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Prva podelitev Priznanj 

za najboljše inovacije

Območna zbornica v Zasavju prične 
s projektom podelitve priznanj za 

najboljše inovacije v regiji. Postopoma 
se projektu priključijo druge 

regionalne zbornice. Leta 2003 GZS 
prvič podeli priznanja za najboljše 

inovacije na nacionalni ravni.

foto: arhiv GZS 20012001
Včlanitev v Mednarodno 

trgovinsko zbornico 
(ICC)

GZS postane preko slovenskega 
Nacionalnega odbora članica  

Mednarodne trgovinske zbornice 
(ICC) s sedežem v Parizu kot največje 

svetovne poslovne organizacije za 
pospeševanje liberalizacije svetovne 

trgovine in oblikovanje mednarodnega 
avtonomnega gospodarskega prava.

vir: arhiv GZS 20062006
Prostovoljno članstvo

24. junija 2006 začne veljati nov Zakon 
o gospodarskih zbornicah, ki po 

petmesečnem prehodnem obdobju s 
24. novembrom uvede prostovoljno 

članstvo v GZS.

vir:Uradni list 20072007
Prvič organizira Vrh 

slovenskega gospodarstva

11. oktobra 2007 GZS prvič organizira 
Vrh slovenskega gospodarstva. Več 

kot 400 gospodarstvenikov v dialogu 
z vlado išče skupni imenovalec za 

hitrejši gospodarski in socialni razvoj. 
Taka oblika dialoga z vlado postane 

tradicionalna in predstavlja eno izmed 
največjih gospodarskih konferenc v 

Sloveniji. 

foto: Žare Modlic 20082008
Status reprezentativne 
gospodarske zbornice   

26. maja 2008 GZS prejme status 
reprezentativne gospodarske zbornice 

na podlagi Zakona o gospodarskih 
zbornicah. Ta status ji omogoči 
pridobiti delež na premoženju 

nekdanje javnopravne GZS. 

vir: arhiv GZS 20162016
Vzpostavitev Slovenske 

digitalne koalicije - 
digitalna.si

24. novembra 2016 predstavniki 
gospodarstva, raziskovalno-razvojnega 

sektorja, civilne družbe in javnega 
sektorja vzpostavijo Slovensko 

digitalno koalicijo – digitalna.si. 
Namenjena je usklajevanju digitalnega 

preoblikovanja Slovenije.

foto: Barbara Reya 20192019
Podpis posebne  

Izjave za Slovenijo 5.0.

20.novembra 2019 predstavniki 
gospodarstva, vlade in znanosti 

podpišejo posebno Izjavo za Slovenijo 
5.0- kot družbo trajnostnega 

razvoja, ki bo z uporabo znanosti, 
umetne inteligence, industrije 4.0 
in inovativnosti zagotavljala delo, 

socialno varnost in okoljsko vzdržnost 
po najvišjih svetovnih standardih.

foto: Barbara Reya 20212021
Prejem  

državnega odlikovanja 
zlati red za zasluge

Predsednik republike Slovenije  
Borut Pahor je 6. julija 2021 na 

slovesnosti ob 170-letnici GZS in 
podelitvi 53. Nagrad GZS za izjemne 
gospodarske in podjetniške dosežke 

Gospodarski zbornici Slovenije 
vročil državno odlikovanje zlati red 
za zasluge za 170 let povezovanja in 

spodbujanja slovenskega gospodarstva 
doma in v svetu.
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