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Uvodna beseda predsednika GZS

Po nekaj letih visoke gospodarske rasti smo v zadnjega pol leta ponovno priča gospodarskemu ohlajanju v 
svetovnem gospodarstvu, območju EU-28 in umirjanju rasti prihodnjih naročil v Sloveniji. Institucije so pre-
vidnejše pri napovedih in vse pogostejša so svarila, da je pred vrati nova globalna kriza, ki bi jo lahko izzvali 
različni dogodki, med drugim trgovinske vojne, geopolitične napetosti ali visoka vrednotenja na kapitalskih 
trgih. Teh tveganj se moramo zavedati že danes, da nas ne bodo presenetila, kot so nas leta 2009. 

Gospodarska rast v Sloveniji naj bi bila po napovedih Analitike GZS v naslednjem letu sicer še vedno nadpovpreč-
na, a z okoli 3,5-odstotki (realno) vendarle nižja kot v letošnjem letu. Pozitivno je, da ta rast vse bolj temelji na do-
mačem povpraševanju, ki ga spodbuja rast zaposlovanja in plač, kot tudi na investicijskih načrtih države, občin in 
podjetij. Vsekakor pa izvoz ostaja temelj, ki podpira domače gospodarstvo, njegovo znižanje pa bi sčasoma hitro 
prizemljilo tudi optimizem potrošnikov, zato je pomembno, da se ohrani močna izvozna dinamika.

Sedaj je trenutek za dosego konkretnih, ambicioznejših ciljev, ki smo si jih kot vizijo do leta 2025 zastavili že 
v Razvojnem partnerstvu treh generacij: dvig dodane vrednosti na 60.000 evrov na zaposlenega in rast 
izvoza na 50 mrd evrov. Z izvozom bomo na zdrav način prispevali h krepitvi slovenskega BDP in proračuna, 
z rastjo dodane vrednosti pa ustvarili pogoje za višje plače, za več investicij in razvoja za ustvarjanje zahtev-
nejših izdelkov in storitev.

Cilji so jasni in razumljivi in imajo podporo tako v gospodarstvu kot v politiki. Razlike pa nastanejo, ko zač-
nemo načrtovati pot, kako cilje doseči. Kajti sami od sebe se ne bodo. Prav zato je vsebina letošnjega Vrha 
slovenskega gospodarstva novembra 2018 iskanje odgovora na magično vprašanje o formuli uspeha za 
gospodarsko odličnost, s katero bomo te ambiciozne razvojne cilje postavili v prakso. 

V prihajajočem letu moramo izvesti ukrepe na štirih ključnih področjih:

• na trgu dela, kjer obstaja velik razkorak med ponudbo kadrov in 
potrebami gospodarstva na naš račun. Želimo, da bi čim več delovnih 
mest nastalo v Sloveniji in ne v drugih državah. Mlade želimo prej vklju-
čiti na trg dela, starejše pa zadržati s privlačnimi ukrepi;

• pri poslovnem okolju pričakujemo debirokratizacijo in ukrepe za 
bolj prijazno poslovno okolje do domačih in tujih investitorjev. To bo 
dvignilo ugled države kot prijazne do investitorjev;

• na področju davčnega sistema, ki opredeljuje konkurenčnost po-
slovnega okolja ter tudi kakovost življenja v državi;

• pri sistemskih spremembah na področju zdravstvenega in pokojnin-
skega sistema ter dolgotrajne oskrbe. Vsak državljan, tudi javni uslužbe-
nec in upokojenec, s svojo porabo prispeva k ustvarjeni dodani vrednosti 
v državi. Pomembno je, da najdemo ravnovesje med tekočo proračunsko 
porabo za plače javnim uslužbencem, izdatke za pokojnine in zdravstvo 
in na drugi strani obremenitvijo gospodarstva z davki in prispevki.

Z učinkovitimi spremembami na teh področjih bomo prispevali k bolj uspešnemu gospodarstvu in hkrati 
naslovili potrebe vseh treh generacij – mladih, aktivnih ter starejših. 

V letu 2019 bo to ključna naloga in ključni izziv GZS. Naša odgovornost do državljanov in državljank Slove-
nije, slovenskega gospodarstva in slovenske družbe kot celote je, da skupaj s socialnimi partnerji poiščemo 
najboljše rešitve.

Nenazadnje tudi zato na GZS predlagamo dogovor o socialnem sporazumu, s katerim bi socialni partnerji 
dogovorili ključne cilje na področju plač in produktivnosti za naslednje obdobje in razvojne ukrepe, s kateri-
mi jih je mogoče doseči. Zato si je GZS to že pred časom zadala kot eno izmed svojih ključnih prioritet. Če bo 
za to posluh tudi pri drugih partnerjih, se ta dogovor lahko uresniči že v letu 2019. 

Boštjan Gorjup, predsednik GZS
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KLJUČNI CILJI GZS ZA LETO 2019

KADROVSKA VRZEL NA TRGU DELA
Slovenija, kot tudi vsa Evropska unija, se spopada s kadrovsko vrzeljo – na eni strani vse akutnejše pomanj-
kanje kadrov s kompetencami, ki jih potrebuje sodobno gospodarstvo, na  drugi pa še vedno relativno 
veliko število brezposelnih. V Sloveniji se trenutnemu pomanjkanju kadrov pridružuje še t.i. demografska 
zanka, ko na trg dela iz izobraževanja vsako leto prihajajo generacije, ki so za skoraj eno tretjino manjše od 
generacije, ki odhaja v pokoj. In še  vedno večina Slovencev ob prvem izpolnjenem pogoju odide v pokoj. 
Povprečna starost ob upokojitvi je 62,3 leta pri moških in 60,6 leta pri ženskah.

Še vedno imamo premajhno usklajenost izobraževalnih programov z razvojnimi potrebami in trendi gospo-
darstva in širše družbe. Prevelik del vsake generacije se, kljub znanim dejstvom o razmerah na trgu dela, še 
vedno izobražuje za poklice, po katerih ni dovolj povpraševanja, čeprav se je v zadnjih letih močno popravil 
interes za tehnične poklice. Prevelik del vsakokratne generacije si želi dokončati terciarno stopnjo, kar na 
eni strani povzroči velik osip v izobraževanju na visoki stopnji, zaznavamo pa tudi popuščanje pri kriterijih 
za napredovanje vse do diplome.

Na podlagi ocen, ki smo jih pripravili v okviru panožnih in regionalnih zbornic in na nacionalnem nivoju, 
bomo krepili zavezništva za kadre, katerih cilj je, da vzpostavimo trdno sodelovanje med šolskim sistemom 
in podjetji – ko gre za načrtovanje, izvajanje in spreminjanje izobraževalnih programov. Neposredno bomo  
sodelovali pri  izvajanju in razvijanju programov aktivne politike zaposlovanja, ki so namenjeni brezpo-
selnim in zaposlenim, še  posebej starejšim delavcem. Vendar pa  bomo vrzel lahko zapolnili le, če  bomo 
uspeli zaposlovati tudi  delavce iz tujine, zato si bomo prizadevali za poenostavitev postopkov njihovega 
zaposlovanja in za načrtnejšo politiko priseljevanja.

UČINKOVITO POSLOVNO OKOLJE
V letu 2019 pričakujemo, da bo nova vlada izpeljala nekatere ključne aktivnosti, povezane z izboljšanjem 
učinkovitosti poslovnega okolja. Koalicijski sporazum petih vladnih strank na načelni ravni predvideva za-
gotavljanje predvidljivega, preprostega in stabilnega poslovnega okolja, kar pozdravljamo. Hkrati pa predvi-
deva določene spremembe, predvsem davčnega okolja, ki lahko poslovno okolje z uvajanjem novih bremen 
destabilizirajo. 

Vzpostaviti in ohranjati želimo stalen in konstruktiven dialog z novo Vlado RS, ki mora prepoznati prednosti 
močnega gospodarstva za Slovenijo. Ključ do tega predstavlja ohranjanje gospodarske rasti ter zviševanje 
produktivnosti dela, ki še vedno za petino zaostaja za EU. V predvolilnem obdobju in v obdobju oblikovanja 
nova vlade smo intenzivno komunicirali pričakovanja gospodarstva, preko katerih bo mogoče pospešeno 
uresničiti Strategijo gospodarstva do 2025: 60.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega in 50 milijard 
evrov izvoza. Vse to pa pomeni dvig življenjskega standarda in višje plače za vse.

Slovenija mora v naslednjem obdobju izkoristiti trenutne makroekonomske okoliščine skozi okrepljen 
socialni dialog, katerega cilj mora biti hitrejši gospodarski razvoj, saj je to edina vzdržna podlaga za večjo 
kakovost življenja prebivalcev Slovenije.

INTERNACIONALIZACIJA
Za dvig izvoza na 50 mrd evrov do leta 2025 bodo ključne številne aktivnosti na področju internacionaliza-
cije. Za čim boljšo izrabo virov bo v letu 2019 ključna koncentracija na trge Evropske unije, znotraj tega na 
glavne izvozne trge (Nemčija, Italija, Hrvaška, Avstrija, Francija), na ruski trg ter na trge nekdanje Jugosla-
vije. Glede na interes članov bomo trge zunaj Evrope pokrili s posameznimi dogodki/obiski, vendar jih bo 
številčno manj in bodo konkretno naravnani (denimo sektorska srečanja).

Najbolj učinkovito orodje GZS na področju internacionalizacije je individualno svetovanje članom pri vsto-
pu/nastopu na tujih trgih, ki bo tudi v 2019 osrednja aktivnost Centra za mednarodno poslovanje - CEMP.
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V okviru programa GoInternational Slovenia bomo izvedli okoli 60 različnih dogodkov (vhodnih in izhodnih 
delegacij, konferenc, izobraževanj, mreženj …). Vsako izvedeno aktivnost bomo merili z vidika zadovoljstva 
udeležencev poslovnih dogodkov/uporabnikov produktov in storitev. 

Za mednarodno predstavitev slovenskih izdelkov in storitev z velikim inovativnih nabojem bomo izdali ka-
taloga nagrajenih inovacij v slovenskem in angleškem jeziku, revijo Discover Slovenia v angleškem jeziku, pa 
tudi jezikovne različice revije Discover Slovenia za posamezne trge.

DIGITALIZACIJA
GZS je aktivni deležnik Slovenske digitalne koalicije - Digitalna.si (SDK), ki je namenjena usklajevanju digi-
talne preobrazbe Slovenije v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti Digitalna Slovenija 2020. V okviru 
tako SDK kot tudi projekta o digitalizaciji gospodarstva bomo sodelovali pri uresničevanju priporočil z Vrha 
slovenskega gospodarstva 2016, ki je bil posvečen digitalizaciji.

Usmerjali se bomo v razvoj digitalnih spretnosti in znanj, tako usposabljanja zaposlenih v slovenskem go-
spodarstvu kot zaposlenih na GZS za prilagajanje digitalni družbi. Sooblikovali bomo spodbudno okolje za 
digitalizacijo, povezovali različne deležnike v digitalnem okolju in promovirali koristnost in pomen digitalne 
transformacije, ki pomeni vpeljavo tehnologij z namenom spreminjanja poslovnih modelov.

Ključna vsebinska področja digitalizacije, kjer bomo najbolj aktivni: razvoj digitalnih kompetenc, promocija 
dobrih zgledov digitalizacije, razvoj ekosistema za spodbujanje digitalizacije gospodarstva (sodelovanje 
z ministrstvi, vzpostavitev delovanja Digitalnega inovacijskega stičišča skupaj s strateškimi partnerji), 
vzpodbujanje elektronskega poslovanja med podjetji preko Združenja za informatiko in telekomunikacije 
(ZIT), aktivno spodbujanje razumevanja in uporabe disruptivnih digitalnih tehnologij in konceptov digital-
ne transformacije s pomočjo IKT horizontalne mreže v okviru strateških razvojno-inovacijskih partnerstev 
Slovenije (projekt SRIP), odprava strahu in negotovosti pred digitalizacijo ter digitalizacija GZS.

PODPORA INOVATIVNOSTI 
Slovenija se nahaja sredi uresničevanja strategije pametne specializacije, ki pomeni vzvod tudi za spodbuja-
nje inovativnosti v vrednostnih verigah. Tu igra GZS ključno vlogo povezovanja, koordiniranja in načrtovanja 
sprememb v poslovnem ekosistemu in kadrovskih načrtih, saj je aktivno vključena v vseh devet strateško 
razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP).

Poleg tega bomo v okviru že uveljavljenega projekta Inovativna Slovenija še naprej pokrivali celoten pro-
ces podpore inovativnosti. Z našimi aktivnostmi bomo postopoma prispevali k dvigu dodane vrednosti na 
60.000 evrov in izvoza na 50 mrd evrov do leta 2025.

Tudi v letu 2019 si bomo prizadevali za ponovno vzpostavitev tehnološko-inovacijske agencije TIA, preko 
katere bi sistematično potekala spodbuda raziskovalno-razvojno-inovacijske dejavnosti. 

Pričeli bomo s pripravo za izgraditev platforme za mlada start-up podjetja, ki bi s svojimi znanji in uslugami 
podpirala ustaljena slovenska podjetja na področjih, ki se bodo izkazala za najbolj potencialna. 
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DOGODKI

V 2019 bomo organizirali številne dogodke, od strateških konferenc, posvetov, okroglih miz ter seminarjev 
do dogodkov s področja RR, inovacij, mednarodnega sodelovanja in EU sredstev.

Med največjimi dogodki napovedujemo:

Januar

28.-29. 1. Izhodna delegacija Srbija: Izhodna gospodarska 
delegacija ob obisku predsednika RS Boruta Pahorja 
v Srbiji 

Center za mednarodno poslovanje (CEMP)

Januar Predstavitev regijskega gospodarstva (tudi 
nacionalnega) na trženjsko-investicijski konferenci v 
Parmi

Primorska gospodarska zbornica

Februar

12. – 14. 2. Izhodna sektorska delegacija v Nemčijo - lesarji Center za mednarodno poslovanje (CEMP)

15. 2. Nacionalna konferenca 55+ GZS, CPU in OZ Koroška, v sodelovanju s partnerji 
projekta

15. 2. Predstavitev publikacije Gospodarski uspehi v regiji Zbornica osrednjeslovenske regije

Februar Srbija: Skupno zasedanje vlad SLO in SRB 
pospremljeno z delegacijo

Center za mednarodno poslovanje (CEMP)

Februar Vhodna delegacija iz Južne Koreje Center za mednarodno poslovanje (CEMP)

Februar Gospodarski forum Primorsko-notranjske regije OZ Postojna

Februar Tematska konferenca ZPSD: Različni obrazi prodaje Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

Marec

4.–9. 3. Izhodna delegacija: Taipei Int'l Machine Tool Show in 
srečanje z vodstvom CIECA

Center za mednarodno poslovanje (CEMP)

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

GZS

12. 3. Objava analize ekonomskega potenciala podjetnic 
v regiji in v Sloveniji ter novinarska konferenca v 
prisotnosti predstavnic iz regije

Zbornica osrednjeslovenske regije

15. 3. Praznovanje kitajskega novega leta 2019 Center za mednarodno poslovanje (CEMP)

Sredina 
marca

Gospodarski forum Koroške OZ Koroška

Marec Vhodna delegacija: Vstop na francoski trg (izdelki za 
gradbeno industrijo)

Center za mednarodno poslovanje (CEMP)

Marec Izhodna delegacija v BiH Center za mednarodno poslovanje (CEMP) + 
Podjetniško trgovska zbornica

Marec Vhodna delegacija iz Lipetske oblasti (RF) Center za mednarodno poslovanje (CEMP)

Marec Seminar / posvet o blagovni znamki I feel Slovenia Center za mednarodno poslovanje (CEMP)

Marec Akademija ob 40-letnici ustanovitve gospodarske 
zbornice v Velenju

Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica

Marec 12. posvet dolenjskih in belokranjskih informatikov Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele 
krajine

Marec Gospodarski forum Primorsko-notranjske regije OZ Postojna
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Marec Podelitev jubilejnih nagrad Zbornice poslovno 
storitvenih dejavnosti

Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

Marec Tretja strateška konferenca za trajnostno 
gradbeništvo

Zbornica gradbeništva in industrije 
gradbenega materiala

Marec Mesna konferenca Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Marec 7. Razvojni dan gozdno lesenega sektorja na sejmu 
DOM

Združenje lesne in pohištvene industrije

Marec 11. Posvet dolenjskih in belokranjskih informatikov Gospodarska zbornica Dolenjske in
Bele krajine

Marec Problemska nacionalna konferenca o prihodnosti (če 
sploh) pomorskega gospodarstva v Sloveniji

Primorska gospodarska zbornica

April

2. 4. 6. konferenca MSP Podjetniško trgovska zbornica

3.–5. 4. Logistični kongres Soorganizator Združenje za promet

9. 4. Joint UNCITRAL-LAC Conference on Dispute 
Settlement

Stalna arbitraža pri GZS

10. 4. Mednarodno tekmovanje: The Ljubljana Willem C. Vis 
Pre-Moot

Stalna arbitraža pri GZS

11. 4. Mednarodni posvet na temo financiranja ženskih 
podjetij v sodelovanju z EEN mrežo (ob dogodku 500 
Podjetnic)

Zbornica osrednjeslovenske regije

24. 4. Konferenca Design Thinking & Technology Day Zbornica elektronske in elektroindustrije

April 2. nacionalna konferenca o internacionalizaciji Center za mednarodno poslovanje (CEMP)

April B2B: Outsourcing za danska podjetja Center za mednarodno poslovanje (CEMP)

April Izhodna sektorska delegacija: transport & logistika) v 
Chennai, Mumbai, New Delhi

Center za mednarodno poslovanje (CEMP)

April Vhodna delegacija: Vstop na francoski trg 
(prehrambni izdelki)

Center za mednarodno poslovanje (CEMP)

April 2. Karierni sejem MojeDelo v Novem mestu 2018 Gospodarska zbornica Dolenjske in
Bele krajine v sodelovanju s podjetjem Stirya

April Razvojna konferenca gospodarstva SAŠA regije Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica

April Gospodarski forum Primorsko-notranjske regije OZ Postojna

April 2. letna konferenca TransDigit Združenje prevajalskih podjetij pri Zbornici 
poslovno storitvenih dejavnosti

April Medijska konferenca Medijska zbornica

April Veliki spomladanski živilski seminar Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

April Razvojna konferenca kot uvod v pripravo Razvojnega 
programa zasavske regije za obdobje 2021- 2027

OZ Zasavje, RRA Zasavje

April Transnacionalni učni dogodek v okviru projekta 
Women in Business

Štajerska gospodarska zbornica

Maj

9. 5. 7. tematska konferenca Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

14.–15.5. Obisk sejma Murcia food Spain Center za mednarodno poslovanje (CEMP)

15. 5. Medobčinska konferenca o razvoju gospodarstva in 
trga dela v osrednjeslovenski regiji (v sodelovanju z 
občinami in obrtnimi zbornicami v regiji)

Zbornica osrednjeslovenske regije
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29. 5. XXIV. srečanje gospodarstvenikov Primorske – 
Gospodarski forum in podelitev priznanj za najboljše 
inovacije

Severno Primorska gospodarska zbornica, 
Nova Gorica

30. 5. Svečana podelitev priznanj za najboljše gorenjske 
inovacije

Regionalna zbornica Gorenjska 

30. 5. Podelitev priznanj in diplom inovacijam celjske regije Regionalna gospodarska zbornica Celje

Maj Razmislek o energetiki Energetska zbornica Slovenije

Maj Vhodna delegacija Vstop na italijanski trg (izdelki za 
gradbeno industrijo)

Center za mednarodno poslovanje (CEMP)

Maj Izhodna delegacija: Srečanje z distributerji s 
področja agroživilske industrije - Varšava

Center za mednarodno poslovanje (CEMP)

Maj Izhodna delegacija v Francijo: Obisk gospodarske 
delegacije s področja dobav avtomobilski industriji

Center za mednarodno poslovanje (CEMP)

Maj Vhodna delegacija: Vstop na italijanski trg (izdelki 
lesne in pohištvene industrije)

Center za mednarodno poslovanje (CEMP)

Maj Izhodna delegacija: Obisk gospodarske delegacije v 
Rusijo - Moskva in St. Petersburg

Center za mednarodno poslovanje (CEMP)

Maj Gospodarski forum Primorsko-notranjske regije OZ Postojna

Maj Podelitev nagrade Feniks na področju management 
consultinga

Združenje za management consulting 
Slovenije pri Zbornici poslovno storitvenih 
dejavnosti

Maj Predstavitev regijskega gospodarstva na 26. 
Primorskem sejmu

Primorska gospodarska zbornica

Maj TOURISM HUTURE SUMMIT – Human, Nature, 
Tehnology, Future – mednarodna dvodnevna 
konferenca

Turistično gostinska zbornica

Junij

4. 6 Okoljski dan gospodarstva Varstvo okolja

4.–7.6. Skupinski sejemski nastop München 2019 Združenje za promet

5. 6 19. Vrh kmetijskih in živilskih podjetij Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

5. 6. Podelitev priznanj za najboljše inovacije v koroški 
regiji za leto 2019

OZ Koroška, v sodelovanju s koroškim 
podjetjem

7. 6. Podelitev priznanj in nagrade Zbornice komunalnega 
gospodarstva (v okviru letnih iger)

Zbornica komunalnega gospodarstva

10. 6. Forum Inovativno Posavje in 16. podelitev najboljših 
inovacij Posavja

OZ Posavje

18. 6. Vrh malega gospodarstva GZS

20. 6. Podelitev nagrad za inovacije v regiji Zbornica osrednjeslovenske regije

Junij Vhodna delegacija: Investicijske priložnosti v Srbiji Center za mednarodno poslovanje (CEMP)

Junij Izhodna gospodarska delegacija v Iran Center za mednarodno poslovanje (CEMP)

Junij Izhodna sektorska delegacija v Nemčijo Center za mednarodno poslovanje (CEMP)

Junij Izhodna gospodarska delegacija na Dunaj Center za mednarodno poslovanje (CEMP)

Junij Obisk gospodarske delegacije s področja IKT 
tehnologij - Krakov, Varšava (Pol-slo klub)

Center za mednarodno poslovanje (CEMP)

Junij Izhodna gospodarska delegacija v Kanado Center za mednarodno poslovanje (CEMP)

Junij Gospodarski forum Primorsko-notranjske regije OZ Postojna

Junij DAN INOVATIVNOSTI in podelitev priznanj za 
inovacije GZDBK za 2018

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele 
krajine
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Junij 20. Podelitev priznanj za najboljše inovacije SAŠA 
regije

Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica

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

OZ Postojna

Junij Podelitev nagrad najboljšim inovatorjem v zasavski 
regiji

OZ Zasavje

Junij Zaposlitveni sejem Štajerska gospodarska zbornica

Junij Podelitev priznanj za inovacije najboljšim podjetjem 
v podravski regiji

Štajerska gospodarska zbornica

Avgust

24.–29. 8. Sejem Agra Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Avgust 16. IAEE – Evropska energetska konferenca Energetska zbornica Slovenije

September

19.–20. 9. 9. Konferenca komunalnega gospodarstva Zbornica komunalnega gospodarstva

25. 9. Dan inovativnosti GZS

26. 9. Posvet Internacionalizacija Regionalna gospodarska zbornica Celje

28. 9. Srečanje prevozniških družin Združenje za promet

September Organizacija poslovnega foruma za države od Baltika 
do Črnega morja

Center za mednarodno poslovanje (CEMP)

September Izhodna gospodarska delegacija v Kanado Center za mednarodno poslovanje (CEMP)

September Vhodna delegacija iz Turčije Center za mednarodno poslovanje (CEMP)

September Izhodna gospodarska delegacija v Budimpešto Center za mednarodno poslovanje (CEMP)

September 11. Računovodski posvet Dolenjske in Bele krajine Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele 
krajine

September Gospodarski forum Primorsko-notranjske regije OZ Postojna

September Livarsko posvetovanje Združenje kovinskih materialov in nekovin 
skupaj z Društvom livarjev

Oktober

1.–2. 10. Konferenca Dan najboljše prakse 2019 Zbornica elektronske in elektroindustrije

9. 10. 12. Zbor članov ZRS Zbornica računovodskih servisov

10.–11. 10. 21. Kongres izvajalcev računovodskih storitev Zbornica računovodskih servisov in podpora 
Proevent

Oktober Izhodna delegacija v Nemčijo: Obisk gospodarske 
delegacije s področja dobav avtomobilski industrija

Center za mednarodno poslovanje (CEMP)

Oktober Izhodna gospodarska delegacija v Črno goro in/ali 
Kosovo

Center za mednarodno poslovanje (CEMP)

Oktober Izhodna gospodarska delegacija v Rusijo - 
Jekaterinburg in Novosibirsk

Center za mednarodno poslovanje (CEMP)

Oktober Obisk splošna gospodarske delegacije - Wroclaw, 
Katovice, Zielen Gora  (Pol-slo klub)

Center za mednarodno poslovanje (CEMP)

Oktober 12. Dan ravnanja s človeškimi viri Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele 
krajine

Oktober Podelitev priznanj Vzoren primer ravnanja s 
človeškimi viri na Dolenjskem in v Beli krajini.

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele 
krajine

Oktober Karierni sejem MOJE DELO 2019
Skupni sejemski nastop  članov GZDBK

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele 
krajine v sodelovanju s podjetjem Stirya
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Oktober Dan Avstrije - srečanje slovenskih in avstrijskih 
kovinarskih podjetij

Združenje kovinske industrije, Advantage 
Austria

Oktober Vse na enem mestu o zavarovanju odgovornosti za 
podjetja

Združenje kovinske industrije

Oktober SRIP MATRPO - konferenca Združenje kovinske industrije

Oktober Gospodarski forum Primorsko-notranjske regije OZ postojna

Oktober Letna konferenca ZPSD Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

Oktober / 
november

Posvet/konferenca Kemijske nesreče Združenje kemijske industrije

Oktober Žitna konferenca Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Oktober Predstavitev regijskega gospodarska in mreženje 
z istrskimi podjetniki na Mednarodnem obrtnem 
sejmu v Puli

Primorska gospodarska zbornica

Oktober Konferenca o materialih Združenje kovinskih materialov in nekovin

Oktober Konferenca o reciklaži Združenje kovinskih materialov in nekovin

Oktober 7. konferenca ženskega podjetništva Štajerska gospodarska zbornica

November

7. in 8. 11. 30. posvet Poslovanje z nepremičninami Zbornica za poslovanje z nepremičninami

7. in 8. 11. 6. Kadrovska konferenca KAKO – Iz prakse za boljšo 
prakso

Štajerska gospodarska zbornica, Kadring in 
Združenje kadrovskih delavcev Ptuj

19.–24. 11. 35. Slovenski knjižni sejem Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev, 
Cankarjev dom 

20. 11. Vrh slovenskega gospodarstva GZS

20. in 21. 
11.

Mednarodno srečanje slovenskega papirništva 2019 Združenje za papirno in papirno predelovalno 
industrijo
in DITP - Društvo inženirjev in tehnikov 
papirništva

November Forum Agenti Milano Center za mednarodno poslovanje (CEMP)

November Slovak Matchmaking Fair 2019 Center za mednarodno poslovanje (CEMP)

November Izhodna sektorska delegacija v Južno Korejo 
(transport & logistika)

Center za mednarodno poslovanje (CEMP)

November Srečanje podjetnikov SAŠA regije Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica

November 22. Dan kakovosti in inovativnosti Dolenjske in Bele 
krajine

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele 
krajine

November Gospodarski forum Primorsko-notranjske regije OZ Postojna

November Slovensko-hrvaška plastičarska konferenca Združenje kemijske industrije

November Podelitev nagrade Prevajalsko pero Združenje prevajalskih podjetij pri Zbornici 
poslovno storitvenih dejavnosti

November Dnevi gradbenega prava Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega 
materiala

November Konferenca na sejmu Ambient sejem pohištva Združenje lesne in pohištvene industrije

November Podelitev nagrad najboljšim inovatorjem Obalno-
kraške regije na prireditvi Podjetna Primorska

Primorska gospodarska zbornica

November 66. Gostinsko turistični zbor  Turistično gostinska zbornica

November 9. Dnevi slovenskega turizma Turistično gostinska zbornica

November 5. podelitev priznanja Podravsko podjetje leta 2018 Štajerska gospodarska zbornica, Časnik Večer 

November Podelitev priznanj za najboljše inovacij v pomurski 
regiji, november 2019

Pomurska gospodarska zbornica
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December

5. 12. Srečanje direktorjev, poslancev in županov savinjske 
regije

Regionalna gospodarska zbornica Celje

12. 12. Letni posvet članov ZEE Zbornica elektronske in elektroindustrije

December Zaključna konferenca projekta Retracking Varstvo okolja

December Posvet ASM '19 – avtomatizacija strege in montaže Združenje kovinske industrije, Fakulteta za 
strojništvo

December Gospodarski forum Primorsko-notranjske regije OZ Postojna
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NAGRADE IN PRIZNANJA

Januar
•  Januar: Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij bo 19. podelila zlata priznanja za doseženo odlično 

kakovost kruha, pekovskega in finega pekovskega peciva ter testenin v letu 2019.

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

April
•  Marec/april: Podjetniško trgovska zbornica bo v okviru 6. Konference MSP podelila priznanje Pomladni 

veter posamezniku, podjetjem in drugim organizacijam za njihov pomemben prispevek pri spodbujanju 
podjetništva.

•  18. 4.: Podelitev nagrad podjetjem in podjetnikom, imetnikom certifikata Excellent SME, ki imajo certifi-
kat tri leta zapored in v zadnjem letu najvišjo bonitetno oceno.

Maj/junij
• Združenje za management consulting Slovenije pri Zbornici poslovno storitvenih dejavnosti bo podelilo 

nagrado Feniks na področju management consultinga.

Maj/junij/november
• Podelitev priznanj GZS 2019 za najboljše inovacije v 13 regijah.

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

•  Junij: Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij bo razglasila rezultate tekmovanja študentov na področju 
razvoja novih inovativnih živilskih proizvodov - Ecotrophelia Slovenija 2019.

September
• 25. 9.: V okviru Dneva inovativnosti bodo podeljena že 17. nacionalna priznanja za najbolj inovativna 

podjetja in inovatorje v podjetjih in javno raziskovalnih zavodih.

Oktober
• 10. 10.: Zbornica računovodskih servisov bo podelila certifikate Strokovni vodja računovodskega servi-

sa.

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

•  Pomurska gospodarska zbornica bo skupaj z časnikom Vestnik podelila nagrade za Pomursko podjetje 
leta 2018 in Naj zaposlovalca leta 2018.

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

Schwentnerjevo nagrado 2019, Posebno priznanje slovenskega knjižnega sejma, nagrado za Najboljši 
prvenec 2019, nagrado Radojke Vrančič za mladega prevajalca, nagrado Najlepša slovenska knjiga, nag-
rado Knjiga leta – velika nagrada SKS ter skupaj z Združenjem Manager priznanje za Najboljšo poslovno 
knjigo.
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•  20. 11.: Združenje papirne in papirno predelovalne industrije bo podelilo nagrade za izjemne zaključne 
naloge (diploma, magistrsko delo, doktorska dizertacija) s področja papirništva in sorodnih ved.

•  V Združenju prevajalskih podjetij pri Zbornici poslovno storitvenih dejavnosti bo podeljeno priznanje 
Prevajalsko pero.

•  Na 66. Gostinsko-turističnem zboru v Ljubljani bodo podeljene nagrade in priznanja za sodelovanje v 
posebne dosežke pri trajnostnem razvoju panoge, za inovativnih turistične produkte, za investicije v 
panogi, za posebne dosežke zaposlenih v panogi hotelirstva, gostinstva in turizma. 

•  Na 9. Dnevnih slovenskega turizma bo podeljeno najvišje priznanje v panogi turizma, ki ga podeljuje 
Turistično-gostinska zbornica Slovenije - nagrada za izjemne dosežke pri razvoju slovenskega turizma.

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

December
•  Združenje kemijske industrije bo podjetjem kemijske industrije podelilo certifikate Programa odgovor-

nega ravnanja POR.
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GOSPODARSKO OKOLJE V LETU 2019
/pripravljeno 11. 10. 2018

VRH GOSPODARSKE DINAMIKE ZA NAMI
V letošnjem letu (2018) se bo še peto leto nadaljevala visoka gospodarska rast, ki bo še enkrat višja od pov-
prečne v EU-28. Po ocenah Analitike GZS bo v letu 2018 dosežena 4,2-odstotna gospodarska rast. V letu 2019 
pričakujemo postopno nižje stopnje. Po napovedih Analitike GZS bi lahko zabeležili 3,5-odstotno gospo-
darsko rast, k čemer bo prispevala še vedno nadpovprečna rast domače potrošnje in zmernejša rast tujega 
povpraševanja. Ostale mednarodne inštitucije napovedujejo Sloveniji podobno visoko gospodarsko rast, 
med 3,4 % (Consensus in IMF) in 3,7 % (UMAR). 

Povprečna letna anketna stopnja brezposelno-
sti (ILO) se bo po naši oceni znižala na 5,5 % in 
se tako približuje predkriznim ravnem (najnižja 
4,4 % v 2008). Povprečna vrednost sodčka nafte 
brent bo letos okoli 73 USD oz. za tretjino višja 
kot leta 2017, kar predstavlja večje obremenitve 
za potrošnike in podjetja.

Ocena inflacije je za leto 2018 pri 1,9 %, na kar je 
vplivalo močno zvišanje cene nafte in postopna 
krepitev rasti cen storitev. Postopno zviševanje 
rasti cen v prihodnjih letih se bo nadaljevalo 
zaradi hitre rasti povpraševanja predvsem v se-
gmentu netržnih storitev, ki so manj podvržene 
mednarodni konkurenci.

Vir: Statistični urad RS, napoved: Analitika GZS, jesen, 2018

SLOVENSKA PODJETJA PREVIDNA
V aktualni anketi o gospodarskih pričakovanjih v letu 2019 (Eurochambres), ki smo jo izvedli v mesecu ok-
tobru, so slovenska podjetja kot največjo težavo izpostavila pomanjkanje izkušenih delavcev, sledi domače 
povpraševanje in stroški dela. Pretežni del podjetij pričakuje porast oz. nespremenjeno prodajo na tujem 
trgu, prodaja na domačem pa bo ostala pretežno na ravni iz leta 2018. Večji del jih pričakuje, da se bodo 
splošni pogoji poslovanja za njihovo podjetje še poslabšali.

Svetovno gospodarstvo bo letos ohranjalo dinamiko vztrajne rasti, a se bo zagon po pričakovanjih umiril zara-
di vse večjih tveganj, povezanih s trgovinsko vojno, protekcionizmom, pa tudi ranljivostjo v nastajajočih tržnih 
gospodarstvih. K povečanju napetosti poleg trgovinske menjave vplivajo še postopna normalizacija denarne 
politike v razvitih gospodarstvih in negotovost glede ekonomskih politik v nekaterih trgih v razvoju. Višje 
cene nafte so prispevale k stabilizaciji naložb v številnih državah izvoznicah nafte. Svetovni inflacijski pritiski 
se bodo po pričakovanjih počasi krepili, pogoji financiranja se bodo zaostrili, kar pomeni zaključek obdobja 
rekordno nizkih obrestnih mer. Posledice večje negotovosti in manjšega zaupanja lahko precej negativno 
vplivajo na svetovne investicije in gospodarsko aktivnost. Na ravni EU bodo v 2019 večja tveganja povezana v 
zvezi z brexitom ter italijanskim proračunom. Stroški zadolževanja so se v zadnjem času povečali na najvišjo 
raven v zadnjih treh letih, kar izraža dvom vlagateljev, ali bodo dobili poplačane glavnice obveznic. 

Dinamika svetovne gospodarske rasti naj bi se v nadaljnjih letih ustalila na predkrizni ravni. Svetovna go-
spodarska rast naj bi se po napovedih OECD v letu 2019 povečala za 3,7 %, od tega v ZDA za 2,7 %, v obmo-
čju evra za 1,9 %, na Kitajskem, državi, ki še vedno prispeva polovico k svetovni gospodarski rasti, pa za 
6,4 %. Proizvodna vrzel je v večini razvitih gospodarstev že zaprta oziroma se zapira, podpora ekonomskih 
politik bo sčasoma oslabela, Kitajska pa pričakovano prehaja na nižjo stopnjo rasti.
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DOMAČA POTROŠNJA V SLOVENIJI
Še vedno razmeroma visoko zaupanje potrošnikov in podjetij potrjujeta naša pričakovanja o rasti doma-
če potrošnje. Ob okrepljeni rasti plač tako v javnem sektorju (pričakovanja o dogovoru) kot v zasebnem 
sektorju zaradi pomanjkanja usposobljenih delavcev, višjih socialnih transferjih in višje minimalne plače bo 

rast zasebne potrošnje še razmeroma visoka. 
Domača potrošnja naj bi se okrepila za 2,5 
%. Rast domače potrošnje bo nižja zaradi 
vse večjih omejitev na trgu dela, saj nižja rast 
števila zaposlenih predstavlja vedno večjo 
omejitev tudi za rast dodane vrednosti. Zara-
di še bolj izrazitega pomanjkanja usposoblje-
nih delavcev bo rast plač še tretje zaporedno 
leto prehitevala rast produktivnosti. Nadalje-
vala se bo že nekaj let trajajoča rast potro-
šnje trajnih dobrin, rast potrošnje netrajnih 
dobrin (hrana, pijača) pa bo simbolična. Rast 
državne potrošnje se bo po povišanju v 2018 
(tudi zaradi lokalnih volitev) v 2019 nekoliko 
upočasnila pri 1,7 %.

Vir: Statistični urad RS, napoved: Analitika GZS, jesen, 2018

IZVOZNIKI Z NEKOLIKO BOLJ UMIRJENIM VETROM
Po letu 2017, ko je bila zabeležena najvišja rast izvoza v zadnjih 10-ih letih, se ta v naslednjih letih postopno 
umirja. Rast se umirja zaradi upočasnjevanja rasti v Nemčiji in Italiji. Slovenija, ki je vse bolj izvozna drža-
va, je postala še bolj dovzetna za šoke iz mednarodnega okolja. Visoko povpraševanje po proizvodih in 
storitvah, visoka izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti, dobri poslovni rezultati, precej nižja zadolženost 
podjetij kot v času krize in ugodni pogoji dolžniškega financiranja bodo še naprej spodbujali rast proizvo-
dnje in izvoz. V 2019 bo izvoz realno višji za 5 % zaradi umirjanja rasti povpraševanje po naših izdelkih in 
storitvah pri trgovinskih partnericah. Uvoz (4,9 %) se bo povečal manj kot izvoz, vendar bo ostal visok tudi 
zaradi večje domače potrošnje, aktivnosti v predelovalnih dejavnostih in visoke rasti investicij, predvsem v 
gradbeništvu. Podobno dinamiko kot pri blagu pričakujemo tudi pri uvozu storitev, kjer se bo rast umirjala 
(turizem, transport). K rasti izvoza bo kot v preteklih letih največ prispeval izvoz potovanj (potrošnja turistov 
pri nas) in transportnih storitev. Ob rasti zasebne potrošnje pričakujemo tudi višjo rast trošenja domačih 
turistov v tujini in krepitev poslovnih storitev. Poslabšanje razmer v mednarodnem okolju predstavlja naj-
večjo grožnjo za slovensko gospodarstvo. Poslabšanje zaupanja ima precejšen neugoden vpliv na svetovno 
gospodarsko aktivnost in posledično na slovensko izvozno gospodarstvo.

INVESTICIJE PODPRTE S  
SREDSTVI EU
Investicije naj bi se v naslednjem letu povečale 
za okoli 7 % (realno), saj se bodo okrepile tako v 
sektorju države kot v zasebnem sektorju. Na pod-
jetniški ravni bo visoka izkoriščenost proizvodnih 
zmogljivosti še naprej spodbujala k rasti investicij 
v stroje in opremo ter poslovne zgradbe. Državne 
investicije, kot npr. izgradnja drugega tira in ka-
ravanški predor, ki spadata med večje investicije, 
bodo podprte tudi s povečanim črpanjem evrop-
skih sredstev. 

Vir: Statistični urad RS, napoved: Analitika GZS, jesen, 2018

Gospodarska dinamika nekoliko bolj umirjena
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PRIHODNJA TVEGANJA
Naraščajoči pritiski na rast plač v zasebnem in javnem sektorju se bodo prelili v višjo inflacijo ter večje 
breme za javne finance. Inflacija se bo letos in v prihodnjih dveh letih zmerno povečevala, leta 2019 naj bi 
znašala 2,2 %. Na rast cen blaga bodo pritiskale vse višje cene storitev in višja rast plač, postopno pa se 
bodo v cene blaga prenesle tudi razmeroma visoke cene energentov. Cene energetskih svetovnih surovin so 
se v prvih osmih mesecih 2017 v dolarjih zvišale za tretjino in cene ne-energetskih surovin za 5 %, v 2019 pa 
je predvidena zmernejša rast teh surovin. Trgovinski spori in geopolitična tveganja lahko vplivajo na višjo 
rast cen svetovnih surovin. Neugodne demografske spremembe (omejeno število delovno aktivnih, nado-
meščanje naraščajočega števila upokojitev, prehodi iz brezposelnosti v upokojitev) bodo v prihodnih letih 
omejevali gospodarsko rast, v kolikor se rast priseljevanja delovno-aktivnih oseb ne bo okrepila. Tu bo veli-
ko vlogo igralo sprejetje pravih strukturnih sprememb. Ob vse večji zaskrbljenosti glede negativnih posledic 
naraščajočega trgovinskega sporazuma in protekcionizma, bi lahko gospodinjstva povečala varčevanje in 
manj trošila, podjetja pa bi prestavila investicije v prihodnost. Pozitivni scenarij bi pomenil nadaljevanje 
ugodnih pogojev financiranja ter pozitivna gibanja v mednarodnem okolju, kar bi omogočalo še višje rasti 
investicij in zasebne potrošnje in kratkoročno tudi višjo gospodarsko rast.
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PLAN SKUPNIH NALOG

KADROVSKA VRZEL NA TRGU DELA

Ključni cilj v letu 2019 je olajšati pokritje potreb po delavcih v podjetjih.
• Z Zavodom republike Slovenije za zaposlovanje bomo sodelovali pri pripravi in razvoju programov ak-

tivne politike zaposlovanja, s  katerimi bomo dvignili kompetence zaposlenim, a potencialno presežnim 
delavcem s premajhnimi oz. neustreznimi kompetencami.

•  Del kadrovskih potreb bomo pokrili z delavci iz držav zunaj EU, kjer bomo pripravili konkretne predloge 
za hitrejše in manj administrativno zapletene postopke. Vladi bomo predlagali, da v nekaterih državah, 
kjer so še kadrovske »zaloge«, odpre posebne enote, urade zavoda za zaposlovanje za načrtno in orga-
nizirano pridobivanje kadrov iz teh držav.

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

•  Za vajeništvo je velik interes v gospodarstvu ter premajhen interes med prebivalstvom, zato bomo z 
različnimi oblikami promocije približali atraktivnost tovrstnega poklicnega izobraževanja širšemu kro-
gu prebivalcev.

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

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

Dvig kompetenc in model dolgoročnega napovedovanja potreb
•  V okviru zavezništev in odborov za kadre na regionalnem nivoju bomo pripravili analize razvoja kad-

rovskih potreb in predlagali ustrezno mrežo izobraževanja in aktivne politike zaposlovanja za pokriva-
nje teh potreb.

•  Nadaljnji razvoj modela dolgoročnega napovedovanja potreb v gospodarstvu.

•  Predstavili bomo kadrovske načrte in poklice prihodnosti na zaposlitvenih sejmih in drugih podobnih 
prireditvah.

Dogodki
•  Strokovna srečanja o razmerah na trgu dela na regijski in državni ravni, katerih cilj je, da z domačimi 

analizami in tujimi praksami zagotovimo hitrejše spremembe programov in tudi njihovega izvajanja.

•  Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva za mladino in starše v novembru 2019 s ciljem promocije 
deficitarnih poklicev.
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Produkti in storitve
•  Svetovanje podjetjem pri uvajanju vajeništva, oblikovanje programov vajeništva in organizacija uspo-

sabljanja mentorjev.

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

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

•  Potujoča razstava poklicev po osnovnih šolah in gimnazijah.

•  Promocija vajeniških poklicev na Poklicnih tržnicah, na Informativi in na informativnih dnevih na sre-
dnjih šolah.

•  Analiza zakonodaje s področja izobraževanja, štipendiranja in zaposlovanja tujcev in priprava predlo-
gov potrebnih sprememb.

UČINKOVITO POSLOVNO OKOLJE
Aktivnosti bodo usmerjene v preprečevanje uvajanja novih administrativnih ovir z nadzorom nad izvaja-
njem MSP testa, zmanjševanje zahtevnosti administracije in večjo odprtost ter boljšo dostopnost kakovo-
stnih javnih storitev. Na področju izboljšanja poslovnega okolja si bomo prizadevali za zmanjšanje obreme-
nitve stroškov dela ter dodatno izboljšane investicijskega in inovacijskega okolja. 

Podpora socialnemu dialogu
•  Razvojno partnerstvo za trih generacij 2018-25 kot podlaga za sklenitev socialnega sporazuma in utrdi-

tev položaja Ekonomsko-socialnega sveta.

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

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

Boljše investicijsko okolje, razbremenitev podjetij, preprečevanje novih obremenitev
• Razbremenitev stroškov dela preko spremembe dohodninske lestvice ter zvišanje praga obremenitve 

regresa s prispevki z namenom zagotovitve možnosti višjega izplačila za zaposlene.

• Uveljavitev spodbud na področju inovativnosti  ter vzpostavitev platforme za vlaganja v znanost s pou-
darkom na aplikativnih raziskavah ter ciljem prenosa novih znanj v gospodarstvo.

• Oblikovanje aktivne politike priseljevanja, ki bo omogočila pritok več in bolj (visoko) kvalificirane 
delovne sile, uskladitev določb za večjo prožnost pri zaposlovanju in ureditev zakonodajnih podlag za 
mobilne (multinacionalne) delavce ter zagotovitev jamstev za paritetni sklad v gradbeništvu.

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

• Okolje: sprejem ukrepov za vzpostavitev sistema razširjene odgovornosti proizvajalcev (»clearinghou-
se«) ter pospešitev postopkov na ARSO in MOP. 
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Okrepljen neposredni stik s članicami GZS
•  Krepitev vloge strateških svetov GZS z vključevanjem predstavnikov podjetij v oblikovanje skupnih 

krovnih stališč. 

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

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

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

Dogodki
•  4 strateške konference (Vrh slovenskega gospodarstva, Vrh malega gospodarstva, Vrh podjetij v tuji 

lasti, Okoljski dan gospodarstva).

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

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

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

 
INTERNACIONALIZACIJA
Vse aktivnosti s področja mednarodnega poslovanja, ki jih bo izvajala GZS, bodo potekale v okviru progra-
ma spodbujanja internacionalizacije slovenskih podjetij Go International Slovenia. Cilj teh aktivnosti je dvig 
izvoza na 50 mrd evrov do leta 2025.

Nove poslovne priložnosti
•  Organizacija okoli 20 vhodnih in izhodnih delegacij iz/na izbrane trge, ki podjetjem odpirajo priložnosti za 

nova poslovna partnerstva, največ pri iskanju izvoznih priložnosti, pa tudi pri optimizaciji nabavnih virov.

•  Organizacija okoli 5 izhodnih delegacij ob obiskih visokih političnih predstavnikov Slovenije v tujini, s pou-
darkom na strateških in lobističnih vsebinah.

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

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

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

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

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

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

•  Objava 1.200 oglasov poslovnih priložnosti (oglasov) domačih in tujih podjetij prek poslovne mreže EEN in 
Borze.
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Produkti in storitve
•  Mesečna izdaja ključnih kontaktov in poslovnih informacij v okviru dokumentacijske platforme Knjižna 

polica Go International.

•  Podajanje ključnih informacij o posameznih trgih.

•  Individualno svetovanje članom GZS in posredovanje poslovnih kontaktov.

•  Tedensko obveščanje o aktualnih dogodkih na področju internacionalizacije več kot 15.000 elektron-
skih naslovnikov. 

Klubi, poslovne skupine
•  Združevanje članov GZS preko poslovnih klubov in poslovnih skupin, preko katerih sledimo interesom 

podjetij na posameznih trgih, spremljamo spremembe na trgih, povezujemo slovenske izvoznike med 
seboj – deljenje izkušenj.

Izobraževanje in drugi dogodki
•  Tedensko organiziranje različnih poslovnih dogodkov, delavnic, seminarjev, ki so namenjeni podjetjem 

za pridobivanje novih informacij kot tudi za neposredni stik s potencialnimi novimi partnerji (okoli 30 
dogodkov letno).

•  Zunanjetrgovinska šola za člane GZS, ki v devetih mesečnih modulih v skupnem trajanju 54 šolskih ur 
nagovori vse aktualne teme sodobnega mednarodnega poslovanja.

Medijska in informacijska podpora
•  Razvoj novih regionalnih izdaj revije Discover Slovenia (tudi v 2019 skupaj 7 edicij).

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

•  Medijska podpora dogodkom.

 
DIGITALIZACIJA

Kontinuirano sledenje trendom in objava informacij o novostih na področju digitalizacije
•  Urednikovanje portala digitalna.si in kontinuirano objavljanje koristnih vsebin v revijah Glas gospodar-

stva (skupaj bo v letu 2019 12 edicij revij Glas gospodarstva in Discover Slovenia, v katerih bodo tudi 
vsebine o digitalizaciji).

Dogodki
• Paket delavnic na različne vidike digitalnega poslovanja z namenom krepitve zavedanja in znanj s 

področja digitalizacije ter dvigovanja digitalnih kompetenc. Načelo: povezati vsa ključna področja, ki se 
dotikajo digitalizacije: IT, kakovost, pravo, finance, okolje, energija itd.

•  Vsaj ena velika konferenca o digitalizaciji gospodarstva. 

Produkti s področja digitalizacije, kjer bo GZS sodelovala
•  Logistični nacionalni center za digitalizacijo.

•  Digitalni certifikati.

•  Digitalna izkaznica podjetja.
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Digitalna GZS
•  Interna digitalna akademija za digitalne kompetence zaposlenih.

•  Integracija dokumentacijskega sistema.

 
PODPORA INOVATIVNOSTI

Inovacije so eden ključnih elementov uspe-
šnih organizacij in so danes gonilo razvoja. 
Inovativnost in razvoj sta neločljivo pove-
zana, zato je potrebno poleg inovacijske 
spodbujati tudi razvojno kulturo. Polje ino-
vativnosti je široko, saj različni tipi inovacij 
(produktne, procesne, organizacijske in 
marketinške) nastajajo ne samo v gospo-
darstvu, ampak tudi v javnem sektorju ter 
raziskovalnih organizacijah (RO), nevladnih 
organizacijah in v širši civilni družbi. Razvoj 
in inovacije v Sloveniji so tesno povezane s 
Strategijo pametne specializacije Slovenije 
- S4, ki predstavlja vzvod za spodbujanje 
inovativnosti v verigah vrednosti. Te verige 
se povezujejo v devetih strateško razvojno-
-inovacijskih partnerstvih, v katere je GZS 
aktivno vključena. 

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

 

Zato si je GZS za leto 2019 zadala naslednje prioritetne cilje: 
• da bo še razširila ponudbo storitev in produktov s tega področja in s tem dosegla več ciljne publike, 

predvsem tudi mlajša podjetja; 

• da bo še okrepila povezovanje med inovatorji in partnerstva z drugimi institucijami;

• da bo še bolj internacionalizirala dogodke s področja inovativnosti; 

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

•  Povezovanje mladih podjetij z zrelimi in ustaljenimi podjetji.

•  Svetovanje in pomoč pri prijavi in vodenju razvojnih projektov.

•  Zagon projekta »Inovacije v osnovne in srednje šole«.
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•  Oblikovanje spletnega bloga in aktivna priprava vsebin na temo tehnološkega razvoja in inovativnosti.

•  Prizadevanje za ponovno vzpostavitev tehnološko-inovacijske agencije TIA.

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

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

•  Svetovanje in pomoč pri zaščiti in upravljanju z intelektualno lastnino.

•  Povezovanja s strateškimi partnerji in potencialnimi investitorji.

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

•  Podpora podjetjem pri vpeljevanju inovacijske in razvojne kulture (delavnice, smernice za razvoj inova-
cijske kulture v podjetjih, vzorci pravilnikov o spodbujanju inovacijske kulture v podjetjih in nagrajeva-
nja inovacij).

•  Promocija uspešnih zgodb prejemnikov priznanj GZS za inovacije.

•  Povezovanje za krožno gospodarstvo.

 
Konzorciji
Poudarki bodo na razširitvi povezovalne mreže in partnerstev z raziskovalnimi organizacijami in na inten-
zivnejšemu mreženju najboljših slovenskih inovatorjev.

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

•  Vzpostavitev kluba prejemnikov zlatih priznanj GZS za inovacije.
•  Povezovanje podjetij v mednarodna razvojna partnerstva.
•  Sodelovanje v konzorcijih in drugih partnerstvih, povezanih z delovanjem vseh 9 SRIP-ov.
•  R2B (»research to business«) sestanki, še posebej ob dogodkih, kjer so predstavljeni EU programi za 

razvoj in inovacije.
•  B2B (»business to business«) sestanki na različnih dogodkih, zlasti na dogodkih, povezanih z internacio-

nalizacijo.

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

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

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

•  Srečanje prejemnikov zlatih priznanj GZS za inovacije.

•  3 dogodki na temo razvoja inovacij, razvojnih strategij, razvojnih projektov in upravljanja z intelektual-
no lastnino.

•  2 webinarja s področja inovativnosti in kreativnosti.

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

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



22

ČLANSTVO IN BLAGOVNA ZNAMKA GZS
Ohranjanje članov in pridobivanje novih članov bo v letu 2019 projekt celotne GZS. Aktivnosti bodo porazde-
ljene med vse deležnike v sistemu. V proces bodo vključene tako notranje organizacijske enote kot samostojne 
regionalne in panožne zbornice. Pri pridobivanju novih članov se bomo osredotočili na uspešna in prodorna 
podjetja. Na podlagi ankete o zadovoljstvu članov, ki se izvaja v jesenskih mesecih leta 2018, bomo preoblikovali 
pristop pridobivanja novih članov. Predvsem bomo izpostavili tiste storitve, ki podjetja zanimajo in so z njimi 
zadovoljna. S pridobitvijo kakovostnih članov, atraktivnimi storitvami in prepoznavnostjo zbornice kot zastopni-
ka gospodarstva se bo članstvo stabiliziralo in trend številčnosti članstva obrnil v pozitivno smer. Pri aktivnosti 
za ohranjanje obstoječih članov bomo pozorni na izjemno hiter tehnološki razvoj poslovnega okolja, ki mu bo 
potrebno prilagoditi nekatere dosedanje ali razviti določene nove storitve.

Za obstoječe člane je potrebno okrepiti tudi komunikacijske aktivnosti, da bodo na personaliziran način obvešče-
ni o tistih aktivnostih GZS, ki so za njih zanimive.

Slovensko gospodarstvo potrebuje močnega zagovornika in sistemskega podpornika. Zato bomo v prihodnjem 
letu še naprej krepili blagovno znamko GZS tako v smeri čim večjih koristi in pomoči članom kot v smeri povezo-
vanja in sodelovanja z vsemi socialnimi partnerji ter različnimi partnerskimi organizacijami. 

Z inovativnimi pristopi bomo promovirali blagovno znamko, kar se bo odrazilo tudi v marketinški akciji, ki bo 
lansirana na rojstni dan GZS 12. januarja. 

Usmerili se bomo v večjo promocijo produktov in storitev prek vsebinskih člankov v različnih medijih ter obliko-
vali strategijo krepitve pojavnosti blagovne znamke prek družbenih omrežij. 

Nadgraditev marketinških aktivnosti
•  Priprava publikacij s poudarkom na interaktivnih vsebinah.

•  Promocija stališč, komentarjev in učinkov realizacije ukrepov v javnostih.

•  Krepitev blagovne znamke GZS prek novih aktivnosti, tudi oglaševanja.

Krepitev in koristnost mreže članov GZS
•  Krepitev poslovnih odnosov s pomočjo e-platforme Excellent SME.

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

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

Promocija uspehov članov
•  Podelitev 51. Nagrad GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke.

•  Letno srečanje imetnikov certifikata Excellent SME s podelitvijo nagrad.

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

Pomoč članom GZS
•  Informiranje in dodatno svetovanje članom prek svetovalnega centra Infopika, pri čemer bodo odprta 

nova tematska področja glede na zaznane potrebe pri članih.

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

•  Izvajanje rednih izobraževanj s področja poslovne analitike z namenom okrepitve kompetenc zaposle-
nih GZS na ključnih področjih.
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Komunikacijske aktivnosti
•  Izdaja elektronskih biltenov.

•  11 številk revije Glas gospodarstva (7 rednih številk, 1 številka, vezana na Nagrade GZS, 3 panožne šte-
vilke)

•  1 celoletna in 7 regionalnih edicij revije Discover Slovenia.

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

•  Medijska podpora dejavnostim in aktivnostim GZS.

•  Posodobitev digitalnih komunikacijskih kanalov v skladu s trendi in novimi tehnologijami v okviru raz-
položljivih finančnih sredstev. 

•  Okrepitev komunikacije prek družbenih omrežij. 
 

JAVNE LISTINE 
Vodili bomo postopke v zvezi z listinami, ki se uporabljajo pri mednarodnem poslovanju: 

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

•  potrdila o poreklu blaga (Certificate of Origin),

•  potrdila o registraciji podjetja,

•  potrdila o članstvu v GZS ter

•  druge listine, ki spremljajo blago pri izvozu.

Navedene listine bodo uporabniki lahko pridobili na oddelku Javne listine v Ljubljani in na dvanajstih regio-
nalnih oz. območnih zbornicah v Kranju, Dravogradu, Krškem, Postojni, Zagorju ob Savi, Novi Gorici, Novem 
mestu, Murski Soboti, Kopru, Celju, Velenju in Mariboru.

Podjetjem bomo svetovali pri postopku izdaje listin, uporabi, izdajali listine ter posredovali v primerih za-
pletov v tujini. Kot garant v mednarodni verigi ATA zvezkov bomo urejali zaključevanje postopkov začasnega 
uvoza in posredovali pri plačilih uvoznih dajatev za slovenska in tuja podjetja. 

Omogočili bomo elektronsko pridobitev ATA zvezkov in s tem olajšali postopke za uporabnike, hkrati pa 
prilagodili sistem načrtovani uvedbi elektronskega ATA zvezka (eATA).

Sodelovali bomo pri upravljanju sistema ATA zvezkov in Potrdil o poreklu blaga v okviru World ATA Carnet 
Council in International Certificate of Origin Council pri Mednarodni trgovinski zbornici (ICC).

Na področju prevozov v cestnem prometu bomo vodili postopke izdaje in odvzemov za naslednje listine:

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

•  nacionalne licence za prevoz blaga, potnikov in taksi prevoze,

•  izvode licenc za vozila,

•  potrdila za voznike, ki niso državljani EU,

•  potrdila za avtobusni prevoz oseb za lastne potrebe,

•  dovolilnice in  CEMT dovolilnice za opravljanje mednarodnega cestnega prevoza blaga,

•  potrdila za voznike za izdajo ruske vize.

Podjetjem bomo svetovali v postopkih pridobitve listin, jim pomagali v primerih zapletov v tujini ter izvajali 
postopke v primeru nepravilnosti. 

Uvedli bomo možnost elektronskega vlaganja vlog za pridobitev licenc, si prizadevali za pridobitev čim več 
dokazil preko elektronske izmenjave podatkov med organi, uvedli elektronsko hrambo ter s tem poenosta-
vili in skrajšali postopke za prevoznike.

Uporabnike storitev bomo informirali preko komunikacijskih kanalov GZS, predvsem preko e-novic, e-časo-
pisov, socialnih omrežjih in z izvedbo seminarjev po vseh regijah.   
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INSTITUCIJE PRI GZS

STALNA ARBITRAŽA PRI GZS
Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije (Ljubljana Arbitration Centre – LAC) je samostojna in 
neodvisna institucionalna arbitraža, ki deluje pri GZS s tradicijo reševanja sporov od leta 1928.

V letu 2019 bo LAC v okviru svoje osnovne dejavnosti za stranke zagotavljal organizacijo in podporo reševa-
nju domačih sporov in sporov z mednarodnim elementom z arbitražo, mediacijo in drugimi alternativnimi 
oblikami reševanja sporov. Ključni cilj je, da bo svoje storitve uporabnikom zagotavljal v skladu z najvišjimi 
strokovnimi in profesionalnimi standardi, ki veljajo v mednarodni institucionalni arbitraži zahodnega tipa.

Aktivnosti LAC v letu 2019 bodo usmerjene v:

•  mednarodno promocijo nove ponudbe storitev LAC na področjih mediacije, reševanja sporov majhne 
vrednosti in administracije ad hoc arbitraž,

•  nadgradnjo in nadaljnji razvoj novih produktov in ponudbe LAC (npr. prenova Ljubljanskih arbitražnih pravil, 
posodobitev Smernic za arbitre LAC) ter posodobitev spletne strani in komunikacijskih kanalov LAC,

•  nadgradnjo kakovosti storitev, sistema upravljanja s strankami, strokovnosti, profesionalizacije organi-
zacije in delovanja organov LAC, trajnega strokovnega izpopolnjevanja članov sekretariata na vodilnih 
tujih arbitražnih institucijah ter strokovnih združenjih,

•  izgradnjo arbitražne skupnosti v Sloveniji skozi tesnejšo povezavo s strokovnimi društvi, znanstvenimi, 
izobraževalnimi in drugimi združenji na področju arbitraže in alternativnega reševanja sporov,

•  okrepitev neposrednega stika in sodelovanja s slovenskimi in tujimi (regionalnimi) podjetji, odvetniški-
mi družbami v Sloveniji in tujini, preko neposrednih poslovnih obiskov na terenu,

•  nadaljevanje dela na področju razvoja arbitražnega prava in prakse, skozi organizacijo odmevnih 
dogodkov s področja arbitraže in alternativnega reševanja sporov (Joint UNCITRAL-LAC Conference on 
Dispute Settlement, Ljubljana Willem Vis Pre-moot, regionalne konference, »twinning« konference),

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

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

ČASTNO SODIŠČE PRI GZS
Častno sodišče pri GZS je bilo ustanovljeno z namenom krepitve dobrih praks in dobrih poslovnih običajev.

Njegova temeljna naloga je krepitev preventivnih oblik delovanja podjetij. Promocijo dobrih poslovnih pra-
ks Častno sodišče izvaja v obliki sprejemanja stališč predsedstva častnega sodišča. Taka stališča so bila do 
sedaj oblikovana v zvezi s posameznimi pojavi motenj na trgu, kot je npr. problem zavajajočega oglaševanja 
izdajateljev tujih poslovnih imenikov v slovenskem prostoru.

Pri svojem delu se Častno sodišče povezuje s častnimi sodišči in razsodišči pri drugih zbornicah doma in v 
tujini, s katerimi že vzdržuje sodelovanje pri oblikovanju kodeksov podjetniške kulture; sodeluje pa tudi na 
posameznih projektih.
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SODELOVANJE Z MEDNARODNIMI ZBORNICAMI, ZDRUŽENJI IN DRUGIMI 
MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI
SODELOVANJE Z MEDNARODNO GOSPODARSKO ZBORNICO (ICC)

Mednarodna gospodarska zbornica s sedežem v Parizu (ICC) je pri OZN, WTO in drugih mednarodnih orga-
nizacijah priznana kot največja svetovna asociacija, ki preko nacionalnih odborov posameznih držav pospe-
šuje liberalizacijo svetovne trgovine in investicij, pripravlja standarde mednarodnih gospodarskih pogodb v 
obliki modelnih pogodb in enotnih pravil, spodbuja poslovno etiko, alternativno reševanje sporov in korpo-
rativno družbeno odgovornost podjetij. GZS vodi sekretariat slovenskega nacionalnega odbora ICC.

V letu 2019 bomo sodelovali pri naslednjih aktivnostih ICC:

•  sodelovanje v komisijah ICC za področje bančništva, gospodarskega prava in arbitraže;

•  svetovanje glede izbora orodij ICC za premagovanje pravnih tveganj v mednarodnih dobavnih verigah, 
zlasti v luči usklajenosti mednarodne prodajne pogodbe, prevozne in kargo-zavarovalne pogodbe ter 
plačilnih mehanizmov in instrumentov za zavarovanje plačil po pravilih ICC;

•  svetovanje glede uporabe nove ICC modelne prodajne pogodbe, modelne pogodbe o trgovskem zasto-
panju in modelne distribucijske pogodbe;

•  promocija orodij ICC s področja korporativne integritete;

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

•  obveščanje o tipičnih primerih finančnih prevar, ki so najbolj pogoste pri čekih, akreditivih in garancijah 
- preko Združenja Bank Slovenije skozi članstvo v Commercial Crime Services (CCS) in njihovem biroju 
Financial Investigation Bureau (FIB).

 
SODELOVANJE Z EUROCHAMBRES

Kot polnopravna članica Evropske zveze gospodarskih zbornic (Eurochambres) bo GZS tudi v 2019 dejav-
no sodelovala pri vseh njenih ključnih aktivnostih. Eurochambres s svojimi skupnimi stališči (t. i. position 
papers), ki jih oblikuje s pomočjo vseh članic, opozarja politične odločevalce na ravni EU na potrebe in 
pričakovanja podjetniškega sektorja pri oblikovanju evropske zakonodaje. S tem skuša posredno vplivati na 
ustvarjanje podjetjem prijaznega poslovnega okolja, saj skoraj dve tretjini zakonodaje, ki pomembno vpliva 
na poslovno okolje naših podjetij, nastaja v Bruslju.

Večina skupnih stališč se oblikuje v strateških delovnih skupinah, na rednih delovnih sestankih ali z ne-
posrednimi prispevki zbornic v obliki konzultacij. Tudi v letu 2019 bomo interdisciplinarno sodelovali v 
strateških delovnih skupinah Eurochambres. 

Ob tem bo dan poudarek naslednjim področjem:

•  finance in gospodarstvo,

•  digitalizacija in inovativnost,

•  MSP in podjetništvo,

•  krožna ekonomija,

•  brexit,

•  enotni trg EU,

•  energija in okolje.
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II. REGIONALNE ZBORNICE 

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

Največji načrtovani 
dosežki na področju 
lobiranja

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

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

• stopnje delovne aktivnosti starejših zaposlenih na 43,5 % 

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

Sodelovanje UO OZ Koroška pri prizadevanjih za energetsko okrepitev Mežiške doline.
Ključni dogodki Nacionalna konferenca 55+, 15. februar 2019 

Gospodarski forum Koroške, sredina marca 2019

Podelitev priznanj za najboljše inovacije v koroški regiji za leto 2019, 5. junij 2019
Novi produkti / 
storitve

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

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

 
Podporne storitve

16 izobraževanj oz. usposabljanj s skupaj 210 
udeleženci

1.030 izdanih javnih listin

11 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc s skupaj 
260 udeleženci

3 e-publikacije, ki jih prejme 800 naslovnikov

105 svetovanj in podanih informacij 1 gradivo/zloženka o poslovanju regijskega gospodarstva
3 sekcije

 
Članstvo

Predvideno število članov konec 2019 in odstotek rasti članstva v 2019 188 (+5 %)



27

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

Največji načrtovani 
dosežki na področju 
lobiranja

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

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

Zavzemanje za hitrejšo in boljšo dostopnost sevniškega in krmeljskega gospodarstva s 
poudarkom na najustreznejši varianti osrednjega dela 3. razvojne osi.

Ključni dogodki Forum Inovativno Posavje in 16. podelitev najboljših inovacij Posavja,  10. junij 2019
Novi produkti / 
storitve

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

Kadrovski načrt za posavsko gospodarstvo.

Vzpostavitev sekcije za ravnanje s človeški viri.

 
Podporne storitve

20 izobraževanj oz. usposabljanj s skupaj 220 
udeleženci

1 e-publikacija, ki jo prejme 3.000 naslovnikov

2 strokovna posveta, srečanji, konferenci s skupaj 
100 udeleženci

2 gradivi/zloženki o poslovanju regijskega gospodarstva

250 svetovanj in podanih informacij 1 izhodna in 1 vhodna delegacija
1.000 izdanih javnih listin 2 sekciji

 
Članstvo

Predvideno število članov konec 2019 in odstotek rasti članstva v 2019 160 (+10 %)

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

Največji načrtovani 
dosežki na področju 
lobiranja

Lobiranje za dodatno financiranje izobraževalnega centra sodobnih tehnologij, da bo ta 
dovolj dobro opremljen, da bo maksimalno izpolnjeval potrebe gospodarstva. Potreba 
izhaja iz pomanjkanja kompetenc kadrov, ki zaključijo formalne programe izobraževanj 
ter zaposlenih v orodjarstvu in sorodnih panogah, ob tem, da je ta panoga trenutno eden 
največjih zaposlovalcev v regiji. V letu 2018 je bila ta aktivnost sicer že v planu, vendar smo 
kasneje aktivnosti usmerili v zagon centra z obstoječimi stroji in napravami.

Zavzemanje za zagotovitev virov financiranja podjetij v predelovalnih dejavnostih z nizko 
dodano vrednostjo, nizko stopnjo inovativnosti in malo lastnega razvoja (podjetja so 
pomembna z vidika zaposlovanja), s poudarkom na lobiranju za zagotovitev virov financiranja 
za podjetja s področja lesno-predelovalne industrije. Cilj je zagotoviti podporo osnovnim 
potrebam delovanja takšnih družb.

Ključni dogodki Gospodarski forum Primorsko-notranjske regije, mesečno

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

10 izobraževanj oz. usposabljanj s skupaj 100 
udeleženci

700 izdanih javnih listin

11 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc s skupaj 
400 udeleženci

1 gradivo/zloženka o poslovanju regijskega gospodarstva

150 svetovanj in podanih informacij 9 sekcij

 
Članstvo

Predvideno število članov konec 2019 in odstotek rasti članstva v 2019 106 (+5 %)

REGIONALNA ZBORNICA GORENJSKA, KRANJ
Bleiweisova 16, 4000 Kranj, T: 04 2018 300, F: 04 2018 309, oz.gorenjska@gzs.si,  
www.gzs.si/slo/regije/oz_gorenjska 

Največji načrtovani 
dosežki na področju 
lobiranja

Spodbujanje vajeništva v sodelovanju z gospodarstvom in šolstvom. Cilj je pridobiti čim več 
osnovnošolcev in zlasti devetošolcev (tudi staršev) za vključitev v vajeništvo na način, da 
bomo, tako kot v preteklem letu, organizirali sestanke s svetovalnimi službami osnovnih šol in 
Zavoda RS za zaposlovanje ter poudarjali potrebe gospodarstva in programe šolskih centrov.

Sodelovanje z regionalnimi institucijami pri reševanju problematike pomanjkanja tehničnih 
kadrov.

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

Podpora projektu 55+.

Sodelovanje s pristojnimi institucijami pri reševanju cestne problematike.

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

Ključni dogodki Svečana podelitev priznanj za najboljše gorenjske inovacije, 30. maj 2019
Novi produkti / 
storitve

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

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

Izmenjava dobrih praks po regijah (člani, nečlani).

 
Podporne storitve

5 izobraževanj oz. usposabljanj s skupaj 50 
udeleženci

1 e-publikacija, ki jo prejme 1.000 naslovnikov

25 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc s skupaj 
300 udeleženci

3 gradiva/zloženke o poslovanju regijskega gospodarstva

800 svetovanj in podanih informacij 2 sekciji
1.500 izdanih javnih listin

 
Članstvo

Predvideno število članov konec 2019 in odstotek rasti članstva v 2019 400 (+5 %)
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OBMOČNA ZBORNICA ZASAVJE, ZAGORJE OB SAVI
Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi, T: 03 5634 375, F: 03 5626 653, oz.zasavje@gzs.si,  
www.gzs.si/slo/regije/oz_zasavje

Največji načrtovani 
dosežki na področju 
lobiranja

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

Druga lobistična aktivnost bo aktivno sodelovanje pri pripravi novega regionalnega 
razvojnega programa s poudarkom na zastopanju interesov gospodarstva.

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

Podelitev nagrad najboljšim inovatorjem v zasavski regiji, junij 2019
Novi produkti / 
storitve

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

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

 
Podporne storitve

10 izobraževanj oz. usposabljanj s skupaj 120 
udeleženci

300 izdanih javnih listin

3 strokovni posveti, srečanja, konference s skupaj 
70 udeleženci

2 sekciji

50 svetovanj in podanih informacij

 
Članstvo

Predvideno število članov konec 2019 in odstotek rasti članstva v 2019 100 (+10 %)
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SEVERNO PRIMORSKA GOSPODARSKA ZBORNICA, NOVA GORICA
Sedejeva 2a, 5000 Nova Gorica, T: 05 3306 030, F: 05 3306 031, oz.sev-primorska@gzs.si,  
www.gzs.si/slo/regije/oz_za_severno_primorsko

Največji načrtovani 
dosežki na področju 
lobiranja

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

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

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

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

Aktivnosti za vzpostavitev posebne ekonomske cone/centra novih tehnologij.
Ključni dogodki XXIV. Srečanje gospodarstvenikov Primorske (Gospodarski forum in podelitev priznanj za 

najboljše inovacije) , 29. maj 2019

Prednovoletno srečanje članov SPGZ, november 2019
Novi produkti / 
storitve

Poslovni zajtrk, namenjen članom in nečlanom. Namen je razprava s poznavalci izbranih tem 
(usposabljanje), mreženje, pridobivanje novih članov.

 
Podporne storitve

10 izobraževanj oz. usposabljanj s skupaj 150 
udeleženci

1.000 izdanih javnih listin

2 strokovna posveta, srečanji, konferenci s skupaj 
150 udeleženci

60 e-publikacij, ki jih prejme 1.000 naslovnikov

500 svetovanj in podanih informacij 1 gradivo/zloženka o poslovanju regijskega gospodarstva
1 izhodna delegacija 1 sekcija

 
Članstvo

Predvideno število članov konec 2019 in odstotek rasti članstva v 2019 335 (+6%)
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ZBORNICA OSREDNJESLOVENSKE REGIJE 
Dunajska cesta 156 (poslovna stavba WTC, 9. nadstropje), 1000 Ljubljana, T: 01 5898 174, F: 01 4313 040, 
oz.ljubljana@gzs.si, www.gzs.si/slo/regije/zbornica_osrednjeslovenske_regije, www.ozljubljana.si

Največji načrtovani 
dosežki na področju 
lobiranja

Zavzemanje za vključitev družinskega in ženskega podjetništva v strategijo razvoja 
podjetništva v Sloveniji (izboljšanje pogojev za prehod v naslednje generacije na področju 
finančnih spodbud in davščin).

Pobuda za spremembe na področju zavarovalne osnove za ustanovitelje d.o.o. (040) 
(izenačitev statusa ustanovitelja d.o.o, ki se (samo)zaposli v lastnem podjetju s statusom 
redne zaposlitve).

Vzpostavitev mreže poslovnih angelov za podjetnice (povečanje možnosti za hitrejšo rast 
podjetij, ki jih ustanovijo ženske z dostopom do financerjev - poslovnih angelov, povečanje 
prepoznavnosti pomena neregularnih oblik financiranja rasti podjetništva, uvajanje dobrih 
praks iz Evrope).

Ključni dogodki Predstavitev publikacije Gospodarski uspehi v regiji, 15. februar 2019

Objava analize ekonomskega potenciala podjetnic v regiji in v Sloveniji ter novinarska 
konferenca v prisotnosti predstavnic iz regije, 12. marec 2019

Mednarodni posvet na temo financiranja ženskih podjetij v sodelovanju z EEN mrežo (ob 
dogodku 500 Podjetnic), 11. april 2019

Medobčinska konferenca o razvoju gospodarstva in trga dela v osrednjeslovenski regiji (v 
sodelovanju z občinami in obrtnimi zbornicami v regiji), 15. maj 2019

Podelitev priznanj za najboljše inovacije v regiji, 20. junij 2019
Novi produkti / 
storitve

Publikacija Gospodarski uspehi v regiji.

Analiza regijskega gospodarstva in predstavitev ter novinarska konferenca.

Roadshow v občinah – družinsko podjetništvo; osveščanje o pomenu varovanja znanja 
in intelektualne lastnine, promocija inovativnosti in dvig znanja o uporabi digitalnega 
marketinga v praksi mikro in malih podjetij.

Podporne storitve

10 izobraževanj oz. usposabljanj s skupaj 150 
udeleženci

1 gradivo/zloženka o poslovanju regijskega gospodarstva

1 strokovni posvet, srečanje, konferenca s skupaj 60 
udeleženci

2 vhodni delegaciji

30 svetovanj in podanih informacij 1 sekcija
3 skupinski sejemski nastopi

 
Članstvo

Predvideno število članov konec 2019 in odstotek rasti članstva v 2019 1.705 (+6 %)
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SAMOSTOJNE REGIONALNE ZBORNICE
 

GOSPODARSKA ZBORNICA DOLENJSKE IN BELE KRAJINE
Novi trg 11, 8000 Novo mesto, T: 07 3322 182, F: 07 3322 187, info@gzdbk.si, www.gzdbk.si

Največji načrtovani 
dosežki na področju 
lobiranja

3. razvojna os južni del:
• zavzemanje za začetek izgradnje 1. faze od priključka Novo mesto vzhod (AC Ljubljana – 

Obrežje) do izvoza Maline; 

• zavzemanje za začetek izdelave Projektne dokumentacije za 2. etapo od priključek Osre-
dek do izvoz Maline v letu 2019.

Izboljšanje elektroenergetske oskrbe Dolenjske in Bele krajine: 
• zavzemanje za začetek gradnje daljnovoda 2x110 kV Grosuplje – Iv. Gorica – Trebnje 

(odsek Trebnje – Ivančna Gorica) v letu 2019;

• zavzemanje za začetek gradnje RTP 110/20kV Dobruška v letu 2019.
Ključni dogodki 13. Skupščina GZDBK, marec 2019                                                

11. Posvet dolenjskih in belokranjskih informatikov, marec 2019 

Karierni sejem MojeDelo v Novem mestu, april 2019     

11. Posvet sekcije za okolje in energijo, maj 2019                     

Dan inovativnosti in podelitev priznanj za inovacije GZDBK za 2019, junij 2019

11. Računovodski posvet Dolenjske in Bele krajine, september 2019      

12. Dan ravnanja s človeškimi viri, oktober 2019

Karierni sejem Moje delo 2019, oktober 2019                                  

22. Dan kakovosti in inovativnosti Dolenjske in Bele krajine, november 2019

 
Podporne storitve

45 izobraževanj oz. usposabljanj s skupaj 800 
udeleženci

5 gradiv/zloženk o poslovanju regijskega gospodarstva

40 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc s skupaj 
850 udeleženci

1 izhodna in 1 vhodna delegacija

500 svetovanj in podanih informacij 6 sekcij
950 izdanih javnih listin 2 skupinska sejemska nastopa
3 e-publikacije, ki jih prejme 2.500 naslovnikov

Članstvo

Predvideno število članov konec 2019 in odstotek rasti članstva v 2019 +3 %
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POMURSKA GOSPODARSKA ZBORNICA
Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota, T: 02 5213 650, F: 02 5213 659, info@pgz.si, www.pgz.si

Največji načrtovani 
dosežki na področju 
lobiranja

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

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

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

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

Vzpostavitev RDO Pomurje pod okriljem Odbora za turizem pri PGZ.
Ključni dogodki B2B srečanje slovenskih in madžarskih podjetij z okvirno 50 udeleženci, februar 2019

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

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

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

Podelitev priznanj za najboljše inovacij v pomurski regiji, november 2019

Srečanje pomurskih in avstrijsko-štajerskih podjetij s 30 do 50 udeleženci, november 2019
Novi produkti / 
storitve

Specializacija regijske zbornice za internacionalizacijo in poslovno sodelovanje s sosednjo 
Madžarsko.

 
Podporne storitve

35 izobraževanj oz. usposabljanj s skupaj 700 
udeleženci

1 gradivo/zloženka o poslovanju regijskega gospodarstva v 600 
izvodih

5 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc s skupaj 
150 udeleženci

1 izhodna in 1 vhodna delegacija

1.000 svetovanj in podanih informacij 7 sekcij
450 izdanih javnih listin 1 skupinski sejemski nastop
1 e-publikacija, ki jo prejme 300 naslovnikov

 
Članstvo

Predvideno število članov konec 2019 in odstotek rasti članstva v 2019 170 (+10 %)
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PRIMORSKA GOSPODARSKA ZBORNICA 
Ferrarska 2, 6000 Koper, T: 05 6625 830, F: 05 6625 839, info@pgz-slo.si, www.pgz-slo.si

Največji načrtovani 
dosežki na področju 
lobiranja

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

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

Zavzemanje za spremembo Zakona o letalstvu, s katero bi omogočili podaljšanje pristajalne 
steze v Portorožu in s tem razvoj turizma.

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

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

Ključni dogodki Trženjsko-naložbena konferenca Primorska - Parma (v Parmi), prva polovica januarja 2019

Nacionalna konferenca Prihodnost slovenskega pomorskega gospodarstva, marec 2019
Novi produkti / 
storitve

Klub PGZ: primerjalno s storitvijo Član-Članu.

 
Podporne storitve

15 izobraževanj oz. usposabljanj s skupaj 300 
udeleženci

1 gradivo/zloženka o poslovanju regijskega gospodarstva

8 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc s skupaj 
150 udeleženci

3 sekcije

1.000 svetovanj in podanih informacij 2 skupinska sejemska nastopa

 

REGIONALNA GOSPODARSKA ZBORNICA CELJE - RGZC
Ljubljanska 14/II, 3000 Celje, T: 03 4267 400, F: 03 4267 410, tajnistvo@rgzc.si, www.rgzc.si

Največji načrtovani 
dosežki na področju 
lobiranja

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

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

Neposredno vključevanje gospodarstva v regionalne razvojne programe Savinjske regije. 

Lobiranje za čimprejšnjo izgradnjo severnega dela 3. razvojne osi.      

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

Realizacija dveh zasebno-javnih partnerstev.

Pobuda za ustanovitev turistične agencije Savinjske regije za trženje in promocijo regijske 
turistične ponudbe. Partnerji RASR, Nomago, občine Savinjske regije. Ocenjena vrednost: 2 
mio evrov; število delovnih mest: 15, posredno 50

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

Posvet Internacionalizacija, 26. september 2019

Srečanje direktorjev, poslancev in županov savinjske regije, 5. december 2019
Novi produkti / 
storitve

Ažuriranje spletnih strani Regijskega stičišča dostojnega dela Celje.
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Podporne storitve

10 izobraževanj oz. usposabljanj 3 vhodne delegacije
20 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc 3 sekcije
2.000 izdanih javnih listin

 
Članstvo

Predvideno število članov konec 2019 in odstotek rasti članstva v 2019 130 (+3 %)

SAVINJSKO-ŠALEŠKA GOSPODARSKA ZBORNICA
Rudarska 6a, 3320 Velenje, T: 03 8984 202, F: 03 8984 206, info@ssgz.si, www.ssgz.si

Največji načrtovani 
dosežki na področju 
lobiranja

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

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

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

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

Srečanje z delodajalci, februar 2019

Poslovni zajtrk Invest SAŠA, februar, maj in oktober 2019

Akademija ob 40-letnici ustanovitve gospodarske zbornice v Velenju, marec 2019

Razvojna konferenca gospodarstva SAŠA regije, april 2019

Posvet z delovnim inšpektorjem, maj 2019

20. podelitev priznanj za najboljše inovacije v SAŠA regiji, junij 2019

Srečanje podjetnikov SAŠA regije, november 2019

Poslovni zajtrk z NLB, november 2019
Novi produkti / 
storitve

Brezplačno članstvo v zbornici (za določen čas) za zagonska podjetja. Na ta način bodo lahko 
gospodarski subjekti, ki na začetku dejavnosti praviloma nimajo sredstev za plačilo članarine, 
spoznali prednosti članstva v gospodarski zbornici in koristili storitve, ki jih potrebujejo.

 
Podporne storitve

15 izobraževanj oz. usposabljanj s skupaj 200 
udeleženci

12 e-publikacij, ki jih prejme 1.400 naslovnikov

12 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc s skupaj 
600 udeleženci

1 gradivo/zloženka o poslovanju regijskega gospodarstva

350 svetovanj in podanih informacij 3 sekcije
400 izdanih javnih listin

 
Članstvo

Predvideno število članov konec 2019 in odstotek rasti članstva v 2019 120 (+10 %)
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ŠTAJERSKA GOSPODARSKA ZBORNICA 
Ulica talcev 24, 2000 Maribor, T: 02 2208 700, F: 02 2208 711, info@stajerskagz.si, www.stajerskagz.si

Največji načrtovani 
dosežki na področju 
lobiranja

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

Ključni dogodki Transnacinalni učni dogodek v okviru projekta Women in Business, april 2019

Podelitev inovacij najboljšim podjetjem v podravski regiji, junij 2019

Zaposlitveni sejem, junij 2019

7. Konferenca ženskega podjetništva, oktober 2019

5. podelitev priznanja Podravsko podjetje leta 2018, skupaj s Časnikom Večer, november 2019

6. Kadrovska konferenca KAKO – Iz prakse za boljšo prakso, 7. in 8. novembra 2019, skupaj s 
Kadring in Združenjem kadrovskih delavcev Ptuj

Novi produkti / 
storitve

Business center - podpora za  tuja podjetja, ki odpirajo enote / sedež v  regiji.

 
Podporne storitve

40 izobraževanj oz. usposabljanj z 2.000 udeleženci 40 e-publikacij, ki jih prejme 7.000 naslovnikov
30 strokovnih posvetov, srečanj, konferenci s skupaj 
500 udeleženci

2 izhodni in 1 vhodna delegacija

300 svetovanj in podanih informacij 5 sekcij
1.110 izdanih javnih listin
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ZDRUŽENJA IN ZBORNICE DEJAVNOSTI

MEDIJSKA ZBORNICA  
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 313, F: 01 5898 100, irma.butina@gzs.si,  
www.gzs.si/slo/panoge/medijska_zbornica

Največji načrtovani 
dosežki na področju 
lobiranja

Sodelovanje pri pripravi Strategije razvoja medijev, ki bo osnova za pripravo Zakona o medijih 
(ZMed). Zakon je potrebno posodobiti in prilagoditi sodobnim komunikacijskim trendom. 
Urediti je potrebno regulacijo tujih medijev, ponovno opredeliti medije s statusom posebnega 
pomena in njihovo financiranje. Sprejetje novega ZMed naj bi omogočilo predvsem preživetje 
regionalnih in lokalnih medijev ter postavilo v enakopravni položaj tuje in domače izdajatelje.

Avtorske pravice - sodelovanje pri uskladitvi avtorskega prava z direktivo.

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

Ključni dogodki Medijska konferenca, predvidoma aprila 2019

 
Podporne storitve

2 zbora članov 1 sekcija
1 strokovni posvet, srečanje, konferenca s skupaj 
100 udeleženci

5 delovnih skupin

 
Članstvo

Predvideno število članov konec 2019 in odstotek rasti članstva v 2019 80 (+10 %)

PODJETNIŠKO-TRGOVSKA ZBORNICA (PTZ)
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 312, F: 01 5898 317, ptz@gzs.si, www.gzs.si/ptz

Največji načrtovani 
dosežki na področju 
lobiranja

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

Lobiranje PTZ:
• sprememba zakonodaje na področju dejavnosti deratizacije, dezinfekcije in dezinsekcije 

(DDD);

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

• uvedba možnosti vajeništva naj se v čim krajšem času uvede tudi za ostale učne progra-
me, da bodo podjetja lahko pridobila bolj usposobljene kadre (npr. avtoserviser, avtokaro-
serist).

Ključni dogodki 6. konferenca MSP, 2. april 2019
Novi produkti / 
storitve

Nameravamo razviti webinarje predvsem za MSP-je, ki se zaradi časovne stiske ne morejo 
udeleževati izobraževanj, ki so največkrat organizirana v Ljubljani. 
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Podporne storitve

6 izobraževanj oz. usposabljanj z 200 udeleženci 200 svetovanj in podanih informacij
1 strokovna ekskurzija 24 številk / izdaj e-publikacije (elektronskih novic)
6 zborov članov 1 izdaja tiskanega biltena
2 strokovna posveta, srečanji, konferenci s skupaj 
150 udeleženci

11 sekcij

 
Članstvo

Predvideno število članov konec 2019 in odstotek rasti članstva v 2019 1.300 (+1 %)

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

Največji načrtovani 
dosežki na področju 
lobiranja

Za vzpostavitev ZEE kot enega izmed vplivnih lobistov na področju soustvarjanja aktivne 
politike za spodbujanje rasti elektroindustrije je najprej potrebno vzpostaviti bolj vsebinsko 
intenziven, strokoven in zaupanja vreden odnos z MGRT kot ključnim sogovornikom. V letih 
oblikovanja strategije pametne specializacije je bil tak odnos zgrajen s SVRK, sedaj, ko smo sredi 
izvajanja strategije, pa je potrebno aktivno dograjevati še vsebinsko sodelovanje z MGRT-jem. 
Ključen dosežek, ki bi bil mogoče dosegljiv že v letu 2019, bi bila lahko vključitev velikega Demo 
centra industrije 4.0 v načrte MGRT in povabilo za sodelovanje pri pripravi tega vseslovenskega 
projekta. 

Ključni dogodki Konferenca Design Thinking & Technology Day, 24. april 2019

Družabno srečanje članov UO in direktorjev ZEE, 14. junij 2019

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

Letni posvet članov ZEE, 12. december 2019
Novi produkti / 
storitve

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

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

I 4.0 sprint: nabor kratkih delavnic po metodi Design Thinking v posameznih podjetjih, s 
katero bi v podjetjih oblikovali njihov projektni predlog za industrijo 4.0.

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

Nabor delavnic po metodi Design Thinking v posameznih podjetjih.

 
Podporne storitve

20 izobraževanj oz. usposabljanj s po 5 do 30 
udeleženci

2 različni e-publikaciji, ki ju prejme 150 naslovnikov

3 strokovne ekskurzije 4 številke / izdaje e-publikacije (elektronskih novic)
2 zbora članov 3 sekcije
3 strokovni posveti, srečanja, konference s skupaj 
200 udeleženci

3 delovne skupine

200 svetovanj in podanih informacij 2 skupinska sejemska nastopa

 
Članstvo

Predvideno število članov konec 2019 in odstotek rasti članstva v 2019 150 (+5 %)
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ZBORNICA GORSKIH CENTROV
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, T: 01 5898 130, F: 01 5898 224, danilo.brecelj@siol.net, www.activeslo.com

Podporne storitve

1 strokovna ekskurzija 2 zbora članov
4 izobraževanja oz. usposabljanja z 80 udeleženci

 
Članstvo

Predvideno število članov konec 2019 12

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

Največji načrtovani 
dosežki na področju 
lobiranja

Aktivnosti za urejanje razmer na trgu gradbeništva v Sloveniji.

Sodelovanje z MGRT za razširitev Direktorata za lesarstvo na Direktorat za lesarstvo in 
gradbeništvo.

Krepitev vloge KPGD in preprečevanje nelojalne konkurence v javnem naročanju.

Okrepitev sodelovanja z delovno inšpekcijo.

Ustanovitev paritetnega sklada za gradbeništvo.

Uveljavljanje smernic za javno naročanje gradenj.

Sprejem konvencije 94 ILO za preprečevanje socialnega dampinga v javnem naročanju.

Nadaljevanje prizadevanj za vračanje trošarin za gradbene stroje v kamnolomih, kar prinaša 
približno 2 mio evrov prihranka za podjetja.

Zavzemanje za spremembe Zakona o rudarstvu za lažje podaljševanje koncesij.

Utrjevanje položaja poklica gradbeni delovodja.
Ključni dogodki Tretja strateška konferenca za trajnostno gradbeništvo, marec 2019 

Dnevi gradbenega prava, november 2019
Novi produkti / 
storitve

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

Predstavitve različnih projektnih vsebin in IT orodij za gradbenike.

 
Podporne storitve

5 izobraževanj oz. usposabljanj s 30 udeleženci 4 številke / izdaje e-publikacije (elektronskih novic)
2 strokovna posveta, srečanji, konferenci s skupaj 
200 udeleženci

5 izdaj tiskanega biltena

200 svetovanj in podanih informacij 2 sekciji
4 različne e-publikacije, ki jih prejme 300 
naslovnikov

3 delovne skupine

 
Članstvo

Predvideno število članov konec 2019 in odstotek rasti članstva v 2019 239 (+2 %)



40

ZBORNICA KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH PODJETIJ 
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 294, F: 01 5686 704, zivilska.ind@gzs.si, www.gzs.si/zkzp

Največji načrtovani 
dosežki na področju 
lobiranja

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

Skrb za ohranitev zemljišč v obdelavi pri kmetijskih podjetjih.

Odprava nepoštenih praks v agroživilski verigi.

Uporaba slovenskih živil in blagovnih znamk na državnih predstavništvih v tujini (cilj 100.000 
evrov)

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

Ključni dogodki Mesna konferenca, marec 2019

Veliki spomladanski živilski seminar, april 2019

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

Sejem AGRA, 24.–29. avgust 2019

Žitna konferenca, oktober 2019

Veliki jesenski živilski seminar, november 2019
Novi produkti / 
storitve

Zasledovali bomo potrebe članov in nadgrajevali naše storitve in produkte na podlagi potreb 
in novih aktivnosti. 

 
Podporne storitve

5 izobraževanj oz. usposabljanj z 200 udeleženci 6 izdaj tiskanega biltena
5 strokovnih ekskurzij 1 gradivo/zloženka o poslovanju panožnega gospodarstva
1 zbor članov 5 izhodnih in 3 vhodne delegacije
5 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc s skupaj 
500 udeleženci

12 sekcij

400 svetovanj in podanih informacij 10 delovnih skupin
8 različnih e-publikacij, ki jih prejme 1.000 
naslovnikov

1 skupinski sejemski nastop

300 številk / izdaj e-publikacije (elektronskih novic)

 
Članstvo

Predvideno število članov konec 2019 200

ZBORNICA KNJIŽNIH ZALOŽNIKOV IN KNJIGOTRŽCEV 
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 337, F: 01 5898 100, zdravko.kafol@gzs.si,  
www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_knjiznih_zaloznikov_in_knjigtrzcev

Največji načrtovani 
dosežki na področju 
lobiranja

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

Prizadevanje za izenačitev znižanih stopenj DDV za tiskane in e-knjige, kar sedaj EU dovoljuje.
Ključni dogodki 7. tematska konferenca ZKZK »Slovensko založništvo jutri«, 9. maj 2019 

35. Slovenski knjižni sejem, 19.–24. november 2019
Novi produkti / 
storitve

1. poletni knjižni sejem na odprtem
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Podporne storitve

1 zbor članov 2 delovni skupini
1 strokovni posvet, srečanje, konferenca s skupaj 70 
udeleženci

 
Članstvo

Predvideno število članov konec 2019 in odstotek rasti članstva v 2019 46 (+5 %)

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

Največji načrtovani 
dosežki na področju 
lobiranja

Zavzemanje za ureditev podaljšane odgovornosti proizvajalcev. Cilj: vzpostavitev delujočega 
sistema z enim upravljavcem sistema za posamezno shemo razširjene odgovornosti.

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

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

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

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

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

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

9. Konferenca komunalnega gospodarstva, 19. in 20. september v Podčetrtku
Novi produkti / 
storitve

Spletna klepetalnica (e-forum) za člane ZKG. Namen je bolj povezovati člane in zagotoviti 
platformo za medsebojno izmenjavo mnenj, informacij in dobrih praks.

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

Nastaviti poskusno E-borzo materialov za vzdrževanje vodovodnih sistemov med člani ZKG.

 
Podporne storitve

5 izobraževanj oz. usposabljanj z 250 udeleženci 1 e-publikacija, ki jih prejme 180 naslovnikov
3 strokovne ekskurzije 6 številk / izdaj e-publikacije (elektronskih novic)
3 strokovni posveti, srečanja, konference s skupaj 
400 udeleženci

12 sekcij

60 svetovanj in podanih informacij 8 delovnih skupin

 
Članstvo

Predvideno število članov konec 2019 in odstotek rasti članstva v 2019 133 (+1 %)
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ZBORNICA POSLOVNO STORITVENIH DEJAVNOSTI
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 252, F: 01 5898 200, zmcs-amcos@gzs.si,  
www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_poslovno_storitvenih_dejavnosti

Največji načrtovani 
dosežki na področju 
lobiranja

Nadgradnja smernic za javno naročanje intelektualnih storitev.

Ključni dogodki Konferenca in srečanja pod naslovom Različni obrazi prodaje.

 
Podporne storitve

3 izobraževanja oz. usposabljanja s 30 udeleženci 6 različnih e-publikacij, ki jih prejme 150 naslovnikov
2 zbora članov 2 sekciji
3 strokovni posveti, srečanja, konference s skupaj 
120 udeleženci

1 angleška promocijska brošura ZPSD v 1.000 izvodih

150 svetovanj in podanih informacij

 
Članstvo

Predvideno število članov konec 2019 in odstotek rasti članstva v 2019 152 aktivnih (+5 %)

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

Največji načrtovani 
dosežki na področju 
lobiranja

Finančno razkritje poslovanja (poenotenje finančnega dela vlog slovenskih bank za odobritev 
kreditov) - implementacija v več bank na slovenskem trgu bo skrajšalo čas priprave podatkov 
za banke in obravnavo komitenta.

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

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

Ključni dogodki 12. Zbor članov ZRS, 9. oktober 2019

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

Posvet ZRS 1 (aktualna problematika), maj/junij 2019 

Posvet ZRS 2 (aktualna problematika), november 2019

9. Izlet članov ZRS
Novi produkti / 
storitve

Nova publikacija ZRS: Kako se izvajalec računovodskih storitev kakovostno predstavi stranki. 
Namenjena bo podpori članom pri poslovanju in pridobivanju novih članov.

 
Podporne storitve

12 izobraževanj oz. usposabljanj z 320 udeleženci 70 različnih e-publikacij, ki jih prejme 3.600 naslovnikov
1 zbor članov 18 številk / izdaj e-publikacije (elektronskih novic)
4 strokovni posveti, srečanja, konference s skupaj 
525 udeleženci

10 delovnih skupin

480 svetovanj in podanih informacij

 
Članstvo

Predvideno število članov konec 2019 in odstotek rasti članstva v 2019 504 (+2,4 %)
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ZBORNICA ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 240, F: 01 2302 258, zpn@gzs.si, www.gzs.si/nepremicnine

Največji načrtovani 
dosežki na področju 
lobiranja

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

Nujno bo zagotoviti trajen in stabilen sistemski vir financiranja gradnje javnih najemnih stanovanj 
po vzoru nekaterih drugih evropskih ureditev, in sicer znotraj obstoječih fiskalnih okvirov.

Ključni dogodki 30. posvet Poslovanje z nepremičninami, 7. in 8. november v Portorožu
Novi produkti / 
storitve

Zavarovalni produkt za zavarovanje odgovornosti upravnikov nepremičnin (namenjen članom 
ZPN), katerega osnovni namen je članom zagotoviti bolj kvalitetne in cenovno ugodnejše 
zavarovalne produkte.

 
Podporne storitve

8 izobraževanj oz. usposabljanj s 500 udeleženci 150 svetovanj in podanih informacij
1 strokovna ekskurzija 30 številk / izdaj e-publikacije (elektronskih novic)
4 zbori članov 4 sekcije
2 strokovna posveta, srečanji, konferenci s skupaj 
500 udeleženci

6 delovnih skupin

 
Članstvo

Predvideno število članov konec 2019 in odstotek rasti članstva v 2019 250 (+10 %)

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

Največji načrtovani 
dosežki na področju 
lobiranja

Prizadevanje za rešitve:
• za energetsko izrabo odpadkov v Sloveniji,

• problematike okoljevarstvenih dovoljenj, vključno s SEVESO BREF.

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

Ključni dogodki Posvet/konferenca Kemijske nesreče, oktober/november 2019 

Slovensko-hrvaška plastičarska konferenca, november 2019
Novi produkti / 
storitve

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

V odvisnosti od interesa članov nadgrajeni katalog članov v e-obliki.

 
Podporne storitve

4 izobraževanja oz. usposabljanja z 20 udeleženci 2 strokovna posveta, srečanji, konferenci s skupaj 50 udeleženci
1 strokovna ekskurzija 10 sekcij
1 zbor članov

 
Članstvo

Predvideno število članov konec 2019 80
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ZDRUŽENJE KOVINSKE INDUSTRIJE
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 308, F: 01 5898 100, zkovi@gzs.si,  
www.gzs.si/slo/panoge/zdruzenje_kovinske_industrije

Največji načrtovani 
dosežki na področju 
lobiranja

Krepitev konstruktivnega sodelovanja s socialnimi partnerji na različnih področjih 
(digitalizacija, razvoj kadrov).

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

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

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

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

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

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

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

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

Ključni dogodki Strokovna ekskurzija, marec, september 2019

Konferenca MATPRO, oktober 2019

Dan z avstrijskimi kovinarji, oktober/november 2019

Akademija strojništva, oktober/november 2019

ASM - posvet avtomatizacije, strege in montaže, december 2019
Novi produkti / 
storitve

Upravljanje generacij v podjetju (cikel izobraževanj, okrogle mize, delavnice, priročnik).

 
Podporne storitve

2 izobraževanji oz. usposabljanji s 40 udeleženci 50 številk / izdaj e-publikacije (elektronskih novic)
2 strokovni ekskurziji 1 izdaja tiskanega biltena
3 strokovni posveti, srečanja, konference s skupaj 
500 udeleženci

2 gradivi/zloženki o poslovanju panožnega gospodarstva

50 svetovanj in podanih informacij 2 delovni skupini
2 različni e-publikaciji, ki jih prejme 250 
naslovnikov

 
Članstvo

Predvideno število članov konec 2019 in odstotek rasti članstva v 2019 162 (+2 %)
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ZDRUŽENJE KOVINSKIH MATERIALOV IN NEKOVIN
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 256, F: 01 5898 100, zkm@gzs.si,  
www.gzs.si/slo/panoge/zdruzenje_kovinskih_materialov_in_nekovin

Največji načrtovani 
dosežki na področju 
lobiranja

Projekt SRIP MATPRO je daleč največji dosežek zaradi povezovanja med podjetji, 
raziskovalnimi organizacijami in univerzama. 

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

Ključni dogodki Livarsko posvetovanje (skupaj z Društvom livarjev), september 2019

Konferenca MATPRO, oktober 2019

Konferenca o reciklaži, oktober 2019

 
Podporne storitve

2 izobraževanji oz. usposabljanji s 40 udeleženci 40 svetovanj in podanih informacij
1 zbor članov 1 sekcija
2 strokovna posveta, srečanji, konferenci 

 
Članstvo

Predvideno število članov konec 2019 in odstotek rasti članstva v 2019 58 (+3,4 %)

ZDRUŽENJE LESNE IN POHIŠTVENE INDUSTRIJE 
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 285, F: 01 5898 100, lesarstvo@gzs.si, www.gzs.si/lesarstvo

Največji načrtovani 
dosežki na področju 
lobiranja

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

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

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

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

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

Konferenca na sejmu Ambient sejem pohištva, november 2019
Novi produkti / 
storitve

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

 
Podporne storitve

5 izobraževanj oz. usposabljanj s 100 udeleženci 1 izhodna in 1 vhodna delegacija
1 strokovna ekskurzija 2 sekciji
2 strokovna posveta, srečanji, konferenci s skupaj 
150 udeleženci

2 delovni skupini

50 svetovanj in podanih informacij

 
Članstvo

Predvideno število članov konec 2019 in odstotek rasti članstva v 2019 83 (+6 %)
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ZDRUŽENJE ZA INFORMATIKO IN TELEKOMUNIKACIJE 
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 441, F: 01 5898 100, zit@gzs.si, www.gzs.si/zit

Največji načrtovani 
dosežki na področju 
lobiranja

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

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

Sodelovanje z vlado na področju Programa za digitalno Slovenijo (skupaj v okviru GZS).

Sodelovanje glede (digitalne) zakonodaje (Zekom, ZVOP …).
Ključni dogodki Digitalna konferenca, predvidoma v decembru 2019 (IKT HM)

Kvartalni zajtrki za direktorje članov ZIT (datumi bodo določeni sproti)

Redni dogodki za člane IKT HM (SRIP PMiS), (datume in vsebine določamo sproti)
Novi produkti / 
storitve

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

Zajtrki za direktorje članov ZIT.

InfoZIT – za člane, kasneje širše.

Digitalna konferenca (v 2018 prvič poskusno); za člane in nečlane.

Sektorske analize - za člane.

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

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

 
Podporne storitve

12 izobraževanj oz. usposabljanj 8 številk / izdaj e-publikacije (elektronskih novic; InfoZIT, 
Novice IKT HM)

4 zbori članov 6 sekcij
8 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc s skupaj 
350 udeleženci (IKT HM, ZIT, ZItex …)

4 delovne skupine (Cyber, eSlog, digitalne kompetence, 
digitalna plaftorma)

2 različni e-publikaciji, ki ju prejme 250 naslovnikov 
(InfoZIT, Novice IKT HM)

 
Članstvo

Predvideno število članov konec 2019 in odstotek rasti članstva v 2019 170 (+6 %)
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ZDRUŽENJE ZA INŽENIRING 
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 254, F: 01 5898 200, zing@gzs.si, www.gzs.si/zdruzenje_za_inzeniring 

Največji načrtovani 
dosežki na področju 
lobiranja

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

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

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

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

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

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

Novi produkti / 
storitve

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

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

Register inženiring družb v digitalni obliki za člane in nečlane.

Zavarovanje odškodninske odgovornosti za člane in nečlane.

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

 
Podporne storitve

5 izobraževanj oz. usposabljanj z 20 udeleženci 10 različnih e-publikacij, ki jih prejme 150 naslovnikov
2 strokovni ekskurziji 10 številk / izdaj e-publikacije (elektronskih novic)
1 zbor članov 2 izdaji tiskanega biltena
3 strokovni posveti, srečanja, konference s skupaj 
200 udeleženci

1 izhodna in 1 vhodna delegacija

20 svetovanj in podanih informacij 5 delovnih skupin

 
Članstvo

Predvideno število članov konec 2019 in odstotek rasti članstva v 2019 114 (+7 %)
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ZDRUŽENJE ZA PAPIRNO IN PAPIRNO PREDELOVALNO INDUSTRIJO  
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T:01/5898 273, 274, F:01/5898 100, papirnistvo@gzs.si,  
www.gzs.si/slo/panoge/zdruzenje_za_papirno_in_papirno_predelovalno_industrijo

Največji načrtovani 
dosežki na področju 
lobiranja

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

Pobuda za umestitev poklica papirničarja na listo deficitarnih poklicev z namenom skrajšanja 
postopka zaposlovanja tujcev.

Pridobitev možnosti za sofinanciranje štipendij za deficitarne poklice za papirno industrijo.

Promocija papirja, papirne dejavnosti in poklicev v papirništvu, vajeništvo.
Ključni dogodki Mednarodno srečanje slovenskega papirništva 2019, 20.–21. november 2019
Novi produkti / 
storitve

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

 
Podporne storitve

1 strokovni posvet, srečanje, konferenca s skupaj 
250 udeleženci

2 izdaji tiskanega biltena

50 svetovanj in podanih informacij 5 delovnih skupin
10 številk / izdaj e-publikacije (elektronskih novic)

 
Članstvo

Predvideno število članov konec 2019 in odstotek rasti članstva v 2019 18 (+15 %)

ZDRUŽENJE ZA PROMET
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 231, F: 01 5898 100, zpz@gzs.si

Največji načrtovani 
dosežki na področju 
lobiranja

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

Zavzemanje za spremembe zakonodaje za odpravo nelojalne konkurence v prevozništvu.

Lobiranje za uvedbo subvencij za kombiniran transport po vzoru sosednje Republiki Avstrije.

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

Lobiranje za odpravo davka od storitev, povezanih z izvozom.
Ključni dogodki Soorganizacija Logističnega kongresa, Portorož, 3.–5. april 2019 

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

Srečanje prevozniških družin, 28. september 2019

 
Podporne storitve

2 strokovni ekskurziji 52 številk / izdaj e-publikacije (elektronskih novic)
3 strokovni posveti, srečanja, konference s skupaj 
2.500 udeleženci

2 izhodni delegaciji

600 svetovanj in podanih informacij 6 sekcij
1.800 izdanih javnih listin 4 delovne skupine
2 različni e-publikaciji, ki ju prejme 680 naslovnikov

 
Članstvo

Predvideno število članov konec 2019 in odstotek rasti članstva v 2019 590 (+10 %)
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ZDRUŽENJE ZA SVETOVALNI INŽENIRING
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 254, F: 01 5898 200, zisp@gzs.si,  
www.gzs.si/zdruzenje_za_svetovalni_inzeniring/ 

Največji načrtovani 
dosežki na področju 
lobiranja

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

Koordinacija Strateškega sveta za investicije in gradbeništvo.

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

Uvedba standardnih pogodb FIDIC za državne projekte in uveljavitev nove bele knjige (izid 
konec 2018). Sodelovanje pri izdelavi ter sprejemu Pravilnika o projektni dokumentaciji.

Angažiranje za zagotovitev primernih pogojev zavarovanja dejavnosti svetovalnega 
inženiringa.

Ključni dogodki Izvedba dveh Akademij gradbenih investicij:
• januar-februar: 17. 1. 2019, 22. 1. 2019, 24. 1. 2019, 29. 1. 2019, 31. 1. 2019, 5. 2. 2019,  

7. 2. 2019

• september-oktober: 19. 9. 2019, 24. 9. 2019, 26. 9. 2019, 1. 10. 2019, 3. 10.  2019,  
8. 10. 2019, 10. 10. 2019

Novi produkti / 
storitve

Bela knjiga FIDIC - predstavitve in distribucija.

 
Podporne storitve

3 izobraževanja oz. usposabljanja s 150 udeleženci 1 številka / izdaja e-publikacije (elektronskih novic)
3 strokovni posveti, srečanja, konference s skupaj 
100 udeleženci

1 izdaja tiskanega biltena

5 svetovanj in podanih informacij 3 delovne skupine
2 različni e-publikacij, ki ju prejme 100 naslovnikov

 
Članstvo

Predvideno število članov konec 2019 in odstotek rasti članstva v 2019 56 (+20 %)

ZDRUŽENJE ZA TEKSTILNO, OBLAČILNO IN USNJARSKO PREDELOVALNO 
INDUSTRIJO
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01 5898 273, F: 01 2302 258, ztoupi@gzs.si,  
www.gzs.si/slo/panoge/zdruzenje_za_tekstilno_oblacilno_in_usnjarko_predelovalno_industrij

Največji načrtovani 
dosežki na področju 
lobiranja

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

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

 
Podporne storitve

2 izobraževanji oz. usposabljanji 3 delovne skupine
1 strokovni posvet, srečanje, konferenca s 50 
udeleženci

 
Članstvo

Predvideno število članov konec 2019 20
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SAMOSTOJNE PANOŽNE ZBORNICE

ENERGETSKA ZBORNICA SLOVENIJE
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, T: 01 5898 269, F: 01 5898 100, ezs@ezs.si,  
www.gzs.si/energetska_zbornica_slovenije/ 

Zbornica ni posredovala plana.

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

Največji načrtovani 
dosežki na področju 
lobiranja

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

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

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

Internacionalizacija: intenzivno povezovanje in zastopanje članov na mednarodni ravni. 

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

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

Prizadevanja za umestitev poklicev panoge gostinstva in turizma natakar, sobarica, receptor med 
deficitarne poklice. 

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

Ključni dogodki TOURISM HUTURE SUMMIT – Human, Nature, Tehnology, Future – mednarodna dvodnevna 
konferenca, maj 2019
66. Gostinsko turistični zbor, november 2019 
9. Dnevi slovenskega turizma, november 2019

Novi produkti / 
storitve

Podpora članom pri ustanavljanju in registraciji razvojnih oddelkov – po S4.

Izdelava Analize finančnih kazalnikov v panogi GIT z obrazložitvami kazalnikov (člani, nečlani).

Vključevanje v razvojne projekte za trajnostni razvoj turizma in medresorsko povezovanje.

 
Podporne storitve

65 izobraževanj oz. usposabljanj s 1.650 udeleženci 12 številk / izdaj e-publikacije (elektronskih novic)
5 strokovnih ekskurzij 2 izdaji tiskanega biltena
7 zborov članov 10 gradiv/zloženk o poslovanju panožnega gospodarstva
8 strokovnih posvetov, srečanj, konferenc s skupaj 
1.100 udeleženci

6 izhodnih in 20 vhodnih delegacij

2.100 svetovanj in podanih informacij 7 sekcij
180 izdanih javnih listin 9 delovnih skupin
3 različne e-publikacije, ki jih prejme vsakič vsaj 600 
naslovnikov 

6 skupinskih sejemskih nastopov 

 
Članstvo

Predvideno število članov konec 2019 in odstotek rasti članstva v 2019 320 (+5 %)
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SODELOVANJE V MEDNARODNIH SEKTORSKIH ZDRUŽENJIH
Tudi v letu 2019 bodo združenja in zbornice dejavnosti preko članstva v naslednjih mednarodnih združenjih 
aktivno sodelovala pri pripravi sektorske zakonodaje in ukrepov v EU:

AIBI – Evropsko združenje za pekarstvo

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

AIC – Forum jadransko-jonskih gospodarskih zbornic

AIECE – Evropsko združenje neodvisnih inštitutov za ocenjevanje in napovedovanje konjunkture

CAEF – Evropsko združenje livarn

CAOBISCO – Evropsko združenje proizvajalcev konditorskih izdelkov

CEEMET – Evropsko združenje delodajalcev kovinske industrije

CEFIC – Svet evropske kemijske industrije

CEI-Bois – Evropska konfederacija lesne industrije

CEPA – Zveza evropskih združenj za zatiranje škodljivcev

CEPI – Evropski svet za nepremičninsko stroko

CEPMC – Evropsko združenje proizvajalcev gradbenih materialov

CITA – Mednarodno združenje inšpekcij na področju motornih vozil

CLECAT – Mednarodno združenje špediterjev

COSMETICS EUROPE - Evropsko združenje proizvajalcev kozmetičnih izdelkov

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

EBA – Evropsko združenje bioplinarjev

ECCS – Evropsko združenje proizvajalcev jeklenih konstrukcij

EDA – Evropsko združenje za mlekarstvo

EFCA – Evropska zveza za inženiring

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

EFCO & HPA – Evropsko združenje nacionalnih kamp organizacij

EFM – Evropsko mlinarsko združenje

ESCAME – Združenje zbornic Mediterana

ESCHFOE - Evropska federacija dimnikarskih mojstrov

ESBA - Evropska konfederacija malih podjetij

EUATC – Evropska zveza združenj prevajalskih podjetij

EUCOMED - Evropsko združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov

EURATEX – Evropsko združenje za tekstilno in oblačilno industrijo

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

EURELECTRIC – Evropsko združenje družb za proizvajanje, prenos, distribucijo ter trgovanje in dobave elek-
trične energije

EUROSAFE – Evropsko združenje proizvajalcev varnostne opreme

FDE – Evropsko združenje za živilsko industrijo

FEACO – Evropska zveza združenj za management consulting
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FEDSA – Evropska federacija združenj za direktno prodajo

FEFAC – Evropsko združenje proizvajalcev krmil

FEIC – Evropsko združenje proizvajalcev vezanih plošč

FEICA – Evropsko združenje proizvajalcev lepil in tesnilnih mas

FEMIB – Evropsko združenje proizvajalcev lesenega stavbnega pohištva

FEP – Evropsko združenje založnikov

FEPA – Evropsko združenje za abrazivne materiale

FESPA – Evropsko združenje sito in tampo tiskarjev

FESYP – Evropska zveza združenj proizvajalcev ivernih plošč

FEPPD – Gospodarsko združenje lastnikov zobnih laboratorijev

FIATA – Mednarodno združenje špediterjev

FIDIC – Mednarodna federacija za svetovalni inženiring

FIEC – Evropsko združenje gradbenih izvajalcev

FONASBA – Mednarodno združenje pomorskih agentov

GS1 – Mednarodna organizacija za standarde

HOTREC – Mednarodno združenje hotelirjev

IATA – Mednarodno združenje letalskih tovornih prevoznikov

ICSID – Mednarodni svet oblikovalskih združenj

IPA – Mednarodno združenje založnikov

IUCAB - Evropsko združenje trgovskih agentov

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

NAPAN – Združenje severno jadranskih pristanišč

OICA – Mednarodna organizacija avtomobilskih konstruktorjev

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

RIEN - Evropsko združenje refleksoterapevtov

UFTAA – Združena zveza združenj potovalnih agencij

UNESDA – Evropsko združenje proizvajalcev brezalkoholnih pijač

WACS – Svetovno združenje kuharskih društev

WAN – Svetovno združenje časopisnih izdajateljev

WAPA – Svetovno združenje pridelovalcev jabolk in hrušk


