Gospodarska zbornica
Slovenije
reprezentativni predstavnik
slovenskega gospodarstva

O GZS
Vizija
Biti največja, najmočnejša in najvplivnejša povezava gospodarstva v Sloveniji.

Temeljno poslanstvo
Zastopanje interesov članov in izboljševanje poslovnega okolja, kar posledično omogoča večjo
gospodarsko rast.

Vrednote GZS
•
•
•
•
•

Spoštovanje
Sodelovanje
Kreativnost
Strokovnost
Odgovornost

GZS zagotavlja:
• zastopanje interesov članov na nacionalni, regionalni ravni ter ravni dejavnosti,
• vplivanje na slovensko poslovno okolje,
• hiter odziv na pobude, ki poslabšujejo poslovno okolje, in koordinirano akcijo za preprečitev ali
omilitev posledic takšnih pobud,
• kakovostne poslovne informacije,
• mreženje in povezovanje članov,
• izobraževanje in pravna mnenja.

GZS je mrežno organizirana in pokriva tako vse regije
Slovenije kot tudi dejavnosti. Poleg lobističnih aktivnosti
nudi širok nabor najrazličnejših storitev podpore poslovanju
podjetij doma in v tujini.
GZS je članica Združenja evropskih gospodarskih zbornic (Eurochambres) s sedežem v Bruslju ter
članica Mednarodne trgovinske zbornice (ICC) s sedežem v Parizu. Preko Analitike GZS je tudi članica
evropske organizacije A.I.E.C.E. (Association d’Institutes Economiques de Conjoncture Economique)
– združenja neodvisnih evropskih inštitucij, ki ocenjujejo in napovedujejo konjunkturo. Posamezne
zbornice in združenja dejavnosti so včlanjena v številna mednarodna združenja dejavnosti in druge
institucije.

Ključne aktivnosti GZS

Močan socialni partner z učinki v poslovnem okolju

Vodilni v internacionalizaciji podjetij

Spodbujamo razvoj in inovacije

Informiramo in izobražujemo

Izpostavljamo najboljše

Povezujemo

Članstvo v Gospodarski zbornici Slovenije prinaša številne ugodnosti in neposredne poslovne koristi.
Člani imajo na najrazličnejše produkte in storitve, od udeležbe na dogodkih do oglaševanja in najema
prostora, tudi do 50 % popusta.

Močan socialni partner
z učinki v poslovnem okolju

22

GZS sklepa

kolektivnih pogodb

dejavnosti

28.360

družb

zavezanih

k spoštovanju zborničnih kolektivnih
pogodb dejavnosti

65.000

delovnih
ur

vpetih v spremljanje, sodelovanje in pripravo
predpisov in politik

Člani GZS letno prispevajo dobrih

50 % vrednosti
dodane

v gospodarstvu in ustvarijo 2/3 prihodkov na tujih trgih

ZAVZEMAMO SE ZA
• razbremenitev gospodarstva in posledično nov razvojni zagon,
ki je edino zagotovilo za uresničitev slogana »Če bo šlo gospodarstvu dobro, bo šlo dobro vsem«;
• izvedbo strateških reform, ki bodo zagotovile vzdržnost javnih financ in boljše poslovno okolje
ter
• dosledno izvedbo MSP testov (presojo učinkov na gospodarstvo) ob pripravi vseh novih
zakonodajnih predpisov.

Razvojno partnerstvo treh generacij 2018-2025 in Formula uspeha
Razvojno partnerstvo temelji na viziji razvoja gospodarstva do leta 2025, po kateri bi se
dodana vrednost na zaposlenega dvignila na preko 60.000 evrov, izvoz pa na 50 milijard
evrov. Za dosego teh ambicioznih ciljev so potrebne spremembe. Zato smo v dokumentu
Formula uspeha, ki je bil v središču razprave na Vrhu slovenskega gospodarstva 2018,
predlagali nove ukrepe predvsem na makroekonomskem področju, pri učinkovitosti
poslovnega okolja in trga dela, razvitosti finančnega trga, inovativnosti in kvaliteti
upravljanja podjetij.

Močan socialni
partner z učinki v
poslovnem okolju
Vodilni v
internacionalizaciji
podjetij

Na Vrhu slovenskega gospodarstva 2019 smo skupaj s predstavniki institucij znanja in
ministrstev podpisali posebno Izjavo za Slovenijo 5.0 kot družbo trajnostnega razvoja, kjer
bodo najsodobnejše tehnologije skupaj z usmerjenim družbenim razvojem pripeljale do
okoljske vzdržnosti in socialnega blagostanja. Gospodarstvo se je zavezalo, da bo povečalo
vlaganja v razvoj in inovativnost, v posodobitve procesov ter skrb za okolje. Politika
bo omogočila dolgoročna vlaganja v znanost, raziskave in razvoj ter s transparentnim
delovanjem in čim manj birokratskih zapletov omogočala raziskovalnim institucijam in
podjetjem učinkovitejše poslovanje in prenos znanja. Znanost pa bo krepila tako bazična
raziskovanja kot povezovanje z gospodarstvom pri aplikativnem raziskovanju in skrbela
za razvoj kadrov, ki bodo nosilci prihodnjega razvoja Slovenije. Na Vrhu 2020 smo pozvali
k partnerski razvojni koaliciji za Slovenijo 5.0. kot razvojni iniciativi, ki bo promovirala in
pospeševala procese in ukrepe, ki jih potrebujemo za doseganje trajnostnega razvoja.

Spodbujamo razvoj
in inovacije

Slovenija 5.0

Informiramo in
izobražujemo

IZPOSTAVLJAMO

Povezujemo

GZS je članica
Ekonomsko socialnega
sveta in Evropskega
ekonomsko socialnega
odbora.

Pregled storitev

Slovenija je na področju digitalizacije poslovanja podjetij in digitalnih
kompetenc v evropskem povprečju, mnoga manjša in srednja podjetja
pa močno zaostajajo. Zavedamo se, kako je digitalizacija pomembna
pri produktivnosti, inovativnosti in konkurenčnosti gospodarstva v vseh
panogah. S svojimi aktivnostmi do podjetij in v sodelovanju z državnimi
organi podpiramo digitalizacijo podjetij in razvoj e-storitev javne uprave.

Izpostavljamo
najboljše

Digitalna Slovenija

Vodilni v internacionalizaciji podjetij

100 dogodkov
s področja internacionalizacije letno

2.000 podjetij

udeleženih na dogodkih z mednarodno tematiko letno

1.000 svetovanj
podjetjem glede poslovanja na tujih trgih letno

ZAVZEMAMO SE ZA
• povezovanje slovenskih podjetij za nastop na tujih trgih;
• prenos dobrih poslovnih praks med podjetji na področju mednarodnega poslovanja;
• podporo podjetjem pri novih izvoznih poslih v obliki konkretne dodane vrednosti ter
• učinkovit prenos interesa podjetij na pristojna ministrstva pri oblikovanju politik države na
področju internacionalizacije.

Vključevanje podjetij v čezmejne projekte
Zaradi naših dolgoletnih izkušenj, znanja ter povezanosti s široko
mrežo slovenskih podjetij, se ekipa CEMP-a vključuje v različne
mednarodne projekte, ki podjetjem omogočajo brezplačno iskanje
potencialnih partnerjev na tujih trgih ter organizirano mreženje
s predstavniki tujih podjetij. Omenjeni projekti so večinoma
namenjeni malim in srednje velikim podjetjem.

Močan socialni
partner z učinki v
poslovnem okolju
Vodilni v
internacionalizaciji
podjetij
Spodbujamo razvoj
in inovacije

CEMP ponuja članom GZS individualno svetovanje na temo internacionalizacije
oz. mednarodnega poslovanja. Največkrat izpostavljene tematike s strani podjetij
so iskanje novih kupcev na tujih trgih, vzpostavljanje stikov z različnimi deležniki
v mednarodnem poslovanju, optimizacija nabavnih virov, zakonodajni in drugi
vplivi v mednarodnem poslovanju. CEMP letno izvede prek 1.000 svetovanj in 30
mreženj, bodisi v živo bodisi preko spleta.

Informiramo in
izobražujemo

1 na 1 svetovanja in mreženja

Izpostavljamo
najboljše

Go International Slovenia je program GZS za krepitev
internacionalizacije gospodarstva, ki ga izvaja ekipa Centra za
mednarodno poslovanje (CEMP). Povečanje števila izvoznikov,
vrednosti in dobička slovenskega izvoza, krepitev prisotnosti
na obstoječih, tradicionalnih trgih, osvajanje in pozicioniranje
podjetij na novih trgih ter krepitev prepoznavnosti slovenskega
gospodarstva in blagovne znamke Made in Slovenia so ključni cilji,
ki jih s programom zasledujemo.

Povezujemo

Go International Slovenia

Pregled storitev

IZPOSTAVLJAMO

Spodbujamo razvoj in inovacije

Od leta

1996

spodbujamo inovativnost v Sloveniji
na regionalni ravni in od leta 2003 na nacionalni
ravni

Več kot

15 dogodkov
(delavnic in predavanj) na temo razvoja
in inovacij letno

3

FUTURE
razstave

razvojnih dosežkov slovenske industrije
in institucij znanja letno

ZAVZEMAMO SE ZA
• povezovanje vseh deležnikov inovacijskega ekosistema, od gospodarstva do institucij znanja, od
šolstva do civilne družbe, od velikih korporacij do inovativnih zagonskih podjetij;
• mednarodno prepoznavnost slovenske inovativnosti, inovacij in inovativnih podjetij;
• razvoj na vseh ravneh z močnim sodelovanjem med različnimi deležniki;
• promocijo razvojnih dosežkov na vseh prioritetnih področjih Slovenske strategije pametne
specializacije ter
• dvig inovacijske kulture tako znotraj GZS kot po celotni Sloveniji.

Področje Tehnološki razvoj in inovativnost na GZS je s
programom Inovativna Slovenija stičišče za inovativne
izboljšave in inovacije znotraj GZS in aktivni povezovalec
inovacijskega ekosistema v Sloveniji. Z delovanjem in
izvajanjem aktivnosti na različnih področjih spodbujamo
inovacijsko kulturo in gradimo pozitivno inovativno klimo v
slovenskem inovacijskem ekosistemu ter nudimo podporo
uspešnemu prodoru slovenskih inovacij na tuje trge.

Vodilni v
internacionalizaciji
podjetij

Močan socialni
partner z učinki v
poslovnem okolju

Inovativna Slovenija

Spodbujamo razvoj
in inovacije

Gravitacija je podcast GZS o idejah, da te ne padejo daleč
od drevesa. Pa ne samo o idejah, ampak o vsem, kar
sledi, da ideja ne ostane ničvredna. V epizodah podcasta
Gravitacija v studiu GZS gostimo goste iz Slovenije, pa
tudi tujine, ki s svojimi idejami in njihovo realizacijo
spreminjajo naš in vaš svet.

Informiramo in
izobražujemo

Podcast Gravitacija o idejah, razvoju in
inovacijah

Izpostavljamo
najboljše

Vsako leto v posebnem katalogu objavimo prejemnike
vseh priznanj za inovacije na nacionalni ravni s ciljem
promocije inovativnih dosežkov Slovenije tako v
slovenskem kot v mednarodnem okolju.

Povezujemo

Katalogi prejemnikov nacionalnih priznanj
GZS za inovativnost v slovenskem in
angleškem jeziku

Pregled storitev

IZPOSTAVLJAMO

Informiramo in izobražujemo

15.000 podanih
nasvetov in informacij letno

1.200

pravnih
mnenj

in pravnih svetovanj članom letno

300 izvedenih
seminarjev in delavnic letno

11.000 udeležencev
seminarjev in delavnic po Sloveniji letno

ZAVZEMAMO SE ZA
• dvig informiranosti članov GZS o vsebinah, ki so ključnega pomena za poslovanje;
• širjenje znanj o najnovejših poslovnih trendih ter
• hitro dostopno, cenovno ugodno in visoko strokovno svetovanje o poslovnih vsebinah.

Močan socialni
partner z učinki v
poslovnem okolju
Vodilni v
internacionalizaciji
podjetij
Spodbujamo razvoj
in inovacije

Infopika je svetovalni center GZS, ki na enem mestu nudi različne
poslovne informacije in nasvete s področja davkov, delovnih razmerij,
intelektualne lastnine, e-poslovanja in informatike, izobraževanj,
mednarodnega poslovanja, podjetniškega poslovanja ipd. Svetovalni
center ima že 17-letno tradicijo. Malim in srednje velikim podjetjem
in samostojnim podjetnikom je v tem obdobju podal prek 210.000
konkretnih nasvetov.

Informiramo in
izobražujemo

Infopika

Izpostavljamo
najboljše

Gre za nabor izobraževalnih dogodkov o mehkih veščinah, kot
so kreativnost, vodenje, čustvena inteligenca, ... Vsebine so
namenjene posameznikom na vseh ravneh, ki ste pripravljeni in
željni spreminjati sebe in svojo okolico v družbo z višjo dodana
vrednostjo.

Povezujemo

Kreativni seminarji in webinarji

Pregled storitev

IZPOSTAVLJAMO

Izpostavljamo najboljše

24 različnih
nagrad in priznanj GZS

1.000 imetnikov
Certifikata Excellent SME

Podeljevanja Nagrade GZS za izjemne
gospodarske in podjetniške dosežke

od leta

1969

ZAVZEMAMO SE ZA
• promocijo odličnih podjetij doma in v tujini,
• motiviranje nagrajencev za njihovo nadaljnje uspešno delo ter
• povečevanje prepoznavnosti blagovnih znamk odličnih podjetij.

Spodbujamo razvoj
in inovacije

Vodilni v
internacionalizaciji
podjetij

Močan socialni
partner z učinki v
poslovnem okolju
Certifikat Excellent SME predstavlja certifikat odličnosti, ki ga v
sodelovanju s partnerjema Coface Adriatic in Connet podeljujemo že
od leta 2012. Imetniki certifikata dosegajo 30 odstotkov višje prihodke
na zaposlenega od povprečja te velikosti podjetij, ustvarijo 57 odstotkov
višji dobiček na zaposlenega in imajo za 28 odstotkov višjo dodano
vrednost na zaposlenega. Certifikat pomeni verodostojno priznanje za
uspešno poslovanje, omogoča večjo prepoznavnost in hkrati spodbuja
dobre in etične poslovne običaje. V sodelovanju z gospodarskimi
zbornicami in Coface deluje projekt Excellent SME tudi v osmih državah
v neposredni bližini.

Informiramo in
izobražujemo

Le odlična srednja in mala podjetja imajo certifikat
Excellent SME!

Izpostavljamo
najboljše

Najstarejša, a tudi najprestižnejša nagrada gospodarstvenikom v slovenskem
prostoru je Nagrada GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Od
leta 1969 je nagrado prejelo prek 370 gospodarstvenikov in gospodarstvenic,
ki več let dosegajo odlične rezultate na domačem in svetovnih trgih. Poslovno
uspešnost, ki izpolnjuje najbolj zahtevna merila odličnosti, nagrajenci
dopolnjujejo z razvojno naravnanostjo, inovativnostjo in izjemno družbeno
odgovornostjo.

Povezujemo

Slovenski gospodarski oskar

Pregled storitev

IZPOSTAVLJAMO

Povezujemo

50 dogodkov
namenjenih predvsem mreženju letno

6

strateških
svetov

Vključeni v Eurochambres, ki povezuje

1.700 zbornic
in 20 mio podjetij v 46 državah članicah

Vključeni v mrežo EEN s 600 centri v več kot

50

evropskih
državah

in 4.000 izkušenimi strokovnjaki

Vključeni v prek

60 mednarodnih
panožnih združenj in institucij

ZAVZEMAMO SE ZA
• čim tesnejše poslovno sodelovanje gospodarstvenikov;
• povezovanje gospodarstvenikov pri razvojnih projektih ter
• povezovanje članov preko ugodnosti v okviru programa Član-članu.

Strateški sveti GZS
Strateški sveti GZS delujejo kot posvetovalna telesa organov GZS pri oblikovanju
predlogov na ključnih razvojnih področjih dela GZS. Pri GZS delujejo:
• Strateški svet GZS za kadre, izobraževanje in trg dela
• Strateški svet za davčni sistem
• Strateški svet za investicije in gradbeništvo
• Strateški svet za kolektivno dogovarjanje
• Strateški svet za energetski prehod

Močan socialni
partner z učinki v
poslovnem okolju
Vodilni v
internacionalizaciji
podjetij

Na GZS si aktivno prizadevamo za povezovanje domačih podjetij v skupine oziroma
konzorcije. Takšno združevanje, pa najsi gre za kadre, finance ali raziskave in razvoj,
postaja vse bolj pomembno za uspešen nastop in poslovanje na tujih trgih. V želji po
izmenjavi informacij, izkušenj in znanja ter posledično uspešnejšem prodoru domačih
podjetij na tuje trge je pod našim okriljem nastalo več prostovoljnih poslovnih
združenj.

Spodbujamo razvoj
in inovacije

Poslovni sveti in klubi

Informiramo in
izobražujemo

IZPOSTAVLJAMO

Pregled storitev

Povezujemo

Izpostavljamo
najboljše

• Strateški svet za okolje

Pregled storitev

PODATKI IN INFORMACIJE
GZS ponuja najrazličnejše informacije o slovenskem poslovnem okolju, od statističnih podatkov do
finančnih kazalnikov ter podatkov o podjetjih in kontaktnih naslovih. Ponuja tudi številne informacije
o tujem poslovnem okolju, saj lahko pripravi sezname proizvajalcev, trgovcev, združenj ali drugih
organizacij v tujini. Na razpolago so informacije in storitve iskanja poslovnih partnerjev v okviru mreže
EEN, katere članica je GZS.

PUBLIKACIJE IN BILTENI
GZS izdaja korporativno revijo Glas gospodarstva, pa tudi panožno obarvane tematske edicije revije
Glas gospodarstva. Poleg tega je izdajatelj revije Discover Slovenia v angleškem jeziku ter več edicij za
posamezna tržišča. GZS izdaja tudi različne elektronske biltene, od korporativnega Poslovnega tednika
do različnih tematskih biltenov.

MEDNARODNO POSLOVANJE
GZS izvaja aktivnosti na področju mednarodnega poslovanja v okviru svojega programa Go International
Slovenia.
Aktivnosti zajemajo tri sklope storitev:
• poslovno svetovanje o vstopih in nastopih na posameznih tujih trgih,
• poslovne dogodke ter
• različna mreženja.

OGLAŠEVANJE IN PROMOCIJA
Raznovrstna oglasna mesta v poslovni stavbi GZS izkoriščajo čas, ki ga številni udeleženci prireditev in
obiskovalci preživijo na GZS. Velika dinamika gibanja gostov pred dvoranami in pri vhodih v poslovno
stavbo so izhodišče za učinkovito lokacijo promocijskih oglasov in sporočil (pred dvoranami, v dvigalih, …).
Poleg oglaševanja v zgradbi je možno tudi oglaševanje v tiskanih in elektronskih gradivih ter podatkovnih
bazah GZS.
Poleg navedenih promocijskih možnosti so na voljo posebni paketi za sodelovanje in promocijo na
največjih poslovnih dogodkih GZS, ki omogočajo izvedbo celovitih marketinških akcij, usmerjenih
izključno na poslovno javnost.

Izobraževanja
GZS organizira številna strokovna izobraževanja, namenjena poslovni javnosti. Gre za aktualne vsebine
s področij, kjer imamo največ znanja, informacij in izkušenj oz., kjer zaznamo pomanjkanje znanja
in ponudbe tovrstnih izobraževanj na trgu. Veliko izobraževanj je za člane brezplačnih, pri plačljivih
seminarjih in delavnicah pa imajo tudi do 50-odstotni popust.

Dogodki
GZS organizira številne strateške in poslovne konference na aktualne tematike, srečanja ter svečane
dogodke podeljevanja nagrad in priznanj za najvidnejše uspehe podjetij in posameznikov s posameznih
področij.

JAVNE LISTINE, CERTIFIKATI in POTRDILA
Javne listine
GZS izvaja javna pooblastila s področja zunanje trgovine in transporta. Tako izdaja na področju
mednarodnega prometa blaga zvezke ATA za začasni izvoz blaga ter potrdila o nepreferencialnem poreklu
za izvoz blaga v tretje države. Na področju prevozov v cestnem prometu izdaja licence za opravljanje
prevozov blaga, licence za opravljanje prevozov blaga in potnikov v notranjem in mednarodnem cestnem
prometu ter deli dovolilnice in CEMT dovolilnice za opravljanje mednarodnega cestnega prevoza blaga.

Certifikati
GZS izdaja certifikat Excellent SME, s katerim se potrjuje odličnost malih in srednje velikih podjetij, ki
izpolnjujejo stroge finančne in bonitetne kriterije. Certifikat pomeni verodostojno priznanje za uspešno
poslovanje, omogoča večjo prepoznavnost in hkrati spodbuja dobre in etične poslovne običaje.

Močan socialni
partner z učinki v
poslovnem okolju
Vodilni v
internacionalizaciji
podjetij

IZOBRAŽEVANJA IN DOGODKI

Spodbujamo razvoj
in inovacije

Pravno svetovanje s področja delovnih razmerij, javnih naročil, zaposlovanja tujcev, gospodarskih
pogodb, izvršb in insolvenčnih postopkov, statusnega gospodarskega prava, poslovanja s potrošniki in
alternativnega reševanja sporov.

Informiramo in
izobražujemo

Infopika je svetovalni center GZS, ki na enem mestu nudi različne poslovne informacije in nasvete s
področja davkov, delovnih razmerij, intelektualne lastnine, e-poslovanja in informatike, izobraževanj,
mednarodnega poslovanja, podjetniškega poslovanja ipd.

Izpostavljamo
najboljše

SVETOVANJE IN NASVETI

NAJEM DVORAN
V Poslovno konferenčnem centru GZS na Dimičevi 13 v Ljubljani je mogoče najeti sodobne tehnično
opremljene učilnice, dvorane in sejne sobe, dvorano za svečane dogodke s pogledom na Ljubljanski grad,
pa tudi atraktivne prostore, ki so primerni za razstave in druge promocijske aktivnosti. Člani imajo pri
najemu 30-odstotni popust.

Pregled storitev

GZS izdaja tudi potrdila o članstvu, ki ga podjetja potrebujejo pri poslovanju z domačimi in tujimi
partnerji, ob prijavi za nastope na javnem razpisu, ter potrjuje druge listine.

Povezujemo

Potrdila

STALNA ARBITRAŽA PRI GZS
Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije (ang. Ljubljana Arbitration Centre) je samostojna
institucionalna arbitraža, ki deluje pri Gospodarski zbornici Slovenije in je od nje neodvisna. Spore
rešujemo že od leta 1928, ko je bilo ustanovljeno takratno Razsodišče za trgovino, obrt in industrijo
v Ljubljani. Stalna arbitraža je vodilni regionalni center za reševanje sporov v srednji in JV Evropi,
ki za stranke organizira in zagotavlja podporo reševanju domačih sporov in sporov z mednarodnim
elementom z arbitražo, pospešeno arbitražo, mediacijo, med-arb in drugimi alternativnimi oblikami
reševanja sporov v skladu z lastnimi pravili in pravili UNCITRAL.
Več informacij na spletni strani www.sloarbitration.eu

T: +386 1 5898 180
E: arbitraza.lj@gzs.si
W: http://www.sloarbitration.eu/

Združenja in zbornice dejavnosti
Združenja in zbornice dejavnosti, ki so organizacijske enote v okviru GZS
• Medijska zbornica
• Podjetniško-trgovska zbornica
• Zbornica elektronske in elektroindustrije
• Zbornica gorskih centrov
• Zbornica gradbeništva in IGM
• Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij
• Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev
• Zbornica komunalnega gospodarstva
• Zbornica MedTech Slovenija
• Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti
• Zbornica računovodskih servisov
• Zbornica za poslovanje z nepremičninami
• Združenje kemijske industrije
• Združenje kovinske industrije
• Združenje kovinskih materialov in nekovin
• Združenje lesne in pohištvene industrije
• Združenje za informatiko in telekomunikacije
• Združenje za inženiring
• Združenje za papirno in papirno predelovalno industrijo
• Združenje za promet
• Združenje za svetovalni inženiring
• Združenje za tekstilno, oblačilno in usnjarsko predelovalno industrijo

Samostojne zbornice dejavnosti
• Energetska zbornica
• Turistično gostinska zbornica Slovenije

Regionalne zbornice
Regionalne zbornice, ki so organizacijske enote v okviru GZS
• GZS Regionalna zbornica Gorenjska
• GZS Koroška gospodarska zbornica, Dravograd
• GZS Posavska gospodarska zbornica, Krško
• GZS Regionalna zbornica Postojna
• GZS Zasavska gospodarska zbornica
• GZS Severno Primorska gospodarska zbornica, Nova Gorica
• GZS Zbornica osrednjeslovenske regije

Samostojne regionalne zbornice
• Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine
• Pomurska gospodarska zbornica
• Primorska gospodarska zbornica
• Regionalna gospodarska zbornica Celje - RGZC
• Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica (SŠGZ)
• Štajerska gospodarska zbornica

Gospodarska zbornica Slovenije
v številkah
6.000
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100
strokovnjakov
24
združenj in zbornic dejavnosti
13
regionalnih zbornic
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Gospodarska zbornica Slovenije v letu 2021 praznuje 170-letnico svojega
delovanja. Od prvih začetkov pa vse do danes ostaja rdeča nit vseh zborničnih
prizadevanj zastopanje interesov članov in krepitev konkurenčnosti
slovenskega gospodarstva. Izpostavljamo ključne mejnike v zbornični
zgodovini in razvoju.
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Gospodarska zbornica Slovenije
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
01 5898 000
www.gzs.si
info@gzs.si
Facebook: GSZsi
Twitter: GZSnovice
Youtube: GZSvideo

