-
tništva.

21.4.: V okviru Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti sta bili prvič podeljeni priznanji Mladi svetovalec.

Maj/junij/november

V okviru projekta »Priznanja za najboljše inovacije« je bilo na prvem, regijskem nivoju podeljenih 53 zlatih, 69 srebrnih in 49 bro-
nastih priznanj za inovacije ter 14 diplom, sodelovalo je skupno 807 inovatorjev.

Junij

5.6.: Zbornica komunalnega gospodarstva je že tretjič podelila nagrade in priznanja. 

3.6.: Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je razglasila rezultate tekmovanja študentov na področju razvoja novih inovativnih 
živilskih proizvodov - Ecotrophelia Slovenija 2015. 

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

September 

16.9.: V okviru Dneva inovativnosti so bila podeljena že 13. nacionalna priznanja za najbolj inovativna podjetja in inovatorje v 
podjetjih in javno raziskovalnih zavodih. Tokrat je bilo podeljenih 12 zlatih, 21 srebrnih in 4 bronasta priznanja ter 1 diploma.

Oktober

8.10.: Zbornica računovodskih servisov je podelila priznanje za Naj računovodski servis 2015 v treh kategorijah ter 22 certifikatov 
Strokovni vodja računovodskega servisa.

13.10.: Na 62. Gostinsko turističnem zboru je bilo podeljenih 306 nagrad in priznanj za sodelovanje v 28 strokovnih kategorijah 
tekmovanj gostinstva in turizma. Skupaj je tekmovalo 369 tekmovalcev. Podeljenih je bilo tudi 6 priznanj zaposlenim v gostinstvu 
in turizmu,  8 priznanj podjetjem za obletnice ter eno priznanje za življenjsko delo. 

22.10.: Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev je ob rojstnem dnevu Kristine Brenkove podelila nagrado Izvirna slovenska 
slikanica za nagrado Kristine Brenkove.

22.10.: Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine je na 8. dnevu ravnanja s človeškimi viri podelila Priznanje za vzoren pri-
mer ravnanja s človeškimi viri Dolenjske in Bele krajine za leto 2014.

November

November: Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev je na 31. Slovenskem knjižnem sejmu podelila Schwentnerjevo nagrado 
2015, Posebno priznanje slovenskega knjižnega sejma, nagrado za Najboljši prvenec 2015, Priznanje za mladega prevajalca, nag-
rado Najlepša slovenska knjiga, nagrado Knjiga leta – velika nagrada SKS ter priznanje za Najboljšo poslovno knjigo.

18.11.: Združenje papirne in papirno predelovalne industrije je podelilo 2 nagradi za izjemni zaključni deli na področju papirni-
štva in sorodnih ved.



December

1.12.: Podelitev nagrad 13 podjetjem in podjetnikom, imetnikom certifikata Excellent SME, ki imajo certifikat tri leta zapored in v 
zadnjem letu najvišjo bonitetno oceno.

10.12.: Združenje za informatiko in telekomunikacije je podelilo že 17. nagrade Netko za najboljše digitalne projekte. Podeljene 
so bile 5 kategorijah in dve posebni nagradi. 

10.12.: Združenje kemijske industrije je 18 podjetjem kemijske industrije podelilo certifikate programa odgovornega ravnanja 
POR.



MEDIJSKA PREPOZNAVNOST GZS
(Vir: Medijska analiza GZS 2015, izvajalec Kliping d.o.o.)

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

GZS je imela tekom celotnega leta 2015 najmočnejši glas v medijih, vrh medijske pojavnosti pa predstavlja april, ko se je aktivno 
zavzemala za umaknitev davčne reforme ter uvedbo davčnih blagajn. Zasedla je 55 % medijske pojavnosti med vsemi gospo-
darskimi združenji, po pojavnosti pa ji je najbližje OZS, ki je zasedla 22 % prostora. 

Nadpovprečno število objav je GZS zabeležila predvsem februarja, maja, septembra in novembra. Februarja je GZS najbolj komu-
nicirala o socialnem sporazumu, o davčnih blagajnah pa je največ komunicirala od februarja do konca junija. V drugem četrtletju 
je poleg davčnih blagajn bila aktivna še pri redefiniciji minimalne plače. Tretji vrh je GZS dosegla septembra in sicer v povezavi z 
begunsko krizo ter avtoprevozniki, ki so zaradi zapor na mejah imeli zamude pri prevozih tovora. Konec leta je aktivno komunici-
rala še glede davčne reforme in plačnega sistema v javnem sektorju. 

Sindikati večino leta s šibkejšo medijsko komunikacijo kot gospodarska združenja

Sindikati so v letu 2015 v medijih nastopali odločneje. Zabeležili smo dva meseca, ko je komunikacija sindikatov izraziteje odsto-
pala. Tako v maju, kot tudi v septembru so najbolj aktivno komunicirali glede redefinicije minimalne plače. Maja so nekoliko ak-
tivnejše komunicirali še o privatizaciji podjetij. Proti koncu leta pa so, predvsem konfederacija javnega sektorja, aktivno nastopili 
v okviru pogajanj za sprostitev varčevanja v javnem sektorju ter plačnega sistema. 



GZS v medijih celo leto aktivno o davčni reformi

GZS je bila v letu 2015 aktivna v okviru večjega števila gospodarskih in vladnih vprašanj. GZS se sicer največkrat pojavlja v okviru 
dogodkov, ki jih je organizirala, kar so najpogosteje komunicirali tudi v sporočilih za javnost. Pogosto pa so v medijih govorili tudi 
o izvozu, prometu, poslovanju v in s tujino, nagradah, ki jih GZS podeljuje in o regionalnem gospodarstvu, v okviru katerih so se 
pojavljale predvsem območne zbornice GZS. 

Med vladnimi temami je izrazito izstopala pojavnost pri predlogu davčne reforme. GZS je vse leto aktivno komunicirala, da go-
spodarstvo novih obremenitev ne potrebuje in jih ne bi preneslo ter da naj se država osredotoči na to, da gospodarstvo razbre-
meni davčnih bremen. 

GZS se je aktivno vključila tudi v komunikacijo o redefiniciji minimalne plače, uvedbi davčnih blagajn, privatizaciji slovenskih 
podjetij, gradnje drugega tira, gospodarski rasti ter zaposlovanju – trgu dela. 



GOSPODARSKO OKOLJE  
V LETU 2015

IZVOZNIKI IN POTROŠNJA KLJUČNA ZA 
SLOVENSKO RAST

Slovenska gospodarska rast je bila v 2015 že drugo zaporedno leto blizu 
treh odstotkov. Tako se je Slovenija po višini rasti približala Višegrajskim 
državam, ki dosegajo med 2,9 % in 4,2 % gospodarske rasti, obenem pa 
presega rast v EU in evroobmočju. Boljši makroekonomski kazalci v med-
narodnem okolju, optimistično razpoloženje potrošnikov in višje investi-
cije podjetij v opremo ob visoki izkoriščenosti proizvodnih zmogljivosti 
so vsi po vrsti vplivali na izkazano gospodarsko rast Slovenije v letu 2015. 
BDP se je v letu 2015 po prvi oceni Statističnega urada realno zvišal za 2,9 
%. Posebej ugodna četrtletna dinamika gospodarskih gibanj v letu 2015 je 
bila zabeležena v zadnjem četrtletju (3,3-odstotna rast). V tekočih cenah 
je njegova vrednost znašala 38.543 milijonov evrov oziroma 18.680 EUR 
na prebivalca. Kljub oživljanju BDP Slovenije še vedno zaostaja za ravnjo 
leta 2008 (za 4,1 %). Konkurenčnost se je izboljšala glede na večino re-
levantnih kazalnikov. Izvoz in domača potrošna sta največ prispevala h 
gospodarske rasti, medtem ko so jo nižje investicije v zgradbe in objekte 
zavirale. Kljub spodbudnim podatkom javno financiranje ostaja še vedno 
velik sistemski problem. Dolg države, ki je bil v 2014 še pri 80,4 % BDP, naj 
bi se v 2015 povečal na 84 % BDP oziroma na 32,4 mrd EUR. Javno-finanč-
ni primanjkljaj naj bi po ocenah Ministrstva za finance znašal 2,9 % BDP, 
oz. 1,1 mrd EUR. Evropska komisija v letnih priporočil navaja, da bi višja 
rast BDP-ja morala pomeniti, da država znižuje svoje trošenje ter tako na 
ta način znižuje strukturni deficit ter ustvarja boljše izhodišče za slabe 
čase. Od leta 2012 se je strukturni primanjkljaj celo povečal in naj bi bil po 
ocenah Komisije v 2016 celot še enkrat višji kot v evroobmočju. 

Mnogo bolj kot v predhodnih letih se je okrepilo zasebno trošenje, ki se 
je v zadnjih dveh četrtletjih povečevalo najhitreje v zadnjih sedmih letih. 
Zasebno trošenje gospodinjstev je ugodno vplivalo na gospodarsko ak-
tivnost v Sloveniji, saj predstavlja več kot polovični delež v BDP. Gospo-
dinjstva so več sredstev namenila za nakupe trajnih dobrin (za 9,4 %) in 
trošenje drugih dobrin (za 1,4 %), nenazadnje je tudi nizka cena naftnih 
derivatov vplivala na večjo potrošnjo ob višjih razpoložljivih dohodkih. 
Vidno se je po petih letih nazadovanja okrepilo tudi državno trošenje, 
predvsem v zadnjem četrtletju, v celem letu za 0,7 %.

Razmere na trgu dela so se v letu 2015 po večini kazalcev izboljšale. 
Število delovno aktivnih prebivalcev se je v 2015 v povprečju zvišalo za 
0,9 %. Skupaj je bilo 805 tisoč delovno aktivnih oseb, od tega 713 tisoč 
zaposlenih oseb in 92 tisoč samozaposlenih oseb. Zaposlenost se je 
povečala tako pri zaposlenih za 1,4 % in pri samostojnih podjetnikih za 
4,1 %, zmanjšala pa pri kmetih. Razlogi so bili predvsem davčne narave 
(ugodnejša obravnava s.p.-jev proti statusu kmeta). Po dejavnosti beležijo 
največji upad zaposlenih kmetijstvo in ribištvo z 15,5-odstotnim zniža-
njem, rudarstvo z 3,4-odstotnim, dejavnost javne uprave z 1,4-odstotnim 
in poslovanje z nepremičninami z 1,1-odstotnim znižanjem. Največji, 

Gospodarska slika  
Slovenije za leto 2015 
v številkah:
Povečanje gospodarske rasti: 2,9 %
Rast investicij v osnovna sredstva: 0,5 %
Rast izvoza: 5,2 %
Upad uvoza: 4,4 %
Število brezposelnih: 112.726
Povprečna mesečna bruto plača: 1.555,89 
EUR
Rast cen življenjskih potrebščin: -0,5 %
BDP na prebivalca: 

18.680 EUR



11,6-odstotni porast zaposlenih beležijo N-druge raznovrstne dejavnosti, 
sledijo dejavnost  gospodinjstev (za 7,2 %), gostinstvo (za 3,6 %) in kul-
turne dejavnosti z 3-odstotnim porastom zaposlenih. V letu 2015 je bilo v 
povprečju registriranih 113 tisoč brezposelnih, kar je bilo glede na pred-
hodno leto za 6,1 % manj. Kljub temu je bilo na trgu za 78,3 % več brezpo-
selnih kot leta 2008. Izboljšala se je struktura brezposelnih - mladih zaradi 
sheme »jamstva za mlade«, medtem ko dolgotrajna brezposelnost ostaja 
visoka in znaša več kot polovico celotne brezposelnosti. Mednarodno pri-
merljiva ILO stopnja brezposelnosti je v 2015 dosegla v povprečju 7,2 %. 
Stopnja registrirane brezposelnosti je znašala 12,3 %. V 2015 je povprečna 
bruto plača znašala 1.555,89 EUR, kar je nominalno za 0,7 % oz. realno 
(ob zabeleženi 0,5 % deflaciji), za 1,2 % več kot v predhodnem letu. K rasti 
plač je najbolj prispeval javni sektor, predvsem zaradi sprostitev napredo-
vanj in sprostitve ZUJF-a.

Glavni motor gospodarske rasti v Sloveniji ostaja izvoz, ki se je v 2015 
povečal za 5,2 % in tako že presega predkrizno raven iz leta 2008 za 13,3 
% (samo izvoz blaga za 16,4 %). Na nadpovprečno rast uvoza  (za 4,4 %) je 
vplivalo višje trošenje gospodinjstev, države in investicij, nenazadnje so 
si podjetja ustvarjala zaloge v pogojih nizkih cen svetovnih surovin, tudi 
nafte. Uvoz sicer zaostaja za predkriznim letom za 3,2 % (uvoz blaga za 2,6 
%). V predelovalnih dejavnostih je bila tako rast dodane vrednosti 5,8-od-
stotna. Rast izvoza je bila  v nekatere države partnerice visoka. V Nemčijo 
je bila višja za 7,5 %, na Poljsko za 10,2 % in v Veliko Britanijo za 15,6 %. 
Izvoz blaga v države EU je lani predstavljal 76,9 % celotnega izvoza in se 
je v primerjavi s predhodnim letom povečal za 4,5 %. Med dejavnostmi 
se je sicer dodana vrednost v 2015 najbolj povečala v kmetijstvu (za 8,6 
%, predvsem zaradi nizkih cen pogonskih goriv). Izvoz storitev se je lani 
povečal za 7,4 %, uvoz za 2,6 %. Presežek storitvene menjave je porasel za 
18 %. Nanj so najbolj vplivali izboljšani saldi menjave gradbenih storitev, 
potovanj in transporta. V letu 2015 je tako presežek tekočega računa zna-
šal 2,8 mrd EUR, kar je za 203 mio EUR več kot v 2014, na kar je vplivalo 
povečanje presežka menjave blaga in povečanje primanjkljaja primarnih 
in sekundarnih dohodkov.

Investicije so se v celem letu 2015 glede na leto prej po prvi oceni okrepi-
le za 4,4 %, a kljub vsemu zaostajajo za ravnjo leta 2008 za 41,6 %. Bruto 
investicije v osnovna sredstva so se povečale za krepkih 0,5 %. Višji izvoz, 
visoka izkoriščenost proizvodnih kapacitet, ugodni posojilni pogoji in 
boljši podjetniški utrip so vplivali na porast investicij v opremo in stroje, in 
sicer za 8,3 %, od tega v transportno opremo za 15,5 %. Na drugi strani so 
se investicije v gradbene objekte zmanjšale zadnja tri zaporedna četrtle-
tja, skupno za 5 %. Tako se je med dejavnostmi dodana vrednost najbolj 
znižala v gradbeništvu (za 3,3 %), upad dodane vrednosti so beležile še 
finančne in zavarovalniške dejavnosti (-1,3 %).

V letu 2015 je bila v Sloveniji tako letna in povprečna letna inflacija nega-
tivna ter znašala -0,5 %. Slovenija je prvič v obdobju samostojnosti bele-
žila deflacijo. Najvišjo povprečno letno rast cen smo zabeležili v skupini 
alkoholne pijače in tobak (za 1,9 %) in v skupini raznovrstno blago in stori-
tve (za 1,4 %). Cene so se v enem letu v povprečju najbolj znižale v skupini 
prevoz (za 5,1 %), predvsem zaradi padca cene nafte Brent za 47 %. Cene 
stanovanj in stanovanjske opreme so upadle za odstotek. Cene industrij-
skih proizvodov pri proizvajalcih so se znižale za 0,2 %, cene uvoženih 
proizvodov za 0,7 % v primerjavi s predhodnim letom.



Po lestvici Svetovnega ekonomskega foruma (WEF) se je Slovenija uvrstila 
na 59. mesto, kar je najvišja uvrstitev v zadnjih 4 letih. Pridobljenih je bilo 
11 mest. Izboljšali so se vsi trije sklopi pri lestvici konkurenčnosti: osnovni 
indikatorji, indikatorji učinkovitosti, indikatorji inovativnosti in sofisticira-
nosti. Izboljšanje je bilo največje pri: institucijah (boljši sentiment respon-
dentov), makroekonomskem okolju (manjši primanjkljaj), učinkovitosti 
trga blaga (enostavnost odpiranja podjetij in enostavni carinski postopki), 
poslovni sofisticiranosti, inovacijah (visoko število patentov na prebival-
ca, kvaliteta raziskovalnih institucij). Med najbolj problematični dejavniki 
za poslovanje je naveden rigiden trg delovne sile (sledita: birokracija in 
davčne stopnje); dostop do financiranja je s 1. mesta padel na 4. Na lestvi-
ci Svetovne banke (Doing Business 2016) je Slovenija med 189. državami 
zasedla 29. mesto in je v primerjavi z letom prej pridobila 22 mest. To je 
najboljša uvrstitev v zadnjih enajstih letih. Na lestvici švicarske IMD smo 
pridobili šest mest ter napredovali na 49. mesto med 61. državami. Slove-
nija je dosegla pomemben napredek pri gospodarski uspešnosti in vladni 
učinkovitosti, nekaterih segmentih poslovne učinkovitosti, medtem ko je 
na področju infrastrukture stagnirala.

Jesenska »Evropska anketa ekonomskega okolja« med slovenskimi pod-
jetji, ki je bila izvedena po metodologiji Eurochambres, je pokazala, da so 
slovenske družbe previdne pri napovedi o prodaji na domačem trgu v letu 
2015 in precej bolj optimistične za leto 2016. Raven optimizma naj bi med 
letoma najbolj porasla pri mikro in malih družbah. Pri napovedih prodaje 
na tujih trgih so pričakovanja že tretje zaporedno leto visoka, vendar nižja 
kot v vprašalniku za leto 2014. Raven izvoznega optimizma je za leto 2016 
glede na 2015 nekoliko višje po vseh velikostih družb.



KADRI
Ob koncu leta 2015 je bilo na GZS zaposlenih 115 delavcev. Delovno raz-
merje je prenehalo šestim sodelavcem, sklenjenih pa je bilo devet novih 
pogodb o zaposlitvi. Tri nove sodelavce smo zaposlili namesto sodelav-
cev, ki so zapustili zbornico zaradi upokojitve ali druge zaposlitve, štiri 
sodelavce smo zaposlili na nove projekte, dve pogodbi o zaposlitvi pa sta 
bili na novo sklenjeni iz razloga novo imenovanih direktorjev po volitvah.

Starostna struktura zaposlenih

Starost Moški Ženske Skupaj

do 30 3 7 10

31 do 40 8 23 31

41 do 50 8 24 32

51 do 55 3 17 20

56 do 60 7 10 17

61 do 65 3 2 5

SKUPAJ 32 83 115

% zaposlenih 27,8 72,2 100

Pregled števila zaposlenih

december 2005 240

december 2006 195

december 2007 135

december 2008 133

december 2009 133

december 2010 115

december 2011 116

december 2012 111

december 2013 110

december 2014 112

december 2015 115
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I. POROČILO SKUPNIH NALOG
A. DOSEŽKI IN AKTIVNOSTI SKUPNIH NALOG ZA REALIZACIJO CILJEV GZS

Leto 2015 je bilo gospodarsko uspešno, kar pa je imelo pozitivne in negativne posledice na poslovno okolje. Vlada ni toliko pri-
tiskala na gospodarstvo z višjimi dajatvami kot v letih pred tem, kljub temu pa je nekatere zvišala. Vendar je res tudi nekatere 
znižala in hkrati od nekaterih odstopila, zlasti na podlagi argumentov GZS. Tako smo s svojimi aktivnostmi gospodarstvu privar-
čevali več kot 300 milijonov evrov (več o ključnih dosežkih GZS v Fokusu na strani 3). 

Vendar Slovenija ni izkoristila solidnih gospodarskih razmer za nujne strukturne spremembe, kar je marca letos vnovič poudarje-
no opozorila tudi Evropska komisija. To je največja negativna posledica delovanja vlade v letu 2015. Izjema je bilo javno naroča-
nje, kjer je bila nova zakonodaja sprejeta. 

S številkami, ki kažejo lansko gospodarsko rast v Sloveniji, smo glede na preteklo krizno obdobje lahko zadovoljni. Vendar le, če 
jih ne primerjamo s podatki držav EU. Tedaj slika ni več tako rožnata.  

Povprečna dodana vrednost na zaposlenega v državah EU-28 je v letu 2013 znašala 47.000 evrov, mi pa smo po metodologi-
ji Eurostata dosegali le 75% tega povprečja. V zadnjih treh letih bruto dodana vrednost na zaposlenega v Sloveniji sicer raste, 
vendar prepočasi. V letu 2014 je v gospodarskih družbah, zadrugah in pri samostojnih podjetnikih posameznikih znašala 39.463 
EUR, samo v gospodarskih družbah pa 40.300 EUR. To je le polovica tega, kar dosega Avstrija! Tudi BDP na prebivalca je bil lani še 
vedno znatno nižji kot v predkriznem letu 2008. 

V Sloveniji je moč pogosto zaslediti primerjalno navajanje plač v razvitejših državah, ne pa ostalih indikatorjev, ki so pogoj zanjo. 
Vsekakor je bila višina plač, še posebej minimalne plače, tudi ena izmed številnih tem leta 2015.  Sprejete spremembe Zakona o 
minimalni plači, ki smo jim predstavniki delodajalcev močno nasprotovali in hkrati znotraj davčne reforme predlagali ekonom-
sko in socialno boljši ukrep, so samo dokaz več, kako politika ne sprejema odločitev v pravi smeri. 

Na GZS smo  v začetku leta 2015 pričakovali, da bomo imeli kot socialni partnerji že lani, še posebej v jesenskih in zimskih mese-
cih, na pogajalski mizi večje število zakonodajnih predlogov. Predvsem na tistih področjih, za katere sodimo, da zahtevajo izved-
bo korenitih, strateških sprememb: reformne predloge, vezane na davke in razbremenitev stroška dela, na zdravje in zdravstveno 
zavarovanje, boljšo organizacijo in racionalizacijo javne uprave in javne porabe ter vse do prepotrebnih  sprememb na področju  
poklicnih pokojnin. Nismo jih dočakali.  Tako nas ti izzivi čakajo letos in v naslednjih letih.

Dočakali nismo niti predloga bele knjige o vzdržnosti pokojninskega sistema. Ob tem pa se nam konstantno  slabša  razmerje 
med povprečnim številom zavarovancev in upokojencev, ki  znaša 1: 1,37. S tem, da ima Slovenija enega najnižjih odstotkov 
delovno aktivnih v starostnem razredu od 55 do 64 let, in sicer smo z 35,4% aktivnimi na predzadnjem mestu v EU. Zaključek je 
jasen. Pokojninsko reformo potrebujemo in tudi konsenz o njeni vsebini in bodoči ureditvi. Sočasno  bi morala  potekati  tudi 
razprava o predlogu zakona o oblikovanju demografskega rezervnega sklada, ki naj bi zagotovil dolgoročno vzdržnost pokojnin-
skega sistema. Ključen problem bo tudi v prihodnje prav gotovo iskanje virov za njegovo financiranje.

Več kot 300 milijonov evrov koristi za gospodarstvo v letu 2015 ni majhen dosežek. GZS ga je dosegla skupaj s svojimi člani, ki se 
jim iskreno zahvaljujemo za njihovo podporo. Le skupaj smo močnejši. 

Pred nami pa je še veliko izzivov, preden bo poslovno okolje v Sloveniji bistveno boljše, tako za investitorje kot obstoječa podje-
tja in prebivalstvo. Kljub gospodarski rasti je namreč rast delovnih mest v državi in gospodarstvu premalo intenzivna.



CILJ  1: Vplivati na izboljšanje poslovnega okolja, ki je nujno za doseganje konkurenčnosti, rasti in eko-
nomske suverenosti Slovenije 

1.1 REALIZACIJA AGEND, GOSPODARSKEGA MEMORANDUMA IN RAZVOJ PROJEKTA KAKO 
DO DELOVNIH MEST

Prioritete: 

Pravna država

• Za finančno disciplino, proti sivi ekonomiji.

GZS je podprla in predlagala dodatne ukrepe, ki v večji meri kot do sedaj preprečujejo namerno zlorabo ustanavljanja 
podjetij, t.i. veriženje podjetij predvsem skozi ureditev spremembe Zakona o gospodarskih družbah. Hkrati s tem smo 
se zavzeli za spremembe na področju preprečevanja sive ekonomije, in sicer uvedbo davčnih blagajn. Oboje je bilo ure-
sničeno. Ni pa bila še uresničena zahteva po nižjih dajatvah, ki smo jih zahtevali istočasno in intenzivnejšemu pregonu 
poslovanja na črno.

• Za vitek javni sektor, proti birokratskim oviram.

      Ministrstvo za javno upravo je izpeljalo funkcijsko analizo javne uprave, ki bi morala biti podlaga za ukrepe v letu 2016.

• Za boljšo korporativno integriteto, proti slabim praksam.

Na področju korporativne integritete je GZS nadaljevala svojo vključenost v projekt Smernic korporativne integritete, 
hkrati pa skupaj z Združenjem nadzornikov Slovenije in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo najavila pro-
jekt priprave Kodeksa korporativnega upravljanja nejavnih družb, ki so ga partnerji pripravljali večji del leta, pri čemer 
bi bil sprejet v letu 2016. 

Boljše poslovno okolja

• Za razbremenitev gospodarstva, proti togemu trgu dela.

Razbremenitev gospodarstva smo dosegli pri agregatnem cilju nižjih dajatev iz naslova prispevka za obnovljive vire 
energije pri najbolj obremenjeni skupini energetsko intenzivnih podjetij. Obenem smo preprečili bistveno višje energet-
ske dajatve, ki jih je napovedovala vlada. Razbremenitve stroškov dela v letu 2015 še ni bilo.

• Za izboljšanje javnega naročanja, proti korupciji.

Sodelovali smo pri novi javno naročniški zakonodaji, ki je bila sprejeta v letu 2015, posledično pa smo pristopili tudi 
k pripravi Smernic javnega naročanja za posamezne sektorje oziroma področja javnega naročanja. V okviru tega se 
pričakuje, da bo Vlada RS zagotovila večjo transparentnost javnega naročanja, ter hkrati v večji meri uporabila merilo 
ekonomsko najugodnejše ponudbe kot izbirni kriterij v postopkih javnega naročanja. Takšni izbirni kriteriji tudi prepre-
čujejo špekulacije in distorzije na trgu, ki jih povzroča kriterij najnižje cene.

• Za kakovostno javno porabo, proti nerazvojnemu proračunu.

Vlada ni sledila našim zahtevam po nižji javni porabi in bolj razvojno usmerjenemu proračunu. Res pa je uveljavila fi-
skalno pravilo, kar je napredek, ko gre za upravljanje z javnimi financami.

Nov razvojni zagon

• Za učinkovito prestrukturiranje, proti slabim sanacijam.

V letih 2014 in 2015 je bilo uradno sklenjenih (zaključenih) 170 sporazumov o prestrukturiranju v podjetjih, ki skupaj za-
poslujejo več kot 10.000 zaposlenih. Na novo začetih v letu 2015 je bilo 140 postopkov; ob tem, da je večina večjih pre-
strukturiranj (velikih poslovnih sistemov) ostala izven sodnega postopka prestrukturiranja s sklenjenimi MRA, vendar o 
njih ni uradnih podatkov. To nakazuje na večji obseg prestrukturiranj kot verjetna posledica zadnje novele ZFPPIPP-F. 

• Za privabljanje svežega kapitala, proti investicijskemu krču.

GZS ne zagovarja preveč obsežne privatizacije, vendar je zahtevala bolj proaktivno privatizacijo, ker je obseg gospodar-
stva v državni lasti daleč nad povprečjem v EU, upravljanje državni podjetij slabo in davkoplačevalcem povzroča škodo. 



Privatizacija se je nadaljevala, vendar ne s takšno intenzivnostjo, kot jo je zagovarjala GZS. Obenem je bila končno spre-
jeta strategija za upravljanje kapitalskih naložb, ki je povečala preglednost privatizacije, vendar jo v nekaterih primerih 
tudi otežila. Ocenjujemo, da je bilo s strani vlade za privabljanje svežega kapitala storjenega bistveno premalo. Zato 
letos načrtujemo intenzivnejše aktivnosti znotraj GZS, prek Foruma tujih investitorjev v Sloveniji, ki kot strateška skupi-
na deluje znotraj GZS.

• Za hitrejši razvoj malih podjetij, proti stigmatizaciji podjetništva.

Podjetništvo kljub našim naporom še nima prave teže v slovenski družbi, zlasti ne v izobraževalnem sistemu. Je pa vi-
den napredek pri financiranju MSP, saj je prek Slovenskega podjetniškega sklada in SID banke povečan obseg sredstev 
za ta namen. Dostop do financiranja tako že od sredine leta 2015 ni več najbolj akutna ovira za MSP. 

Močnejša podpora izvozu 

• Za učinkovito investiranje sredstev EU, proti vrtičkom.

Strategija pametne specializacije je bila sprejeta. Vendar so bili prvi razpisi objavljeni šele v začetku leta 2016, strateška 
razvojno inovacijska partnerstva pa so šele v povoju. Težko je v tem hipu oceniti, ali bomo v novi finančni perspektivi res 
bolj učinkovito vlagali razvojna sredstva, kar je bila ena od največjih težav Slovenije v prejšnji finančni perspektivi EU. 

• Za večji obisk tujih turistov, proti neučinkoviti promociji.

Ustanovljena je bila Samostojna turistična organizacija in zagotovljena sredstva zanjo. To je bila tudi zahteva GZS. Prvi 
učinki bi morali biti vidni v letu 2016.

1.2 SISTEMATIČNO SPREMLJANJE ZAKONODAJE

• Vključili smo se v nastajanje oziroma spreminjanje predpisov s področja varstva okolja, med katerimi izpostavljano 
zlasti predpise s področja emisij iz industrije, predpise s področja odpadkov in predpise s področja okoljskih dajatev.

• Noveliranje predpisa o ravnanju z gradbenimi odpadki je predvideno v programu Vlade za leto 2016.

• Sprejet je bil nov Zakon o javnem naročanju (ZJN-3).

• Medijska podpora: aktualno in hitro odzivanje na predloge novih zakonodajnih rešitev prek množičnih medijev. 

• Pripravili smo predlog meril oziroma okoljskih zahtev za gradnjo in obnovo cest in podali pobudo za dopolnitev Uredbe 
o zelenem javnem naročanju.

1.3 KREPITEV VPLIVA 

V letu 2015 sta bili ustanovljeni dve pomembni strateški skupini znotraj GZS: strateška skupina Slovenija 5.0 in strateška skupina 
predstavnikov podjetij v tuji lasti, po novem Forum tujih investitorjev v Sloveniji. 

Strateška skupina Slovenija 5.0 je pripravila dokument Manifest industrijske politike, ki je ključen za revitalizacijo industrije in z 
njo povezanih dejavnost, tako na področju izboljševanja poslovnega okolja kot tudi nadaljnjega razvoja. Takšen dokument je bil 
konec leta 2015 prvič obravnavan tudi na skupni seji za gospodarstvo treh ključnih odborov Državnega zbora. Na podlagi sklepa 
v Državnem zboru se je Vlada RS v prvi polovici marca 2016 tudi formalno opredelila do predlaganih ukrepov iz manifesta.

Forum tujih investitorjev v Sloveniji je v letu 2015 sodeloval pri kreiranju Manifesta industrijske politike, saj večina podjetij v tuji 
lasti deluje v industriji. Obenem pa je pripravljal svoj dokument, ki bo objavljen aprila 2016. Njegov cilj je izboljšanje poslovne-
ga in tudi investicijskega okolja v Sloveniji. Ta strateška skupina je najmočnejša predstavnica tujih investitorjev, saj podjetja po 
kapitalu izhajajo iz izjemno širokega regionalnega spektra: Avstrije, Nemčije, Švice, Francije, Danske, Češke, Irske, Rusije, ZDA, 
Egipta …

Nadaljevali smo tudi s svojo aktivnostjo v organih upravljanja Zavoda RS za zaposlovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije … 

V začetku leta smo pripravili tudi študija o poslovanju državnih podjetij za Evropsko komisijo. Študija je aktualna tudi še letos, saj 
zelo poglobljeno razkriva uspešno poslovanja državnih podjetij in vpliv države na gospodarstvo v celoti.



CILJ 2: Okrepiti vlogo povezovalca vseh deležnikov gospodarstva ter stičišča za izmenjevanje mnenj in izkušenj 

Kot učinke pri povezovanju deležnikov gospodarstva, pri čemer so bile Skupne naloge GZS nosilec ali koordinator na nivoju ce-
lotne GZS za njihovo dosego, navajamo:

• 3 ključne strateške konference (Vrh slovenskega gospodarstva, Vrh malega gospodarstva, skupna konferenca s pred-
stavništvom Evropske komisije o upravljanju državnih podjetij).

• 300 udeležencev na Dnevu inovativnosti. 

• 6 velikih tematskih konferenc. 

• 16 izobraževalnih dogodkov s področja kreativnosti, trženja, vodenja –1.000 udeležencev z novimi in dodatnimi znanji. 

• Vzpostavitev strokovne komisije s področja gospodarskega prava. 

• Več kot 50 zbranih predlogov poslovnih subjektov glede poenostavitev predpisov, odprave ozkih grl in ovir v postopkih 
in zakonodaji RS (projekt Poslovni SOS). 

• Več kot 20 dogodkov (konferenc, delovnih srečanj, seminarjev…) s področja varstva okolja, s prek 1000 udeleženci.

• Podpisan sporazum o sodelovanju z iniciativo Start:Up Slovenija, začetek izvajanja s pogodbo določenih aktivnosti. 

• Vsaj 21 podjetij, prejemnikov pomoči in nasvetov, povezanih z intelektualno lastnino.

2.1. KONZORCIJI, KOMISIJE

• Identifikacija 7 verig vrednosti na področju bio-polimerov, v katere smo povezali prek 30 razvojno naravnanih podjetij.

• Ustanovitev  Komisije GZS  za gospodarsko pravo pod okriljem Pravne službe GZS kot strokovno-posvetovalno kole-
gijskega telesa. Komisija ima 13 članov in predstavlja forum za združevanje strokovnih stališč članov, t.j. vidnih in ug-
lednih pravnih, finančnih in drugih strokovnjakov s področja gospodarskega prava. V letu 2015 je obravnavala: Predlog 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1I, Predlog Zakona o javnem naročanju 
(ZJN-3) in Kodeks upravljanja za nejavne družbe.

2.2. DOGODKI

• Izvedba nekaterih ključnih dogodkov, kot so Podelitev nagrad GZS, Dan inovativnosti, Okoljski dan gospodarstva, Kon-
ferenca slovenske arbitraže ipd. 

• Izvedba ključnih strateških konferenc (Vrh slovenskega gospodarstva kot najpomembnejše srečanje gospodarstvenikov 
v državi, v letu 2015 je bila gostja evropska komisarka Elżbieta Bieńkowska, Vrh malega gospodarstva, skupno konferen-
co s predstavništvom Evropske komisije o upravljanju državnih podjetij). 

• Konference oz. okrogle mize z evropskimi komisarji Violeto Bulc, Cecilio Malmström, Jyrkijem Katainenom) na različne 
aktualne teme.

• CEMP je uspešno organiziral številna mreženja ter srečanja med podjetji. Najmanj 10 tovrstnih mreženj je skupno priva-
bilo približno 200 udeležencev.

• V marcu 2015 smo uspešno organizirali letno mednarodno konferenco »Joint UNCITRAL-LAC Conference on Dispute 
Settlement«, na kateri se je zbralo več kot 100 mednarodnih gostov. Gre za enega najvplivnejših arbitražnih dogodkov v 
regiji in največji mednarodni pravniški dogodek v Sloveniji.

• 9 izobraževalnih dogodkov s področja zakonodaje s skupaj več kot 400 udeležencev. 

• 16 izobraževalnih dogodkov s področja kreativnosti, trženja, vodenja s 1.000 udeleženci. 

• Dan delodajalcev, posvečen tematikam izpostavljenim na zadnjem Vrhu gospodarstva.

• Več kot 20 dogodkov (konferenc, delovnih srečanj, seminarjev…) s področja varstva okolja, s prek 1000 udeleženci.



2.3. PRODUKTI IN STORITVE

Okrepitev vloge GZS kot povezovalca vseh deležnikov gospodarstva z novimi produkti: 

• Prenova Glasu gospodarstva in plan njegova okrepitve (več izdaj in drugačen paket informacij za člane) v letu 2016.

• Prenova lobistične in komunikacijske strategije za medije, s ciljem bolj natančnejšega vsebinskega sodelovanja s posa-
meznimi mediji in po posameznih komunikacijskih kanalih.

• Pripravljen katalog prejemnikov zlatih priznanj za inovacije 2015 in v sodelovanju z MZZ posredovan na vsa veleposlani-
štva RS po svetu.

CILJ 3. Povečati poslovne priložnosti članov s poudarkom na internacionalizaciji

Kot ključne cilje in učinke, pri čemer so bile Skupne naloge GZS nosilec ali koordinator na nivoju celotne GZS za njihovo dosego, 
navajamo:

• Uresničitev predvidenega programa »Go International Slovenia. 

• 130 novih podjetij v bazi Sloexport. 

• 10 kooperacijskih skupin (partnerstev) med avstrijskimi in slovenskimi MSP v okviru projekta SI-K EXPORTCOOP. Projekt 
se je zaključil na stopnji, kjer so 4 kooperacijske skupine nadaljevale poglobljeno sodelovanje.

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

• Objava približno 120 povpraševanj tujih podjetij v Sloveniji v okviru CEMPove mreže.

3.1. NOVE POSLOVNE PRILOŽNOSTI

• V mesecu juniju smo skupaj s partnerjem SPIRIT pristopili k projektu prenove spletne strani in ažuriranja podatkovne 
baze SLO-EXPORT. V postopkih ažuriranja podatkovne baze smo poleg anketiranja obstoječih 4.600 izvoznikov, vpisali v 
bazo še 130 novih podjetij izvoznikov.

• Članom smo pomagali pri vzpostavitvi 350 kontaktov na področju poslovnega sodelovanja preko mreže EEN. Rezultat 
našega delovanja je bil podpis 10 pogodb o sodelovanju. 

• Pri iskanju novih poslovnih partnerjev smo za člane pripravili preko 500 poizvedb v različnih podatkovnih zbirkah, pri 
čemer prednjačijo povpraševanja po poslovnem sodelovanju v tujini. 

• Uspelo nam je povezati več kot 10 podjetij v mednarodne konzorcije, ki so uspešno kandidirali s prijavo na evropska 
sredstva.

3.2. PROMOCIJA

• Intenzivnejša promocija programa Go International Slovenia in povezovanje akterjev na področju internacionalizacije. 
V okviru programa Go International Slovenia smo v letu 2015 skupno izvedli več kot 80 dogodkov povezanih z interna-
cionalizacijo. Veliko število dogodkov je bilo organiziranih v sodelovanju z ostalimi akterji internacionalizacije tako v 
Sloveniji kot v tujini.

3.3. KONZORCIJI

• Sodelovanje pri vodenju in izvedbi aktivnosti v okviru bilateralnih Poslovnih svetov. 

• Oblikovanje neformalnih Poslovnih skupin (Arabijo, Afrika).

3.4. IZOBRAŽEVANJE IN DRUGI DOGODKI

• V okviru SI-K EXPORTCOOP projekta smo marca 2015 v sodelovanju z ostalimi partnerji organizirali mednarodno kon-
ferenco JUGOVZHODNA EVROPA: Ustvarjanje regionalnih partnerstev. Prav tako je maja potekala že 4. mednarodna 
konferenca DAN AFRIKE. 

• Organizacija najmanj 10 mreženj ter pričetek z mesečnimi Sredinimi GZS mreženji. 



• Organizacija seminarjev na temo napotitve delavcev v tujino (Švica, Avstrija).

• Dvodnevni info dan za delovne programe Obzorja 2020 za leti 2016-2017, kjer so podjetjem na voljo nepovratna evrop-
ska sredstva.

3.5. PRODUKTI IN STORITVE

• Več kot 1700 svetovanj s področja internacionalizacije.

• Vsaj 2 rešitvi individualnih težav podjetij na mesec. 

• Na mesec povprečno 150-200 svetovanj.  

CILJ 4: Povečati prepoznavnost koristi in storitev GZS za podjetja 

Kot ključne cilje in učinke, pri čemer so bile Skupne naloge GZS nosilec ali koordinator na nivoju celotne GZS za njihovo dosego, 
navajamo: 

• Celovita prenova spletnega sistema.

• Povečana prepoznavnost blagovne znamke Excellent SME in pridobitev 200 novih naročnikov v Sloveniji. 

• Večja prepoznavnost GZS kot enega ključnih nosilcev internacionalizacije v Sloveniji. 

• Prek 500 udeleženih gospodarstvenikov na Nagradah GZS ter prek 70 objav o prejemnikih nagrad v medijih. 

4.1. PREKO PROMOCIJE STALIŠČ IN UČINKOV REALIZACIJE UKREPOV

• Povečanje prepoznavnosti koristi storitev Stalne arbitraže pri GZS za podjetja: v sklopu promocije storitev LAC doma in 
v tujini je bilo izvedenih preko 20 individualnih poslovnih predstavitev ponudbe in storitev LAC za uporabnike. Uveden 
je bil tudi nov pristop promocije v obliki sodelovanja na poslovnih zajtrkih in korporativnih in-company dogodkih od-
vetniških družb in podjetij. Pri mednarodni promociji ponudbe in storitev LAC je bil v letu 2015 poudarek na hrvaškem 
odvetniškem trgu. Več v točki C.

4.2. PREKO PRODUKTOV 

• Izid 3 številk četrtega letnika revije Slovenska arbitražna praksa, pri čemer je sodelovalo 22 uglednih avtorjev iz 8 držav.

• Pričeli smo z izdajo mesečnika okoljskE-novice. 

• Več kot 1.500 individualnih svetovanj članom s področja izvajanja veljavne zakonodaje, delovnih razmerij, javnih naro-
čil, gospodarskega statusnega, mednarodnega gospodarskega, insolvenčnega, izvršilnega, pogodbenega prava ipd.

• Reorganizacija gradiv Analitike GZS (prej SKEP GZS): uvedba novega »Finančnega paketa«, ki obsega primerjalno anali-
zo poslovanja podjetja in njegovih konkurentov. 

• Analize »na ključ« po želji naročnika. 

4.3. PREKO PROMOCIJE O DEJAVNOSTIH GZS IN PREDNOSTIH ČLANSTVA

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

• Nova, kreativna predstavitvena gradiva aktivnostih, dejavnosti in dosežkov GZS (Fokus GZS, letno poročilo, letaki, do-
sežki, Videofokus, tudi nova letna linija celostne podobe, ki se pojavlja na letakih, plakatih, internetu, gradivih …).

• V leto 2015 smo prenovili celoten spletni sistem GZS s 120 spletnimi portali in podportali. Do konca leta je bilo postav-
ljenih 15 novih portalov.

• Na področju prenove elektronskih produktov smo uvedli sistem za pošiljanje masovne pošte preko katerega je bilo v 
drugi polovici leta poslanih 150 e-poštnih sporočil v obliki novičnikov in 300 vabil na dogodke. V zaključku leta smo 



začeli z implementacijo sistema e-novičnikov po enotah, kar pomeni, da bo v letu 2016 več poslanih e-novičnikov in na 
drugi strani manj posameznih kampanj. 

• Spletna televizija tv.GZS je za informiranje predvsem strokovne in politične javnosti o delu GZS ter za krepitev blagovne 
znamke Gospodarske zbornice Slovenije tako med člani kot potencialnimi člani pripravila 250 video reportaž z dogod-
kov, izjav gospodarstvenikov, gostov GZS, posnetkov novinarskih konferenc ter predstavitev projektov. Ključnim jav-
nostim smo jih posredovali ciljno usmerjeno preko najustreznejših distribucijskih kanalov (spletne strani, elektronske 
novice, družbena omrežja), kjer so jih uporabniki aktivno delili z drugimi ali posredovali naprej.

• Excellent SME: podeljevanje certifikata se je razširilo še na Hrvaško in v Črno goro. 

B. POOBLASTILA 

Gospodarska zbornica Slovenije izdaja javne listine na podlagi javnih pooblastil, ki jih je prejela s strani državnih organov z 
različnimi področnimi zakoni in pogodbami.

GZS izvaja javna pooblastila na področju mednarodnega prometa blaga (izdaja zvezke ATA za začasni izvoz blaga, izdaja potrdila 
o nepreferencialnem poreklu za izvoz blaga v tretje države), izvaja javna pooblastila na področju prevozov v cestnem prometu

daja licenc za opravljanje prevozov blaga in potnikov v notranjem in mednarodnem cestnem prometu ter delitev dovolilnic in 
CEMT dovolilnic za opravljanje mednarodnega cestnega prevoza blaga).

Poleg izvajanja javnih pooblastil smo v oddelku Javnih listin izdajali potrdila o članstvu GZS, ki ga slovenska podjetja potrebujejo 
pri poslovanju z domačimi in tujimi partnerji, ob prijavi za nastope na javnem razpisu, za vpise v register za sejme, pred 
podpisom pogodb o sodelovanju itd. ter potrjevali razne listine pri izvozu za člane GZS.

ATA ZVEZEK – za začasni izvoz oz. uvoz blaga: V letu 2015 je GZS izdala 1.128 ATA zvezkov,  največ za predstavitev na sejmih in 
razstavah ter za začasni izvoz blaga profesionalne opreme.

Največ zvezkov ATA smo izdali za Srbijo, Bosna in Hercegovina, Makedonija, Črna gora, Švica, Rusija, Turčija, USA, Norveška, 
UAE…

POTRDILA O NEPREFERENCIALNEM POREKLU BLAGA: V letu 2015 je GZS izdala 17.552 potrdil. Največ potrdil smo izdali za izvoz 
blaga na Kosovo, Ukrajina, Ruska federacija, Združeni Arabski Emirati, Kazahstan, Belorusija, Turčija, Saudova Arabija, Indija, 
Kitajska, Združene države Amerike…

LICENCE ZA PREVOZE: V letu 2015 je bilo izdanih novih oz. obnovljenih 556 licenc,  5.254 izvodov licenc za vozila za opravljanje 
prevozov v cestnem prometu, 55 sprememb licenc ter izdanih 4.783 potrdil za voznike nedržavljane EU.

DOVOLILNICE ZA OPRAVLJANJE PREVOZOV: V letu 2015 je bilo izdanih 11.135 dovolilnic in 394 CEMT dovolilnic.

POTRJEVANJE LISTIN TER IZDAJA POTRDIL O ČLANSTVU GZS: V letu 2015 je GZS opravila 4.031 potrditev listin pri izvozu blaga 
(izvozni računi, ceniki, izjav izvoznikov in drugo) in 35 potrdil o članstvu GZS.



C. INSTITUCIJE PRI GZS

ALTERNATIVNE OBLIKE REŠEVANJA SPOROV PREKO STALNE ARBITRAŽE PRI GZS

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

Po uveljavitvi novih Arbitražnih pravil Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije (Ljubljanska arbitražna pravila) 1. 
januarja 2014, se je delovanje LAC v letu 2015 ciljno usmerilo v nadaljnjo promocijo storitev LAC med uporabniki in deležniki 
arbitraže, profesionalizacijo storitev in ponudbe ter krepitev blagovne znamke LAC v Sloveniji in tujini.

LAC je v letu 2015 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.

Glavni razvojni mejnik v letu 2015 je bila uveljavitev novih Smernic za arbitre LAC (LAC Arbitrator`s Guidelines), zato je bila 
ključna naloga LAC uspešna implementacija novih smernic v postopke, ki potekajo po Ljubljanskih arbitražnih pravilih. V sklopu 
profesionalizacije storitev in ponudbe smo pripravili uradne prevode Ljubljanskih arbitražnih pravil v nemški in makedonski 
jezik, ter tehnološko posodobili komunikacijske kanale LAC (spletna stran; www.sloarbitration.eu). 

V sklopu promocije storitev LAC doma in v tujini so bile v letu 2015 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 domačimi in tujimi poslovnimi, gospodarskimi, odvetniškimi in stanovskimi združenji ter znanstveno-raziskovalnimi 
institucijami. V letu 2015 smo na LAC uvedli tudi nov pristop 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 2015 
poudarek na hrvaškem odvetniškem trgu. Med odmevnejšimi dogodki, na katerih so aktivno sodelovali predstavniki LAC, velja 
izpostaviti predvsem letno arbitražno konferenco v Skopju (maj), CEE Legal Matters General Counsel Summit (september), Wolf 
Theiss 1st Ljubljana Arbitration Day (november) ter številne druge strokovne in poslovne dogodke v Sloveniji in tujini. V letu 2015 
smo objavili prikaz Ljubljanskih arbitražnih pravil tudi v dveh vodilnih mednarodnih arbitražnih bazah, t.j. World Arbitration 
Reporter in Kluwer SmartCharts. Dodatno smo okrepili svojo prisotnost na področju znanosti in povezovanja z znanstveno 
izobraževalnimi institucijami. Tako smo strokovnjaki LAC, kot gostujoči predavatelji sodelovali z Ekonomsko fakulteto Univerze v 
Ljubljani in prvič tudi s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani ter Fakulteto za Management v Kopru. 

Kot temeljni dosežek na področju mednarodnega uveljavljanja LAC lahko štejemo uspešno organizacijo letne mednarodne 
konference »Joint UNCITRAL-LAC Conference on Dispute Settlement« v marcu. V letu 2015 je LAC organiziral tudi prvo 
mednarodno arbitražno tekmovanje v Sloveniji »The Ljubljana Willem C. Vis Pre-Moot«, ki bo postalo tradicionalno. 

V letu 2015 je LAC nadaljeval svoj primat v Sloveniji na področju razvoja arbitražnega prava in prakse. Izšle so tri številke 
četrtega letnika revije Slovenska arbitražna praksa, pri njenem nastajanju pa je sodelovalo 22 avtorjev iz 8 držav. Pomemben 
del delovanja je bil usmerjen tudi v nadaljevanje krepitve blagovne znamke LAC in zaupanja v LAC kot institucijo. Aktivnosti na 
tem področju so vključevale pokroviteljstvo pomembnejših dogodkov in aktivnosti, povezanih z arbitražo, tesnejšo povezavo z 
društvi, znanstvenimi, izobraževalnimi in drugimi institucijami na področju alternativnega reševanja sporov.



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

Častno sodišče pri Gospodarski zbornici Slovenije je v letu 2015 delovalo skladno za Zakonom o gospodarskih zbornicah (UL RS 
št 8/2008) in deluje po pravilih, sprejetih v letu 2000. 

Častno sodišče dobro sodeluje s Pravno službo GZS pri vprašanjih izvajanja posameznih sprejetih kodeksov v posameznih 
dejavnostih (npr. pri poslovanju z nepremičninami). 

Na prošnjo posameznih članov ali po zaprosilu in Ministrstva za gospodarstvo kot pooblaščenca je Častno sodišče tudi v letu 
2015 izdajalo potrdila o neobravnavanju pred Častnim sodiščem, kar podjetja potrebujejo pri konkuriranju na mednarodnih 
razpisih. 

D. 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 2015 smo preko 
Nacionalnega odbora ICC in na sestankih delovnih teles centrale ICC v Parizu aktivno sodelovali zlasti z naslednjimi aktivnostmi: 

• TTIP – sooblikovanje stališč o podpori pogajanjem za Čez-atlantsko trgovinsko in investicijsko partnerstvo v luči stališč 
GZS o nujnosti odpravljanja ovir za mednarodno trgovanje in investicije in odpiranja slovenskega gospodarstva tudi na 
ameriški trg.  Poudarjali smo potrebo po učinkovitem razreševanju sporov med investitorji in državami, ki mora na obeh 
straneh Atlantika zagotavljati uresničevanje načela fair and equitable treatment za tujega investitorja. ICC se zavzema, 
naj reformirani ISDS še naprej učinkovito opravlja to vlogo. 

• V Komisiji za korporativno odgovornost in boj proti korupciji smo sodelovali pri oblikovanju novih pravil o Due Diligence 
za mala in srednja podjetja. Promovirali smo orodja za boj proti korupciji, vključno s priročniki za vzpostavitev progra-
mov skladnosti. Izhajajoč iz stališč ICC smo prvič v Sloveniji celovito prikazali problematiko in trende pri spoprijemanju 
mednarodne arbitraže s korupcijo. 

• Z aktivnim sodelovanjem v Komisiji ICC za gospodarsko pravo in prakso smo kot posebej imenovani soavtorji sodelovali 
pri izdaji nove modelne pogodbe ICC za distribucijo, ki je kot svetovni standard nepogrešljivo orodje za pravno olajševa-
nje mednarodne trgovine in prodorov na tuje trge. 

• Pri sodelovanju v Komisiji ICC za arbitražo in ADR smo si nabirali dragocene izkušnje za krepitev Ljubljanske arbitraže.

• Predstavnik nacionalnega odbora je redno sodeloval v upravnem odboru Mednarodnega arbitražnega sodišča ICC. 
Ukvarjali smo se tudi z imenovanji arbitrov v arbitražne senate Mednarodnega arbitražnega razsodišča ICC. 

• Podjetjem smo preko ekspertov v ZBS zagotavljali pomoč in odgovarjali na vprašanja pri poslovanju z dokumentarni-
mi akreditivi, garancijami in inkasi. Nacionalni odbor je promoviral nova Enotna pravila ICC za bančno plačilno obvezo 
(BPO), Enotna pravila ICC za forfetiranje ter Enotna pravila ICC za bančne garancije na prvi poziv.

• Med modelnimi pogodbami ICC smo pri svetovanju podjetjem dajali poseben poudarek novi ICC modelni prodajni po-
godbi, novi ICC modelni pogodbi o trgovskem zastopstvu in novi ICC modelni distribucijski pogodbi.

• Ob ekskluzivni slovensko-angleški izdaji Incoterms 2010 smo podjetjem odgovarjali na vprašanja v zvezi z uporabo trgo-
vinskih klavzul Incoterms in jih opozarjali na pasti, ki jih v svetovni trgovinski praksi zaznava Komisija ICC za gospodar-
sko pravo in prakso.

• Nadaljevali smo z aktivnim sodelovanjem v informacijskem omrežju Svetovne zbornične federacije (WCF), ki deluje v 
okviru ICC idr. 



• Skozi članstvo v Commercial Crime Services (CCS), njihovem biroju Financial Investigation Bureau (FIB),  smo preko ZBS 
obveščali o odkritih finančnih goljufijah in mednarodnih malverzacijah, ki so najbolj pogoste pri čekih, akreditivih in 
garancijah.

SODELOVANJE Z EUROCHAMBRES

Kot polnopravna članica Evropske zveze gospodarskih zbornic (Eurochambres) smo v letu 2015 dejavno sodelovali pri vseh 
njenih ključnih aktivnostih. Eurochambres je s svojimi skupnimi stališči (t.i. position papers), ki jih je oblikovala s pomočjo vseh 
članic, nenehno opozarjala politične odločevalce na ravni EU na potrebe in pričakovanja podjetniškega sektorja pri oblikovanju 
evropske zakonodaje. S tem skuša posredno vplivati na ustvarjanje podjetjem prijaznega poslovnega okolja. Ne gre prezreti, da 
skoraj dve tretjini zakonodaje, ki pomembno vpliva na poslovno okolje, nastaja v Bruslju. Lobiranje v zgodnjih fazah zakonodaj-
nega procesa je zato velikega pomena. Pooblaščeni predstavnik GZS je sodeloval na rednih mesečnih srečanjih delegatov zbor-
nic, posamezni eksperti GZS pa so sodelovali v naslednjih strateških delovnih skupinah: 

• Internacionalizacija 

• MSP in inovacije 

• Pametna zakonodaja 

• Skupni notranji trg 

• Širitev in sosedska politika EU. 



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

Najpomembnejši 
dogodek

Podelitev priznanj najboljšim koroškim inovacijam za leto 2014-2015. 
S sodelovanjem na  razpisu je družbam in inovatorjem omogočena promocija projektov in 
njihovih  inovativnih dosežkov, tako na regijski kot nacionalni ravni. Podelili smo 18 priznanj, v 
projektu je sodelovalo 63 inovatorjev, na slavnostni podelitvi je bilo 80 udeležencev.

Nov produkt ali 
storitev

Podpis sporazuma o sodelovanju s Slovensko gospodarsko zvezo iz Celovca. Sporazum 
omogoča nove oblike sodelovanja med gospodarstvom na obeh straneh meje.

28 izvedenih dogodkov (seminarjev, delavnic, srečanj) z 
580 udeleženci 

Izdanih in potrjenih 1.300 javnih listin

1x letno analiza o poslovanju koroškega gospodarstva v 
preteklem letu

90% odgovorjenih vprašalnikov o poslovanju, ocenah in 
napovedih posameznih podjetij

1x letno ocena in napovedi poslovanja koroškega gospo-
darstva v tekočem in naslednjem letu  

 

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 dosežek na 
področju lobiranja

Izgradnja HE Brežice: Projekt skupne vrednosti 295,5 mio EUR so v večini izvedla oz. še 
izvajajo slovenska in posavska podjetja.

Najpomembnejši 
dogodek

12. podelitev nagrad najboljšim inovacijam Posavja s prek 70 udeleženci. Članom in 
širšemu posavskemu prostoru dogodek prinaša promocijo lastnih inovativnih rešitev, storitev 
in izdelkov.

Nov produkt ali 
storitev

Predstavitev promocije zdravja na delovnem mestu za mala in srednja podjetja.

561 certifikatov o poreklu blaga 21 razpisanih delavnic in seminarjev

28 ATA zvezkov Preko 325 udeleženec na različnih dogodkih

5 dodeljenih občinskih priznanj našim članom na predlog 
zbornice  

2 izdani zloženki o poslovanju posavskega gospodarstva 
in podrobna analiza poslovanja posavskega gospodarstva



OBMOČNA ZBORNICA POSTOJNA

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

Največji dosežek na 
področju lobiranja

Vključitev projekta Izobraževalni center sodobnih tehnologij v Dogovor za razvoj 
regije: Vzpostavitev centra, ki bo razpoložljiv kader dodatno neformalno usposobil, pomeni 
prihranek podjetij, ki bi sicer morala ta kader usposabljati v podjetjih; takšno usposabljanje 
traja približno šest mesecev in posamezno podjetje stane najmanj 10.000 EUR. Projekt bo 
predvidoma potrjen za sofinanciranje v letu 2016.

Najpomembnejši 
dogodek

7. Razvojna konferenca Primorsko-notranjske regije z naslovom: Netehnološke inovacije – 
dejstva, priložnosti in izzivi s podelitvijo priznanj za najboljše inovacije s prek 80 udeleženci. 

Nov produkt ali 
storitev

Gospodarski forumi Primorsko-notranjske regije, ki potekajo v obliki kratkih popoldanskih 
pogovorov z gospodarstveniki, ekonomisti, strokovnjaki z različnih strokovnih področij, 
politiki ipd.

3 gospodarski forumi Primorsko-notranjske regije 20 izobraževanj in drugih strokovnih dogodkov

70 svetovanj (in še 100 svetovanj prek telefona) 800 potrditev zunanjetrgovinskih listin

1x letno zgibanka Kazalci poslovanja regijskega 
gospodarstva

OBMOČNA ZBORNICA ZASAVJE, ZAGORJE OB SAVI

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

Največji dosežek na 
področju lobiranja

Vzpostavitev celovitega modularnega sistema Karierne platforme za zaposlene (KPZ), ki 
vsebuje napovedovanje dolgoročnejših potreb po kompetencah, motivacijo in vseživljenjsko 
karierno orientacijo ter usposabljanje in izobraževanje v skladu s potrebami delodajalca.

Najpomembnejši 
dogodek

Podelitev priznanj za inovacije zasavske regije, katere se je udeležilo okoli 100 udeležencev. 
Na razpisu inovacij Zasavja je sodelovalo 74 inovatorjev, ki so prijavili 20 inovacij. 

Organizacija 14 seminarjev, delavnic, posvetov s skupaj 
144 udeleženci 

Okoli 400 potrditev zunanjetrgovinskih listin in s tem 
povezano svetovanje 

Pilotna vključitev 5 podjetij v projekt Karierne platforme 
za zaposlene

16 zasavskih podjetij, ki so bili v okviru akcije Dneva 
odprtih vrat za mladino in starše pripravljeni sodelovati

19 letna tradicija podeljevanja nagrad za najboljše inova-
cije



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

Največji dosežek na 
področju lobiranja

Dokončanje Poljanske obvoznice oktobra 2015. Z odprtjem se je neizmerno izboljšala 
dostopnost in povezanost Poljanske doline z Osrednjo Slovenijo, kar je velikega pomena za 
gospodarstvo v dolini.

Najpomembnejša 
dogodka

Svečana podelitev priznanj najboljšim inovatorjem v regiji s 60 udeleženci.
Podelitev priznanja najbolj inovativnemu podjetju v regiji, ki je usmerjena v spodbujanje 
gorenjskih gospodarskih družb, podjetij in drugih organizacij k ustvarjanju inovativne klime in 
razvoju stimulativnega okolja.

Nov produkt ali 
storitev

Pomoč in svetovanje podjetnikom na enem mestu skupaj s partnerji Furs, Ajpes, RRA, OOZ 
Kranj, MOK, ZZRS.

10 seminarjev in delavnic s skupaj 250 udeleženci 2 sestanka delovne skupine za spodbujanje podjetništva

1 kovačnica za ustvarjanje podjetniških idej mladih 10 sestankov sekcije računovodskih servisov

Kvartalno informiranje članov in medijev o rezultatih 
regijskega gospodarstva

800 svetovanj in posredovanih informacij

OBMOČNA ZBORNICA ZA SEVERNO PRIMORSKO, NOVA GORICA

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

Največja dosežka na 
področju lobiranja

Uskladitev dogovora izvajalcev in predstavniki gospodarstva na področju načrta razvoja 
elektroenergetskega sistema zgornjega Posočja z določitvijo kratkoročnih, srednjeročnih in 
dolgoročnih rešitev. Kratkoročni ukrepi naj bi bili izvedeni do 30. junija oziroma najpozneje do 
konca leta 2016. 
Sprememba odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini 
Nova Gorica v korist gospodarstva. Groba ocena zmanjšanja višine nadomestila za skupino 
podjetij (okvirno 40 podjetij) v Mestni občini Nova Gorica, ki se ukvarjajo z dejavnostjo 
»industrije« in skladiščenja«, je dobrih 60.000 EUR.

Najpomembnejši 
dogodek

XX. srečanje gospodarstvenikov Primorske; gospodarski forum in podelitev priznanj za 
najboljše inovacije v regiji s skupaj okrog 150 udeleženci.

10 okroglih miz in konferenc 22 seminarjev in delavnic s skupaj 250 udeleženci

30 številk elektronskih Poslovnih informacij 1 vhodna delegacije

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., 
https://www.gzs.si/zbornica_osrednjeslovenske_regije; www.ozljubljana.si

Najpomembnejši 
dogodek

Konferenca DERC 2015 s prek 230 udeleženci iz 18 držav. Dogodek ki prispeva k oblikovanju 
bodočih partnerstev za sodelovanje v okviru razpisov Horizon 2020 na področju Podonavske 
regije. 

Nov produkt ali 
storitev

Multimedijski portal (www.network-mema.com) - namenjen obveščanju in povezovanja pod-
jetij.

1x mesečno dan odprtih vrat 1 sekcija in 1 klub

16 regijskih srečanj v okviru projekta Network MEMA Izdaja 1 knjige Start Up Nation

2 mednarodni konferenci 1 izhodna delegacija

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

Največja dosežka na 
področju lobiranja

Prenos Državnega prostorskega načrta 3. razvojna os iz Ministrstva za infrastrukturo na 
DARS in razdelitev 1 odseka na dve etapi gradnje: 1. etapa izvoz Novo mesto vzhod – izvoz 
Osredek s povezovalno cesto do Revoza, 2. etapa izvoz Osredek – izvoz Maline, zagotovljena 
EU sredstva v Operativnem programu 2014-2020 za prvo etapo. 

Rešitev tehničnih ovir transporta novih mobilnih hišic iz Bele krajine. V avgustu 2015 so 
odstranili nadhod, ki ni v funkciji in ima svetlo višino samo 4,25 m ter izvedli poglobitev pod 
železniškim podvozom za 15 cm tako, da lahko Adria dom d.o.o. izvaja prevoz tovorov, ki brez 
teh del ne bi bil mogoč in bi povzročil gospodarsko škodo.

Najpomembnejši 
dogodek

8. podelitev priznanj za inovacije Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za 
2014−2015, na kateri je sodelovalo 118 udeležencev. Podeljenih je bilo 7 zlatih, 13 srebrnih in 
6 bronastih priznanj.

80 izobraževanj s 656 udeležencev, ki so skupno realizirali 
več kot 2.400 pedagoških ur na udeleženca

36 posvetov, okroglih miz in drugih strokovnih srečanj s 
skupaj 964 udeleženci

Mednarodno sodelovanje z 8 zbornicami iz Hrvaške, 
Bosne in Hercegovine in Srbije

5 posvetov, 20 sej IO sekcij, 8 izmenjav dobrih praks v 
podjetjih regije in širše ter 19 izobraževanj v okviru 7 sekcij

Načrtovanje in izvedba celotne organizacije 1 sejma - Kari-
era 2015

Srečanje ministra za zunanje zadeve z več kot 20 
predstavniki regijskega gospodarstva 



POMURSKA GOSPODARSKA ZBORNICA

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

Največjia dosežka na 
področju lobiranja

Podaljšanje pomurskega zakona za dve leti in za 6 mio evrov dodatnih sredstev za razpise, ki 
bodo v letu 2016/2017 v regiji namenjeni izključno za gospodarstvo.
Začetek urejanja visokih koncesnin za geotermalno vodo.

Najpomembnejši 
dogodek

Obisk vlade in skupno srečanje pomurskega gospodarstva z gospodarskim ministrom in 
individualni obiski ministra v pomurskih podjetjih.

Regijski kazalniki gospodarjenja poslani na  500 naslovov
Sodelovanje 8 pomurskih podjetij pod sloganom »Rejdno 

dobro« v vseslovenski kampanji in na sejmu AGRA 

Več kot 40 ustanovljenih R&R skupin v zadnjih 10 letih Več kot 400 udeležencev izobraževanj in seminarjev

Promocija poklicno tehničnega izobraževanja v vseh 27 
osnovnih šolah

Več kot 6.000 obiskov naših spletnih strani 

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 dosežek na 
področju lobiranja

Garancijska shema - v letu 2015 smo v Obalno-kraški regiji za podjetništvo namenili več kot  
500.000 EUR, preko ostalih podjetniških projektov pa okoli 4 mio EUR (čezmejni, transnacio-
nalni in podjetniški projekti).

Najpomembnejši 
dogodek

Poslovna konferenca Razvijanje podjetniške kakovosti in različnosti s preko 100 udeležen-
cev s 3 držav.

Nov produkt ali 
storitev

Individualna pravna pomoč za člane, vezano na pravno problematiko njihovega poslovanja - 
skupaj z Odvetniško pisarno Debernardi & partnerji.

53 različnih dogodkov (posveti, okrogle mize) Uspešno zaključen 1 EU projekt

Promocija poklicno tehničnega izobraževanje v 18  
osnovnih šolah v regiji

Vključitev v nov EU in 2 nacionalna projekt  

Izdaja 2 publikacij Več kot 400 udeležencev na izobraževanjih in seminarjih



REGIONALNA GOSPODARSKA ZBORNICA CELJE – RGZC

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

Najpomembnejša 
dogodka

Organizacija in izvedba izbora najboljših inovacij v regiji s podelitvijo priznanj in diplom, 
na kateri je bilo 50 udeležencev.
Posvet z gospodarskim ministrom s 40 udeleženci. 

Nova produkta ali 
storitvi

Prenova spletne strani.
Vzpostavitev portala član-članu.

27 seminarjev, delavnic, posvetov 3 vhodne delegacije

Vzpostavitev 1 sodelovanja z gospodarsko zbornico pro-
vince Shijiazhuangin Herbei Kitajska

6 srečanj sekcije računovodskih servisov celjske regije

Potrditev 2.800 zunanjetrgovinskih listin 300 svetovanj (osebno, e-pošta, telefonsko)

SAVINJSKO-ŠALEŠKA GOSPODARSKA ZBORNICA

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

Največji dosežek na 
področju lobiranja

Razgrnitev predloga državnega prostorskega načrta (DPN) za hitro cesto na trasi Velenje-
Šentrupert junija 2015. Sprejem DPN pričakujemo v letu 2016, začetek gradnje pa v letu 2018. 
Gre za pozitiven signal potencialnim investitorjem v SAŠA regiji, da se bo njena povezanost z 
avtocestnim križem do izteka sedanje finančne perspektive bistveno izboljšala.

Najpomembnejši 
dogodek

Regijsko srečanje podjetnikov novembra 2015. Osrednja tema dogodka s prek 100 
udeleženci je bila uvedba davčnih blagajn. 

Povezujemo dve tretjini gospodarstva SAŠA regije  
po številu zaposlenih in kapitalu

16 let organiziramo konferenco kakovosti

17 let spodbujamo in promoviramo inovativnost 
2-krat letno izdamo Poslovne razglede SAŠA regije  

v tiskani in elektronski verziji

Več kot 500 udeležencev na poslovnih dogodkih  
(konference, okrogle mize, srečanja …)

8 let soorganiziramo razvojno konferenco  
lesarjev Slovenije



ŠTAJERSKA GOSPODARSKA ZBORNICA

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

Največji dosežek na 
področju lobiranja

V okviru programa za spodbujanje  konkurenčnosti je bilo skozi različne ukrepe 
gospodarstvu namenjeno 7 mio evrov podravskemu gospodarstvu.

Najpomembnejši 
dogodek

Oktobrska 3. konferenca ženske podjetnosti – PO STOPNICAH DO USPEHA (21.10.2015), 
na kateri se je zbralo 160 podjetnih žensk. Konferenca poteka po principu »spoznajmo primere 
dobrih praks uspešnih žensk« in je hkrati tudi sejemska predstavitev in pobuda mreženju in 
vzpostavljanju neposrednih poslovnih kontaktov. 

82 organiziranih dogodkov z več kot 1.900 udeleženci 43 številk biltena E-izzivi

6 regijskih svetov s skupaj 153 člani 6.500 prejemnikov biltena E-izzivi



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

Zagotovitev dodatnih finančnih sredstev za izvedbo programskih vsebin regionalnih in 
lokalnih radijskih in televizijskih programov. 

Najpomembnejši 
dogodek

Letno srečanje radijskih in televizijskih programov ter predstavnikov ministrstva 
in agencije za nadzor medijev AKOS, na katerem se je prek 30 udeležencev seznanilo z 
novostmi, ki jih pripravljata pristojno ministrstvo in agencija za nadzor AKOS.

5 srečanj za pripravo izhodišč za projekt merjenja  
poslušanosti radijskih programov

4 pogajalski sestanki za novo KP grafične dejavnosti

2 srečanji delovne skupine za pripravo strategije razvoja 
medijev

5 delovnih srečanj za KP za poklicne novinarje

PODJETNIŠKO TRGOVSKA ZBORNICA

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

Največji dosežek na 
področju lobiranja

Podelitev prestižnega posebnega priznanja EEPA (European Enterprise Promotion 
Award) – uspeh Slovenije, saj je bilo priznanje prvič podeljeno GZS na SME Assembly (19. 
november 2015, Luksemburg) za povezovanje mikro podjetij v starem delu mesta Koper. 
Projekt je SPIRIT-u predlagala GZS Podjetniško trgovska zbornica. S podelitvijo tega priznanja 
projekt pridobiva počasi podporo na nacionalnem nivoju, vzbudil pa je zanimanje tudi izven 
naših meja.

Najpomembnejši 
dogodek

2. konferenca MSP 15. aprila 2015, katere rdeča nit konference je bila »Več kisika podjetni-
škemu ognju«. V okviru dogodka s 170 udeleženci smo organizirali B2B srečanje z avstrijskimi 
trgovskimi agenti, predsednik Vlade RS pa podelil priznanje Pomladni veter Jani Tolja (Mestna 
občina Koper) za premike na področju ladijskega turizma. 

Nov produkt ali 
storitev

Podjetniški klepet, namenjen predvsem MSP-jem, da interaktivno sodelujejo in izmenjujejo 
mnenja in izkušnje na določenih vsebinah. V letu 2015 smo jih organizirali štirikrat.

1 Problemska konferenca »SKUPAJ - gradniki zdravja«  
s 50 udeleženci 

2x tiskano glasilo Veter

1 Vodnik skozi vsebino projekta SKUPAJ  
– gradniki zdravja

24 izdaj novic e-Veter

4 Podjetniški klepeti 13 sekcij/združenj



ZBORNICA KNJIŽNIH ZALOŽNIKOV IN KNJIGOTRŽCEV

Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 337, F: 01 5898 100, Zdravko.kafol@gzs.si, https://www.gzs.si/zbornica_knjiznih_zalozni-
kov_in_knjigotrzcev

Največji dosežek na 
področju lobiranja

Uvrstitev Slovenskega knjižnega sejma med najpomembnejše dogodke na področju 
knjižne verige in omenjen v elaboratih za kandidaturo mesta Ljubljana za UNESCO-v naziv 
mesto literature in Slovenija kandidatka za državo gostjo na Frankfurtskem knjižnem sejm, kar 
bo posledično prineslo več javnih sredstev na razpisih MOL in JAK.

Najpomembnejši 
dogodek

3. tematska konferenca »Knjiga in mediji«, ki se je končala s sprejemom medijskega 
memoranduma. Posledično je sledil sestanek z vodstvom TV SLO, kar je privedlo do večje 
minutaže posvečene knjigi in branju v programski shemi.

Nov produkt ali 
storitev

Festival otroške knjige Cicifest, organiziran v sodelovanju z MOLom v okviru 32. SKS, s ciljem, 
da se osamosvoji.

50 članov 100 udeležencev 3. tematske konference

2 izobraževalna dogodka 1 letna analiza panoge

30.000 obiskovalcev 32. Slovenskega knjižnega sejma 2 business case-a v TISP projektu

ZBORNICA ELEKTRONSKE IN ELEKTROINDUSTRIJE

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

Največji dosežek na 
področju lobiranja

Večja prožnost v elektroindustriji 
Obsežna prenova kolektivne pogodbe za elektroindustrijo je bila izpogajana s podpisom 
Dodatka št. 10. Med drugim je dogovorjeno povišanje najnižjih osnovnih plač po tarifni prilogi 
za 2% od 1.6.2015, o direktnem povišanju dejanskih osnovnih plač delavcev pri delodajalcih 
pa se bodo pogajali po podjetjih. Dogovor predstavlja sprejemljiv minimalni standard panoge, 
ki je v okviru mandata s strani UO. 

Najpomembnejši 
dogodek

Konferenca Dan najboljše prakse 2015 z okoli 120 udeleženci. Poudarek je bil na prenosu 
znanja in mreženju.

Nov produkt ali 
storitev

MSP kava: triurno srečanje za  mala in srednja podjetja iz panoge elektronske in 
elektroindustrije z namenom, da pridobijo  aktualne informacije z zakonodajnega področja 
panoge (nacionalnega in EU) in zaznajo nove priložnosti. 

50 svetovanj članom po telefonu ali po e-pošti
5 delavnic ter 1 zaključna konferenca v okviru projekta 

Karierna platforma za zaposlene v sodelovanju s partnerji

15 vsebinskih prispevkov za vključitev industrijskih vsebin 
v strategijo pametne specializacije

3 delavnice s skupaj 130 udeleženci na delavnicah Sekcije 
uporabnikov sistemov stalnih izboljšav

2x MSP kava
Podpisan Dodatek št. 10 k Kolektivni pogodbi za dejav-

nost za elektroindustrije  Slovenije



ZBORNICA GRADBENIŠTVA IN INDUSTRIJE GRADBENEGA MATERIALA

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

Največji dosežek na 
področju lobiranja

Podpis kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti, ki omogoča nadaljevanje socialnega 
dialoga v gradbeništvu.

Najpomembnejši 
dogodek

Dnevi gradbenega prava novembra 2015 s 76 udeleženci. 

Nov produkt ali 
storitev

Analiza absentizma v gradbenih dejavnostih z neposrednimi ukrepi za izboljšavo stanja na 
področju mišično-kostnih obolen.

5 številk e-panožnih novic Gradbeniške iskrice
Sodelovanje na 2 sejah Evropskega socialnega panožnega 

dialoga v Bruslju (EFBWW-FIEC)

31 članov v 3 novoustanovljenih delovnih skupinah za 
področja javnega naročanja, delovne zakonodaje in 

gradbenih pogodb

8 članov novo ustanovljene sekcije za vzdrževanje držav-
nih cest

2 praktični delavnici s skupaj 100 udeleženci 1x letno analiza poslovanja gradbeništva in IGM 

ZBORNICA KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH PODJETIJ

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

Največji dosežki na 
področju lobiranja

2 mio evrov prihranka zaradi preprečitve zvišanja koncesij za vodo na podlagi ZV-1E. 
1 mio evrov pridobljenih sredstev za izvajanje ukrepa Dobrobit živali za prašiče iz PRP 
2014-2020  za leto 2014. 
50.000 evrov pridobljenih sredstev za promocijo mleka in 40.000 evrov za promocijo sadja. 
Podpis Zavez industrije brezalkoholnih pijač na področju prehrane in zdravja.

Najpomembnejši 
dogodek

15. Vrh kmetijskih in živilskih podjetij z okoli 120 udeleženci. Dogodek prinaša informacije o 
aktualnih razmerah na področju kmetijske in živilske proizvodnje ter analizi poslovanja živil-
ske industrije v tekočem letu. 

Nova produkta ali 
storitvi

Dnevni e-novičnik »Pregled kmetijskih trgov«. 
Kontaktna točka PRP (Program razvoja podeželja 2014-2020).

10 strokovnih dogodkov v okviru EU projektov Preko 4.000 bilateralnih kontaktov in ukrepanj

12 seminarjev, posvetov, okroglih miz in konferenc 2 delegaciji v tujino 

1 skupni nastop živilskih podjetij na sejmu AGRA 65 številk različnih e-novičnikov

 
 



ZBORNICA KOMUNALNEGA GOSPODARSTVA

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

Največji dosežki na 
področju lobiranja

Ohranitev 79. člena Zakona o vodah v obliki kot je bila do sedaj. S tem smo preprečili 
nepotreben dvig stroškov občanom saj bi jim predlog, če bi bil sprejet, dvignil znesek na 
položnicah zaradi višjih odškodnin nadomestila kmetom in višjih stroškov cenilcev.

Najpomembnejši 
dogodek

5. Problemska konferenca komunalnega gospodarstva septembra 2015 z 217 udeleženci. 
Osrednja tema letošnje konference je bilo družbeno odgovorno poslovanje. 

Novi produkti ali 
storitve

Projekt Skupaj za boljšo družbo, namenjen ozaveščanju ljudi.
Evropski teden zmanjševanja odpadkov: v letu 2015 je bila ZKG koordinator.
Projekt: Zavržena hrana v sodelovanju z SURS

25 posredovanih informacij članom o zakonodaji 27 sej komisij

62 udeležencev 5. strokovne ekskurzije članov ZKG 17 dogodkov (delavnic, posvetov…)

Podelitev 1 nagrade in 6 priznanj ZKG 6 sestankov v okviru projekta Zavržena hrana

ZBORNICA POSLOVNO STORITVENIH DEJAVNOSTI

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

Največji dosežek na 
področju lobiranja

Izločitev neustreznega člena v zvezi s sodnim tolmačenjem iz zakona o spremembah 
Zakona o sodiščih. Predlagani člen bi praktično onemogočil najemanje storitev sodnega 
tolmačenja za potrebe gospodarstva. Samo na strani ponudnikov pa lahko ocenimo 
preprečitev škode v višini na najmanj 2 mio evrov letno.

Najpomembnejši 
dogodek

Zbor članov ZPSD, sestavljen iz 4 vsebinskih panelov, s skupaj okoli 65 udeleženci. V okviru 
dogodka je bilo prvič podeljeno priznanje Mladi svetovalec.

Nov produkt ali 
storitev

Priznanje Mladi svetovalec.

1 poročilo o dejavnosti management consultinga v Slove-
niji za letno poročilo FEACO

2 predstavitvi, 1 okrogla miza in 8 izobraževalnih 
dogodkov na temo promocije zdravja in dela na domu

3 številke Novičnika ter 3 številke Malega Novičnika 1000 izvodov publikacije Bodimo ob/sveščeni

Sodelovanje na 1 letni konferenci FEACO 1 poročilo o delu ZPSD v mandatu 2011-2015

  
 
 

 



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

Standard izvajalcev računovodskih storitev - velja od 1.1.2015 in opredeljuje osnovne po-
goje, ki vplivajo na kakovost izvajanja računovodskih storitev. Izvajalci računovodskih storitev 
lahko na ZRS ob izpolnjevanju pogojev pridobijo potrdilo o skladnosti, da storitve opravljajo 
v skladu z določili standarda. Standard so podprli vsi pomembni deležnik za našo dejavnost 
(AJPES, FURS, Združenje bank Slovenije, Banka Slovenije).

Najpomembnejši 
dogodek

Oktobrski 17. Kongres izvajalcev računovodskih storitev je osrednji letni dogodek ZRS in 
namenjen predstavitvi najaktualnejših tem s področij, ki neposredno vplivajo na opravljanje 
dejavnosti računovodskih servisov. V okviru kongresa so bili podeljeni certifikati ZRS za prido-
bljeni naziv »Strokovni vodja računovodskega servisa« in razglašeni Naj računovodski servisi 
2015 v kategorijah mali, srednji in veliki.

Nova produkta ali 
storitvi

Obrazec za popis del in izračun porabe časa: novo spletno orodje za podporo poslovanja 
omogoča članov ZRS pripravo ponudbe za stranke in beleženje opravil, ki jih opravijo zaposle-
ni v računovodskem servisu.  
Publikacija Kdo pa vam vodi poslovne knjige?

22 podeljenih certifikatov ZRS o pridobljenem nazivu 
»Strokovni vodja računovodskega servisa«

19 izobraževalnih dogodkov s skupaj 677 udeleženci

8. leto zapored izveden izbor Naj računovodski servis 2015
40 člankov in intervjujev objavljenih v medijih o ZRS in 

problematiki dejavnosti računovodskih servisov

212 udeležencev 17. Kongresa izvajalcev računovodskih 
storitev

64.884 obiskov spletne strani ZRS

ZBORNICA ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI

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

Največji dosežek na 
področju lobiranja

Sprejetje Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb na vladi 
RS, od česar si naši člani obetajo predvsem povečanje naložb v energetsko ustreznost večsta-
novanjskih stavb. Predvidevamo, da se bodo z učinkovito implementacijo strategije investicije 
v energetsko sanacijo večstanovanjskih stavb na letni ravni povečale za 20-30% oziroma za 10 
– 15 milijonov evrov letno.

Najpomembnejši 
dogodek

Najpomembnejši dogodek 26. posvet Poslovanje z nepremičninami, ki že dolga leta velja za 
največji in najpomembnejši nepremičninski dogodek pri nas. Udeležilo se ga je skupaj 296 obi-
skovalcev. Na dogodku so udeleženci spoznali najpomembnejše novosti v dejavnosti poslova-
nja z nepremičninami in pridobili nekatere pomembne informacije za nadaljnje delo.

6 izobraževanj 258 obvestil članom o medijskih objavah

Zbornik referatov 26. posveta Poslovanje z 
nepremičninami v 300 izvodih

4 delujoča združenja

43 uvodnikov v nepremičninski prilogi časnika Delo 54.135 obiskov spletnih strani ZPN



ZDRUŽENJE KEMIJSKE INDUSTRIJE

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

Najpomembnejša 
dogodka 

Večdnevni mednarodni simpozij o biocidih maja 2015 z več kot 150 udeležencev, namenjen 
seznanitvi z novostmi pri zahtevah evropske zakonodaje, posvet o težavah, mreženje z 
različnimi deležniki.
Posvet o trditvah v zvezi s kozmetičnimi izdelki decembra 2015 z okrog 60 udeleženci. 
Dogodek je bil namenjen seznanitvi z zahtevami, dobrimi praksami in trendi ter mreženju.  

Nova produkta ali 
storitvi

Po potrebah podjetij oblikovan in izveden Program usposabljanja za operativnega tehnologa 
v kemijski industriji na srednji (V.) stopnji izobrazbe za mlade brezposelne (POTKe).
Certifikat Zdravi na kvadrat, ki se podeli najbolj aktivnim podjetjem na področju promocije 
zdravja na delovnem mestu.

Več kot 30 mladih usposobljenih preko programa 
usposabljanja za operativnega tehnologa v kemijski 

industriji (POT-Ke) na V. stopnji izobrazbe 
Več kot 20 različnih izobraževanj

Več kot 20 individualnih mentorskih pomoči po želji 
podjetij na področju promocije zdravja na delovnem 

mestu

18 podeljenih certifikatov Program odgovornega ravnanja 
podjetjem

11 podeljenih certifikatov Zdravi na kvadrat 10 delujočih specifičnih sekcij oz. delovnih skupin

ZDRUŽENJE KOVINSKE INDUSTRIJE

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

Največji dosežek na 
področju lobiranja

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

Najpomembnejša 
dogodka

8. poslovno srečanje avstrijskih in slovenskih podjetij s področja kovinsko predelovalne indu-
strije z okoli 80 podjetji iz obeh držav.  
Letni strokovni posvet ASM '15 z okoli 120 udeleženci decembra 2015.

1 Letna analiza poslovanja kovinske industrije v sloven-
skem ter v angleškem jeziku

1 Poročilo o delu združenja

6 številk elektronskih informacij E-VOX 150 e-poročil poslanih članom ZKovI

Brošure v sklopu projekta skillME (500 letakov)
Katalog podjetij slovenske kovinske industrije v an-

gleškem jeziku v 100 izvodih

 



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

Najpomembnejši 
dogodek

Slovensko livarsko posvetovanje septembra 2015 s preko 250 udeleženci

Nova produkta ali 
storitvi

Usposabljanja za 3 livarske profile. 
Šolski program metalurškega tehnika, ki ga bodo v letu 2016/17 izvajali 2 šoli.

100 podanih informacij in svetovanj 3 seminarji 

4 številke Livarskega vestnika 2. konferenca reciklaže s 70 udeleženci

ZDRUŽENJE LESNE IN POHIŠTVENE INDUSTRIJE

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

Največji dosežek na 
področju lobiranja

Formiranje Direktorata za lesarstvo na MGRT in s tem dodatnih 50 mio evrov za lesno 
predelovalno panogo do leta 2020.

Najpomembnejši 
dogodek

Razvojni dan za lesnopredelovalno industrijo z okoli 40 udeleženci, na katerem so se 
predstavila najbolj razvojno aktivna podjetja iz Združenja lesne in pohištvene industrije. 

5 izobraževanj Izvedba 1 delegacije na Kitajsko

2.000 razdeljenih katalogov panoge 2 organizirana obiska EXPO Milano

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

Največja dosežka na 
področju lobiranja

Dogovor z MKGP o sodelovanju Združenja za gozdarstvo pri oblikovanju razpisov za dela 
v državnih gozdovih po preteku koncesijskega obdobja ter Dogovor o prednostni oskrbi 
slovenske lesne industrije z lesom iz državnih gozdov. Finančni učinki teh dogovorov bodo 
vidni v letu 2016 in tudi kasneje.

Najpomembnejši 
dogodek

Državno prvenstvo gozdnih delavcev-sekačev v Celju. Ob tej priložnosti so bila izražena 
stališča članov do novega podjetja o gospodarjenje z državnimi gozdovi. Na dogodku so bili 
prisotni vsi pomembni člani in njihove ekipe, najboljši s tega tekmovanja pa bodo sodelovali 
na svetovnem prvenstvu gozdnih delavcev.

4 promocijski članki v vidnih slovenskih medijih Sodelovanje na 3 posvetih

Sodelovanje na 1 študijskih dnevih



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 dosežek na 
področju lobiranja

Izključitev masovnega izdajanja računov iz davčnega potrjevanja. V zakonu je bil sprejet 
amandma, ki omogoča, da za dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro, oskrbe 
z vodo, ravnanja z odplakami in odpadki, ter za telekomunikacijske dejavnosti pri množičnem 
izdajanju računov le teh ni potrebno davčno potrjevati. Ocenjen prihranek organizacij iz 
navedenih dejavnosti je 3 mio evrov.

Najpomembnejši 
dogodek

Tridnevna investicijska in razvojna konferenco Slovenia Business Bridge skupaj z AmCham 
v oktobru 2015. Dogodek, katere se je udeležilo več kot 300 predstavnikov gospodarstva, pod-
jetništva, diplomacije in vlade, je bil namenjen predstavitvi investicijskih priložnosti na podro-
čju IKT v Sloveniji. 

Nova produkta ali 
storitvi

Sekcija SeGov, v kateri sodeluje 25 podjetij z rešitvami na področju eUprave. 
Sekcija S3P, v kateri sodeluje 16 ponudnikov poslovnih programov.

5 sekcij
10 strokovnih izobraževanj na področju uvajanja davčnih 
blagajn in priprava strokovnih gradiv za njihovo uvedbo.

Podelitev 15. nagrad Netko za najboljše spletne projekte 
in 5. Eurocloud nagrad za najboljše rešitve v oblaku.

Priprava nove verzije e-SLOG standarda za eRačun 1.6.1

Organizacija IKT delegacije v Brazilijo z 12 podjetji, ki je že 
rezultirala s podpisanimi pogodbami.

Svetovanje in strokovna pomoč 50 podjetjem pri uvajanju 
eRačunov in davčnih blagajn 

ZDRUŽENJE ZA SVETOVALNI INŽENIRING

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

Najpomembnejši 
dogodek

Strokovni posvet »Svetovalni inženiring in njegova vloga v investicijskem procesu« okto-
bra 2015 z 89 udeleženci iz podjetij, s strani naročnikov in državne administracije.

Nov produkt ali 
storitev

Publikacija ZSI »Svetovalni inženiring včeraj – danes – jutri«.

2 izobraževanji o standardnih pogodbah FIDIC 1 bilten strokovnega posveta

1 posvet 2 zbornika za izobraževanja

10 strokovnih predavanj na različnih dogodkih na temo 
inženiringa in investicij v infrastrukturo

8 strokovnih mnenj za FIDIC



ZDRUŽENJE ZA INŽENIRING

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

Največji dosežek na 
področju lobiranja

Sprejem evropskega standarda o inženiring storitvah, kjer se ukinja diktat najnižje cene in 
se nadomešča z izbiro na osnovi ekonomsko najugodnejše ponudbe.

Najpomembnejši 
dogodek

Podelitev Nagrade za najboljše inženiring projekte marca. Dogodka se je udeležilo 40 ude-
ležencev. 

1x letno analiza poslovanja panoge 80 e-sporočil z informacijami za člane

 

ZDRUŽENJE ZA PAPIRNO IN PAPIRNO PREDELOVALNO INDUSTRIJO

Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 273, 274, F: 01 5898 100, papirnistvo@gzs.si, https://www.gzs.si/zdruzenje_za_papirno_
in_papirno_predelovalno_industrijo

Največji dosežek na 
področju lobiranja

Sprememba Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje 
podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obno-
vljivih virov energije, ki uvaja olajšavo za energetsko intenzivno industrijo pri plačilu prispev-
ka za OVE in SPTE. S tem bodo papirnice v Sloveniji privarčevale letno preko 1 milijon evrov 
prispevka; korist pa bodo imela tudi druga energetsko intenzivna podjetja v Sloveniji. 

Najpomembnejši 
dogodek

Mednarodno srečanje slovenskega papirništva 2015, ki je potekalo pod naslovom: Papirni-
štvo – odličen zgled krožnega gospodarjenja. Predstavlja osrednje letno srečanje panoge, ki je 
utrjevalo zavedanje, da je papirna industrija zgled na področju trajnostnega ravnanja. 

Nov produkt ali 
storitev

Projekt vajeništva v papirništvu.

20 partnerjev iz panoge v panožnem projektu KocPI  
»Kompetenčni center za izobraževanje v papirni 

dejavnosti«
2 številki revije Papir letno 

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

220 udeležencev Dneva slovenskega papirništva

1 pilotni projekt vajeništva na področju papirne industrije
14 mentorjev/ predavateljev iz industrije je izbranih za »no-

silce znanja v papirni dejavnosti v prihodnjem obdobju«

 

 



ZDRUŽENJE ZA PROMET

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

Največji dosežek na 
področju lobiranja

Za 1,2 mio EUR manjše zmanjšanje sredstev za kompenzacije pri izvajanju gospodarske 
javne službe na področju javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu, 
od prvotno napovedanih 4 mio EUR zmanjšanja.

Najpomembnejši 
dogodek

Konferenca »Oskrbovalne verige v znanosti in praksi« oktobra 2015 s 350 udeleženci.

Obisk 1 strokovnega sejma 6 sekcij

Člani 4 ključnih mednarodnih asociacij s področja 
transporta, motornih vozil in logistike

3 izhodne delegacije

3 strokovni dogodki s skupaj okoli 450 udeleženci Prek 270 elektronskih informacij in svetovanj

ZDRUŽENJE ZA TEKSTILNO, OBLAČILNO IN USNJARSKO PREDELOVALNO INDUSTRIJO

Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 273, F: 01 2302 258, ztoupi@gzs.si, https://www.gzs.si/zdruzenje_za_tekstilno_oblacilno_
in_usnjarsko_predelovalno_industrijo

Najpomembnejši 
dosežek 

Na ministrstvu za okolje sprejeta odločitev za sprememba uredbe MEDO.

Nov produkt ali 
storitev

Promocija zdravja v panogi tekstilne, oblačilne in usnjarsko predelovalne industrije.

ENERGETSKA ZBORNICA SLOVENIJE

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

Najpomembnejši 
dogodek

3. mednarodna konferenca EPC III: Energy Policy Consideration – Razmislek o energetiki, 
National Energy Roadmaps to 2050  – Nacionalni energetski kažipoti v 2050, aprila 2015. 27 
strokovnjakov, od tega 6 iz tujine, predstavilo aktualno stanje evropske energetske politike in 
potrebne spremembe pri oblikovanju naše skupne energetske prihodnosti. 

2 avtonomni sekciji (EURELECTRIC, IPET) s področja 
energetike

Ustanovitev 1 nove sekcije (SAEE)

Mednarodna konferenca s 100 udeleženci 



TURISTIČNO GOSTINSKA ZBORNICA SLOVENIJE

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

Največji dosežek na 
področju lobiranja

Ponovna samostojnost Slovenske turistične organizacije, kar pomeni  učinkovitejšo 
promocijo Slovenije kot turistične destinacije.  Hkrati s tem bo na razpolago več sredstev za 
turistično promocijo.

Najpomembnejši 
dogodek

62. Gostinsko turistični zbor Slovenije, v okviru katerega je potekalo 30 strokovnih 
tekmovanj, 370 tekmovalcev, 4000 obiskovalcev. 

Nov produkt ali 
storitev

Analiza pomena dejavnosti kampov.

3 panožna združenja, 1 panožni odbor 550 licenciranih turističnih agencij v registru

7 poklicnih gostinskih sekcij
2.196 certificiranih turističnih vodnikov in spremljevalcev 

v registru

306 medalj in priznanj strokovnih tekmovanj na 62. GTZ 
Slovenije

80 udeležencev tečajev za turistične vodnike

ZBORNICA GORSKIH CENTROV

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

Najpomembnejši 
dogodek

Strokovni seminar na temo žičničarstva s 45 udeleženci. 

Nov produkt ali 
storitev

Uvedba dodatnih smučarskih vozovnic za vsa slovenska smučišča: 2 do 7-dnevne vozovnice 
(koriščenje v zaporednih dneh) in vozovnica 5-dni v sezoni (koriščenje v poljubnih petih dneh v 
sezoni na poljubnih smučiščih).

1 strokovni seminar 1 študijska tura naših članov po balkanskih državah

2 tiskovni konferenci
23.000 izvodov kataloga slovenskih smučišč in 50.000 

izvodov panoramske karte

1 študijska tura tujih novinarjev



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

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

AIC – Forum jadransko-jonskih gospodarskih zbornic

AIECE – Evropsko združenje neodvisnih inštitutov za ocenjevanje in napovedovanje konjunkture

CEC – Evropsko združenje proizvajalcev obutve

CEDDEC – Evropska konfederacija maloprodajnih združenj za obutev

CEEMET – Evropsko združenje delodajalcev kovinske industrije

CEFIC – Evropsko združenje kemijske industrije

CEI-Bois – Evropska konfederacija lesne industrije

CEPA – Konfederacija evropskih združenj za dezinfekcijo

CEPI – Konfederacija evropskih proizvajalcev papirja

CEPMC – Evropsko združenje proizvajalcev gradbenih materialov

CIAA – Evropska konfederacija proizvajalcev hrane in pijač

CITA – Mednarodni komite za nadzor nad motornimi vozili

CLECAT – Evropsko združenje za špedicijo, transport, logistiko in carinske postopke

COSMETICS EUROPE – Evropsko združenje proizvajalcev kozmetičnih izdelkov   

EFAA - Evropske zveze računovodij in revizorjev za mala in srednje velika podjetja

EFCA – Evropska zveza za inženiring

EFCO – Evropsko združenje organizacij za kampiranje

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

ESCAME – Združenje zbornic Mediterana

ESCHFOE - Evropska federacija dimnikarskih mojstrov

ESBA - Evropska konfederacija malih podjetij

EUCOMED - Evropsko združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov

EURATEX – Evropsko združenje za tekstilno in oblačilno industrijo

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

EUROSAFE – Evropsko združenje proizvajalcev varnostne opreme

EUATC – Evropska zveza nacionalnih združenj prevajalskih podjetij

FEACO – Evropska zveza združenj za svetovanje pri vodenju

FEDSA – Evropska federacija združenj za direktno prodajo

FEIC – Evropsko združenje proizvajalcev vezanih plošč



FEICA – Evropsko združenje proizvajalcev lepil

FEMIB – Evropsko združenje proizvajalcev lesenega stavbnega pohištva

FEP – Evropsko združenje založnikov

FEPA – Evropsko združenje za abrazivne materiale

FEPPD – Gospodarsko združenje lastnikov zobnih laboratorijev

FESPA – Evropsko združenje sito in tampo tiskarjev

FESYP – Evropska zveza združenj proizvajalcev ivernih plošč

FIABCI – Mednarodna organizacija za nepremičnine

FIATA – Mednarodno združenje špediterjev

FIDIC – Mednarodna federacija za svetovalni inženiring

FIEC – Evropsko združenje gradbenih izvajalcev

FONASBA – Federacija nacionalnih združenj prometnih – pomorskih  agentov

GIRP – Evropska zveza trgovcev na debelo z zdravili in medicinskimi pripomočki

GS1 – Mednarodna organizacija za standarde

IAEE – Mednarodno združenje za energetsko ekonomiko 

IATA – Mednarodno združenje letalskih tovornih prevoznikov

ICSID – Mednarodni svet oblikovalskih združenj

IPA – Mednarodno združenje založnikov

IUCAB - Evropsko združenje trgovskih agentov

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

NAPAN – Združenje severno jadranskih pristanišč

OICA – Mednarodna organizacija avtomobilskih konstruktorjev

ORGALIME - Zveza evropskih združenj za kovinskopredelovalne, strojne, elektronske in elektroindustrije  

RIEN - Evropsko združenje refleksoterapevtov

UFTAA – Združena zveza združenj potovalnih agencij

WACS – Svetovno združenje kuharskih društev

WAN – Svetovno združenje časopisnih izdajateljev



RAČUNOVODSKI IZKAZI GZS
BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2015

v EUR
31. 12. 2015 31. 12. 2014

Sredstva 18.181.537 22.108.453
A. Dolgoročna sredstva 14.453.146 19.538.221

I. Neopredm. sredstva in dolg. aktivne časovne razmejitve 156.203 197.290
 1. Dolgoročne premoženjske pravice 145.728 178.230
 2. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 10.475 19.060
 3. Predujmi za pridobitev neopr. osn. sredstev

II. Opredmetena osnovna sredstva 9.160.264 11.122.155
 1. Zemljišča in zgradbe 8.770.677 10.688.587
   a) Zemljišča 2.630.279 2.777.684
   b) Zgradbe 6.140.398 7.910.903
 2. Druge naprave in oprema 389.587 433.568
 3. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 0 0
   a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 0 0
   b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 0 0

III. Naložbene nepremičnine 1.998.446 4.252.580

IV. Dolgoročne finančne naložbe 3.119.189 3.945.210
 1. Dolgoročne kapitalske naložbe 3.119.189 3.945.210
 2. Dolgoročno dana posojila 0 0
 3. Dolgoročni depoziti 0 0

V. Dolgoročne poslovne terjatve 19.044 20.987
1. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 0 0
2. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 19.044 20.987

VI. Odložene terjatve za davek 0 0

B. Kratkoročna sredstva 3.394.579 2.045.534

I. Zaloge 32.580 32.953
 1. Material 32.580 32.953
 2. Proizvodi in trgovsko blago 0 0

II. Kratkoročne finančne naložbe 0 2.943
 1. Kratkoročne kapitalske naložbe 0 0
 2. Kratkoročno dana posojila 0 2.943
 3. Kratkoročni depoziti 0 0

III. Kratkoročne poslovne terjatve 899.245 658.254
 1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 488.199 440.230
 2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 411.046 218.024



IV. Denarna sredstva 2.462.754 1.351.384

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 333.812 524.698

31. 12. 2015 31. 12. 2014
Obveznosti do virov sredstev 18.181.537 22.108.453

A. Ustanovitveni vložek 0 0
 1. Ustanovitveni vložek 0 0
 2. Presežek iz prevrednotenja 0 0

B. Presežek prihodkov oz. odhodkov 16.178.228 20.228.749
 1. Presežek prihodkov 15.947.781 24.072.816
 2. Tekoči presežek 230.447 -3.844.067
 3. Presežek iz prevrednotenja 0 0

C. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 233.845 250.636
 1. Rezervacije 233.845 250.636
 2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 0 0

Č. Poslovne obveznosti 1.412.695 1.375.791
 1. Dolgoročne poslovne obveznosti 0 0
 2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 589.313 627.431
 3. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 539.361 390.500
 4. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 284.021 357.860

D. Finančne obveznosti 0 0
 1. Dolgoročna posojila finančnih organizacij 0 0
 2. Dolgoročna posojila drugih pravnih oseb 0 0
 3. Kratkoročna posojila finančnih organizacij 0 0
 4. Kratkoročna posojila drugih pravnih oseb 0 0

E. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 356.769 253.277

F. Zunajbilančna evidenca 0 1.500.000



IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2015

v EUR
2015 2014

PRIHODKI OD POSLOVANJA 8.539.672 9.418.974
A. Poslovni prihodki od opravljanja dejavnosti negospodarskih javnih služb 828.683 758.406
 1. Prihodki iz sredstev javnih financ 0 0
 2. Drugi prihodki od opravljanja dejavnosti negospodarskih javnih služb 828.683 758.406
 3. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane   proizvodnje 0 0
 4. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane  proizvodnje 0 0

B. Poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti 7.710.989 8.660.568
 1. Poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti 7.710.989 8.660.568
 2. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane   proizvodnje 0 0
 3. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane   proizvodnje 0 0

C. Finančni prihodki 1.819.073 68.369

Č. Drugi prihodki 176.680 67.064

D. CELOTNI PRIHODKI 10.535.425 9.554.407

E. Stroški blaga, materiala in storitev 3.734.528 3.812.362
 1. Nabavna vrednost prodanega blaga 0 0
 2. Stroški materiala 313.289 313.097
 3. Stroški storitev 3.421.239 3.499.265

F. Stroški dela 4.665.758 4.600.149
 1. Plače in nadomestila plač 3.452.147 3.510.309
 2. Prispevki za socialno varnost zaposlencev 537.395 547.113
 3. Drugi stroški dela 676.216 542.727

G. Amortizacija 922.709 1.053.244
 1. Amortizacija, nadomeščena v breme dolgoročno odločenih    prihodkov 0 0
 2. Druga amortizacija0 922.709 1.053.244

H. Rezervacije 0 0

I. Drugi stroški 935.730 2.061.758
 1. Prevrednotovalni odhodki 401.623 1.531.912
 2. Ostali drugi stroški 534.107 529.846

J. Finančni odhodki 11.606 46.991

K. Drugi odhodki 34.649 1.823.970

L. CELOTNI ODHODKI 10.304.980 13.398.474

M. Presežek prihodkov 230.445 0

N. Davek od dohodkov iz pridobitne dejavnosti 0 0



O. Čisti presežek prihodkov obračunskega obdobja 230.445 0
P. Presežek odhodkov obračunskega obdobja 0 3.844.067
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