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''Pomen zanesljivega in odpornega domačega prehranskega sistema, ki mora delovati v vseh okoliščinah in je državljanom zmožen 

zagotoviti dostop do zadostne količine cenovno dostopne hrane, je v ospredje postavila pandemija covida-19. Ukrajinsko ruska kriza še 

dodatno krepi potrebo po zanesljivi oskrbi tako s surovinami kot energijo, ki jo potrebujemo za pridelavo in predelavo hrane.  

Kmetijska in živilska podjetja, ki jih združujemo v GZS Zbornici kmetijskih podjetij, so pomemben gospodarski subjekt. V Sloveniji deluje 

291 kmetijskih podjetij in 772 živilsko predelovalnih podjetij. Skupaj ta podjetja zaposlujejo preko 16.300 zaposlenih in letno ustvarijo 

preko 2,4 milijarde evrov prihodkov. Svojo dejavnost opravljajo v vseh 13 slovenskih regijah. Njihovo težo predstavljamo v tej 

brošuri. 

Moč gospodarstva regij združuje tudi predstavitev vseh regionalnih gospodarskih zbornic, ki so del Gospodarske 

zbornice Slovenije. Izpostavljamo nekatere ključne aktivnosti, ki jih GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij počne v 

dobro in v korist svojih članov.  

Brošura nastaja v času prvih skupnih regijskih srečanj z regionalnimi gospodarskimi zbornicami. Naš namen je 

spodbuditi sodelovanje podjetij s področja kmetijstva in živilstva v regijah in graditi na skupnem sodelovanju, izmenjavi 

mnenj in delitvi dobrih praks ter znanj, ki jih premoremo skupaj.

Začenjamo na dobrih temeljih in naj naša skupna pot v prihodnje krepi moto sodelovanja, da povezani ustvarjamo odličnost.''

dr. Tatjana Zagorc, direktorica GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij

POVEZANI 
USTVARJAMO 
ODLIČNOST
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PREDSTAVLJAMO 
VAM GZS –  
ZBORNICO 
KMETIJSKIH IN 
ŽIVILSKIH 
PODJETIJ

GZS - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij združuje, povezuje in 
zastopa kmetijska in živilska podjetja v odnosu do državnih organov 
in evropskih panožnih združenj, oblikuje stališča in politiko do 
socialnih partnerjev, pospešuje razvoj dejavnosti, pretok znanja 
in idej ter prenaša dobre slovenske in evropske prakse. Zagotavlja 
strokovno pomoč v obliki svetovanja, izobraževanja, informiranja in 
usposabljanja. 

GZS - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij zadnja leta povečuje 
številčnost svojega članstva, ki danes šteje 246 podjetij. Združujemo 
tako največja kot najmanjša podjetja iz kmetijstva, živilstva in drugih 
povezanih dejavnosti. 

Njihove interese zastopamo preko sedmih sekcij, petih združenj in 
sedmih odborov. Stališča posameznih sektorjev zastopamo tako na 
nacionalnem kot evropskem nivoju. Včlanjeni smo kar v 11 sektorskih 
in eno krovno evropsko združenje proizvajalcev hrane in pijač. 

Poslanstvo GZS - Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij je aktivna 
podpora članom, naša vizija pa je izboljšanje konkurenčnosti slovenskega 
agroživilstva, v kar so usmerjene vse naše aktivnosti.
Naše naloge so, da:
∙ ustvarjamo nov gospodarski zagon za Slovenijo 5.0 
∙ skrbimo za internacionalizacijo poslovanja 
∙ pomagamo zagotavljati učinkovito  poslovno okolje in optimiziramo 
verige ter odnose med deležniki v verigi
∙ spodbujamo inovativnost in digitalizacijo poslovanja 
∙ razvijamo trg dela in kompetentne kadre
∙ spodbujamo trajnostno poslovanje in prehod v krožno gospodarstvo in
∙ krepimo storitve za člane

Strokovna ekipa GZS - Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij šteje skupaj 
17 zaposlenih. S svojim znanjem in strokovnostjo ter dolgoletnimi izkušnja-
mi skrbi za učinkovito izvajanje načrtovanih nalog in razvija nove produkte, 
ki sledijo dolgoročnim razvojnim ciljem panoge in evropskih strategij.

MEDNARODNE POVEZAVE
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ORGANIGRAM GZS ZBORNICE 
KMETIJSKIH IN ŽIVILSKI PODJETIJ

GZS - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij deluje preko številnih 
odborov, sekcij in združenj, ki jih predstavljamo v organigramu.

GZS – Zbornico kmetijskih in živilskih podjetij vodi 26 članski 
upravni odbor. Delo upravnega odbora je povezano z usmerjanjem 
dela strokovne službe zbornice in z aktivnim zastopanjem interesov 
kmetijskih in živilskih podjetij ter spodbujanjem sodelovanja s člani 

in drugimi vladnimi in nevladnimi organizacijami. Med glavne izzive 
našega dela sodijo:
∙ upravljanje s krizami (pandemija, vojne),
∙ okolje, zlasti klimatske spremembe, embalaža, biodiverziteta, 
zavržki hrane,
∙ zdravstvena politika in zdrav življenjski slog, 
∙ prehranska politika, 

∙ skrb za konkurenčnost in rast, 
∙ delovna mesta,
∙ trgovina, 
∙ kmetijstvo in razvoj podjetništva ter 
∙ varnost hrane 
∙ in znanje.

GZS - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Upravni odbor ZKŽP

Strokovna služba ZKŽP

Kmetijstvo

Sektor rastlinske 
pridelave Sektor prireje živali Sektor žitne industrije Sektor pijač

Sektor 
krožnega 

gospodarstva

Sektor 
mlekarstva

Sektor 
mesne 

industrije

Sektor drugih 
prehanskih 

izdelkov

Združenje 
industrije 

pijač

Sekcija za 
mlekarstvo

Sekcija za 
pekarstvo

Sekcija za 
mlinarstvo

Sekcija 
proizvajalcev 

krmil

Sekcija 
proizvajalcev 

bioplina
Združenje kmetijskih podjetijSekcija 

za sadjarstvo

Združenje za 
prehranska 

dopolnila

Združenje 
slovenskih 

vinarjev

Združenje 
slovenskih 

pivovarn

Proizvodnja pijačProizvodnja živil

Odbor za varnost živil Odbor za zakonodajo in 
označevanje živil

Odbor za mednarodno 
poslovanje Odbor za javna naročila

Pogajalska skupina za kolektivno 
pogodbo kmetijstva in 

živilske industrije

Odbor za spremljanje zavez 
odgovornosti

Odbor za razvoj 
človeških virov
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GLAVNI DOGODKI 
GZS ZBORNICE 
KMETIJSKIH IN 
ŽIVILSKIH 
PODJETIJ

GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij v okviru svojega dela 
letno organizira več odmevnih strokovnih dogodkov in srečanj.

Med najpomembnejšimi je Vrh kmetijskih in živilskih podjetij, 
ki ga vsako leto pripravimo v začetku junija na aktualne teme. 
Lanskoletni vrh je osrednjo pozornost namenil pregledu aktualnega 
stanja na področju agroživilstva doma in v mednarodnem 
okolju. Na vrhu smo predstavili mednarodne 
gospodarske trende po pandemiji in izzive za 
Slovenijo ter dejavnike produktivnosti na 
ravni podjetij. Predstavljen je bil pogled 
potrošnikov skozi trženjski monitor 
o stanju in trendih v agroživilstvu ter 
analiza poslovanja živilske panoge v letu 

2020. Svoja razmišljanja so ob zaključku na okrogli mizi z naslovom 
»Ali smo pripravljeni?« predstavili predsedniki in direktorji uglednih 
kmetijskih in živilskih podjetij. 

 Vsako leto skupaj s podjetji sodelujemo na Mednarodnem 
kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni, ki poteka 
konec avgusta. Lani se je na razstavnem prostoru predstavilo 12 
podjetij, naših članov. Dnevno smo imeli vinarja dneva, z nami pa so 
bili tudi mladi, sodelujoči v projektu Ecotrophelia. Dogajanje na sejmu 
smo zaznamovali s strokovnim programom in organizacijo številnih 
poslovnih srečanj. Najbolj odmevni so bili Sadjarski posvet 2021, 
Srečanje partnerjev SRIP HRANA ter Posvet o javnem naročanju in 
aktualnih prehranskih temah. 

Že šesto leto zapored je 15. septembra 2021 v mestnem središču 
Ljubljane potekala tradicionalna prireditev Po primorsko. Na 
Pogačarjevem trgu so se primorska živilska podjetja in zadruge 
obiskovalcem predstavile z brezplačnimi degustacijami vina in 
kakovostnih domačih izdelkov. Letos je na prireditvi Po primorsko 
sodelovalo enajst primorskih živilskih podjetij in zadrug.

V lanskem letu smo izvedli že 7 Šolo HACCP. Cilj izobraževanja Šole 
HACCP je naučiti udeležence pravilne identifikacije dejavnikov 
tveganj in ocene rizika njihovega negativnega vplivanja na kakovost 

in varnost proizvodnega procesa oziroma končnega izdelka. 

Med strokovnimi konferencami velja omeniti 
Mesno konferenco, ki je osrednjo temo 

namenila stanju in izzivom oskrbnih verig z 
mesom, zlasti prašičev, govedi in perutnine.

Odmevna je bila tudi Mlekarska 
konferenca, ki je predstavila stanje na 

mlečnem trgu, trenutne in prihodnje izzive mlekarskega sektorja ter 
potenciale za pridelavo ekološkega mleka v Sloveniji.  

Vsako leto pripravimo tudi Veliki spomladanski živilski seminar in Veliki 
jesenski živilski seminar. Veliki spomladanski živilski seminar je 
osvetlil tematiko potrošniških raziskav. Udeleženci so preko spleta v 
dveh dneh spremljali 16 predavateljev z različnih raziskovalnih inštitucij, 
fakultet in podjetij, ki so predstavili aktualne vsebine in raziskave s 
področja pridelave obogatenih živil, reformulacije živil, senzoričnega 
ocenjevanja, percepcije potrošnikov ter njihove navade in pričakovanja 
v okviru različnih prehranjevalnih aspektov. 

Veliki jesenski živilski seminar je tradicionalni letni dogodek, 
namenjen tehnologom v živilskih podjetjih in ostalim predstavnikom 
iz različnih institucij. Predavatelji iz različnih področij so predstavili 
novosti s področja zakonodaje na evropskem in nacionalnem nivoju, 
možne načine detekcije antibiotikov in vpliv merilne negotovosti na 
rezultate. 

Lani smo prvič izvedli Strateški forum pijač, ki je povezal proizvajalce 
brezalkoholnih pijač in vod, vinarje in pivovarje. Sektorje namreč 
povezuje skrb za povezovalno, trajnostno, odgovorno in konkurenčno 
poslovanje, pri čemer jih omejujejo novi zakonodajni okviri. Tematike, 
ki zaposlujejo vse tri sektorje, med drugim obsegajo trajnostno 
upravljanje z vodami, ravnanje s plastično in drugo embalažo, razvoj 
prehranske politike, alkoholne politike in zelenega prehoda v krožno 
gospodarstvo. 

Novost letošnjega leta je bila tudi Akademija za embalažo, ki prihaja 
v stik z živili in je potekala v okviru projekta KOC HRANA 2. V šestih dneh 
strokovnega programa so strokovnjaki predavali o različnih vidikih, 
povezanih z embalažo, udeleženci pa so se seznanili s številnimi 
novostmi. 
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AKTIVNOSTI 
GZS ZBORNICE 
KMETIJSKIH IN 
ŽIVILSKIH PODJETIJ

GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij izvaja številne 
aktivnosti v okviru svojih razvejanih dejavnosti.

Med najstarejše sodi Ocenjevanje pekovskih izdelkov. Letos smo 
izvedli že 22. Senzorično ocenjevanje kruha, pekovskega peciva, 
finega pekovskega peciva, keksov, testenin in svežih slaščic v hladni 
verigi. Strokovni senzorični panel je senzorično ocenil 208 izdelkov 
iz 14 podjetij. Podjetja so ponovno dokazala svojo kreativnost in 
inovativnost pri proizvodnji kakovostnih izdelkov. Skupno je bilo 
podeljenih 189 zlatih priznanj v različnih kategorijah. 

Lani smo v sodelovanju z Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo 
Slovenije organizirali prvo Senzorično ocenjevanje piva. Na 
ocenjevanje je bilo prijavljenih 43 vzorcev piva 20 pivovarjev s cele 
Slovenije. Priznanje in znak »Pivo odlične kakovosti 2021« je prejelo 19 
piv, ki so rezultat dela 13 pivovarjev.

Na področju prehranske politike že od leta 2015 gradimo na 
Zavezah odgovornosti. Podpisniki zavez odgovornosti sektorja 
brezalkoholnih pijač, mlekarstva in pekarstva so nadaljevali svojo 
pot k doseganju zastavljenih ciljev na področju zavez odgovornosti 
ter širjenju ponudbe živil izboljšane hranilne sestave. Na trgovskih 
policah je mogoče najti vedno več brezalkoholnih pijač in mlečnih 
izdelkov z manj dodanega sladkorja ter pekovskih izdelkov z nižjo 
vsebnostjo soli. Sektor brezalkoholnih pijač se je v letu 2021 
zavezal k dodatni novi zavezi, in sicer, da bodo do konca leta 2025 
v brezalkoholnih pijačah znižali vsebnost sladkorja in s tem tudi 
povprečen energijski iznos 100 ml brezalkoholnih pijač za 5 %. Na 
podpis svojih prvih zavez se je v tem letu pripravljal tudi mesni 
sektor. Lani so se za prostovoljno označevanje hranilnih vrednosti 
odločili tudi pivovarji, ki hranilne vrednosti označujejo na embalaži. 

Z vidika spodbujanja mladih k razvoju novih izdelkov GZS-Zbornica 
kmetijskih in živilskih podjetij že od leta 2008 organizira tekmovanje 
Ecotrophelia Slovenija za študente s področja inovacij v živilstvu 
in razvoja novih živilskih izdelkov. Gre za tekmovanje, na katerem 
študentske ekipe razvijejo in predstavijo inovativne živilske izdelke, 
ki morajo biti eko-inovacija v vsaj eni dimenziji razvoja. Tako študente 
spodbujamo, da razmišljajo širše ter že pri razvoju upoštevajo 
trajnostni vidik, ki je v današnjem času ključnega pomena.

Več o projektu na https://www.gzs.si/zbornica_kmetijskih_in_
zivilskih_podjetij/vsebina/Na%C5%A1e-aktivnosti/Ecotrophelia1

Med pomembnejše aktivnosti sodi tudi upravljanje Kataloga živil za 
javno naročanje. Gre za spletno aplikacijo, ki predstavnikom javnih 
zavodov omogoča hitro, učinkovito in zakonodajno pravilno pripravo 
javnega naročila. 

https://www.gzs.si/zbornica_kmetijskih_in_zivilskih_podjetij/vsebina/Na%C5%A1e-aktivnosti/Ecotrophel
https://www.gzs.si/zbornica_kmetijskih_in_zivilskih_podjetij/vsebina/Na%C5%A1e-aktivnosti/Ecotrophel
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PREDSTAVITEV 
POSLOVANJA 
KMETIJSKIH IN 
ŽIVILSKIH 
PODJETIJ 
V SLOVENIJI
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OSEBNA IZKAZNICA KMETIJSKIH 
PODJETIJ V SLOVENIJI

Število podjetij: 

291

Število zaposlenih: 

1.877

Neto čisti dobiček: 

4,2 mio €

Dodana vrednost: 

76 mio €

Dodana vrednost na 
zaposlenega: 

40.611 €

Čisti prihodki od prodaje:  

209 mio €

Mesečna bruto plača na 
zaposlenega:

1.461 €

Delež prodaje na tujem trgu: 

12,7 %
Čisti prihodki od prodaje 

na tujem trgu: 

27 mio €

Za slovensko kmetijstvo je značilno, da imamo na eni strani 
velika kmetijska gospodarstva, po drugi strani pa velik delež v 
kmetijstvu predstavljajo družinske kmetije. Kmetijska podjetja 
povezujejo več kot 3.500 kooperantov, tržno usmerjenih družin-
skih kmetij, so razvojni centri in inovatorji na področju pridelave 
živil in zasledovanju ciljev potrošnikov. V Sloveniji deluje 291 
kmetijskih podjetij, ki zaposlujejo skoraj 1.900 zaposlenih in 
letno ustvarijo preko 200 milijonov evrov prihodkov.
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REGIONALNE ZNAČILNOSTI 
KMETIJSKIH PODJETIJ

Število družb

1. Osrednjeslovenska: 71

2. Podravska: 49

3. Pomurska: 44

4. Savinjska: 28

5. Goriška: 24

6. Gorenjska: 21

7. Posavska: 14

8. Obalno-kraška: 12

9. Jugovzhodna: 10

10. Primorsko-notranjska: 8

11. Koroška: 6

12. Zasavska: 4

Število družb

1. Osrednjeslovenska: 71

2. Podravska: 49

3. Pomurska: 44

4. Savinjska: 28

5. Goriška: 24

6. Gorenjska: 21

7. Posavska: 14

8. Obalno-kraška: 12

9. Jugovzhodna: 10

10. Primorsko-notranjska: 8

11. Koroška: 6

12. Zasavska: 4

Čisti prihodki od prodaje (mio €)

1. Pomurska: 62,7

2. Podravska: 44

3. Osrednjeslovenska: 43,4

4. Posavska: 21

5. Savinjska: 17,5

6. Gorenjska: 5,9

7. Obalno-kraška: 4,4

8. Jugovzhodna: 3,8

9. Primorsko-notranjska: 2,3

10. Koroška: 2,1

11. Goriška: 1,9 

12. Zasavska: 0,2

Dodana vrednost (mio €)

1. Pomurska: 28,2

2. Podravska: 16

3. Osrednjeslovenska: 9,5

4. Posavska: 7,1

5. Savinjska: 7,1

6. Gorenjska: 2

7. Obalno-kraška: 1,9

8. Jugovzhodna: 1,4

9. Primorsko-notranjska: 1,3

10. Koroška: 1

11. Goriška: 0,6 

12. Zasavska: 0,05

Regionalne značilnosti kmetijskih podjetij
Podatki za leto 2020; statistične regije

*SKD A 01.1 – SKD A 01.6; podatki za leto 2020; vir: KAPOS GZS
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Reprezentativnost GZS regij v dejavnosti kmetijstva (A 01.1 - A 01.6 (kmetijstvo brez lovstva)]

REPREZENTATIVNOST GZS REGIJ V 
DEJAVNOSTI KMETIJSTVA

Podatki za leto 2020; vir: KAPOS GZS

GZS REGIJA Število družb Število zaposlenih Čisti prihodki od prodaje Čisti prihodki od prodaje na 
tujem trgu 

Dodana vrednost

Slovenija 291 100 % 1.877 100 % 209 mio € 100 % 27 mio € 100 % 76 mio € 100 %

Osrednjeslovenska 72 24,7 % 245 13,1 % 46 mio € 22 % 8,9 mio € 33 % 10,6 mio € 13,9 %

Zasavska 4 1,4 % 4 0,2 % 0,2 mio € 0,1 % < 0,05 mio € 0 % 0,05 mio € 0,1 %

Gorenjska 21 7,2 % 64 3,4 % 5,9 mio € 2,8 % 0,4 mio € 1,5 % 2 mio € 2,6 %

Posavska 14 4,8 % 216 11,5 % 21 mio 10 % 1,7 mio € 6,3 % 7 mio € 9,2 %

Savinjska GZ Celje 27 9,3 % 174 9,3 % 17,4 mio € 8,3 % 0,8 mio € 3 % 7 mio € 9,2 %

Savinjska SA-ŠA GZ 1 0,3 % 1 0,3 % 0,1 mio € 0,05 % < 0,05 mio € 0 % <0,05 mio € 0 %

Koroška 6 2,1 % 21 7,2 % 2,1 mio € 1 % 0,05 mio € 0,2 % 1 mio € 1,3 %

Podravska 49 16,8 % 392 20,9 % 44 mio € 21 % 8,4 mio € 31,1 % 16 mio € 21,1 %

Obalno-kraška 12 4,1 % 84 4,5 % 4,4 mio € 2,1 % 0,5 mio € 1,9 % 1,9 mio € 2,5 %

Pomurska 44 15,1 % 622 33,1 % 62,8 mio € 35,3 % 5,3 mio € 19,6 % 28 mio € 36,8 %

Goriška 24 8,2 % 22 1,2 % 1,9 mio € 0,9 % 0,5 mio € 1,9 % 0,6 mio € 0,8 %

Jugovzhodna 9 3,1 % 7 0,4 % 0,9 mio € 0,4 % <0,05 mio € 0 % 0,3 mio € 0,4 %

Primorsko-notranjska 8 2,7 % 23 1,2 % 2,3 mio € 1,1 % < 0,05 mio € 0 % 1,3 mio € 1,7 %
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Osrednjeslovenska 
GZS regija

Gorenjska 
GZS regija

Zasavska
GZS regija

Skupaj v 3 regijah

1. RWA Slovenija, d.o.o. KŽK d.o.o. Klinc KPE d.o.o. RWA Slovenija, d.o.o.

2. Farme Ihan – KPM 
d.o.o.

Vrtnarstvo Antolin 
d.o.o.

AstroKaktus d.o.o. Farme Ihan – KPM 
d.o.o.

3. Zeleni hit d.o.o. MT Cvek, d.o.o. Majanarava d.o.o. Zeleni hit d.o.o.

4. GO-KO d.o.o. Gomzi d.o.o. Agro-teki d.o.o. GO-KO d.o.o.

5. AE d.o.o. Siloteam d.o.o. / AE d.o.o.

KAZALNIKI 
POSLOVANJA 
KMETIJSKIH 
PODJETIJ V 
OSREDNJESLOVENSKI, 
GORENJSKI IN 
ZASAVSKI REGIJI

Kazalniki poslovanja kmetijskih podjetij v 3 regijah 2016-2020

Top 5 kmetijskih podjetij po prihodkih v Osrednjeslovenski, Gorenjski in Zasavski regiji

Vir: KAPOS GZS, 2021

Vir: KAPOS GZS

SKD A 01.1 - A 01.6 (kmetijstvo brez lovstva)
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KAZALNIKI 
POSLOVANJA 
KMETIJSKIH PODJETIJ 
NA PODROČJU 
SAVINJSKE, 
PODRAVSKE IN 
KOROŠKE REGIJE

Kazalniki poslovanja kmetijskih podjetij v 4 regijah 2016-2020 

Top 5 podjetij po prihodkih
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Vir: KAPOS GZS, 2021

Vir: KAPOS GZS

SKD A 01.1 - A 01.6 (kmetijstvo brez lovstva)

Savinjska GZS 
regija (GZ Celje)

Savinjska GZS 
regija (SA-ŠA GZ)

Podravska 
GZS regija

Koroška 
GZS regija

Skupaj v 4 regijah

1. Meja Šentjur d.d. Vitavit d.o.o. PP-AGRO d.o.o. Omorika d.o.o. PP-AGRO d.o.o.

2. Mirosan d.o.o. / Puklavec Family
Wines d.o.o.

Vrtnarija Pori 
d.o.o.

Puklavec Family
Wines d.o.o.

3. Zlati grič d.o.o. / Ramuta d.o.o. Poljana d.o.o. Meja Šentjur d.d.

4. Karachun d.o.o. / Jeruzalem Ormož 
SAT d.o.o.

Alboja d.o.o. Ramuta d.o.o.

5. Vrtnarstvo Rogaška 
d.o.o.

/ ŽIPO Lenart d.o.o. Fungus d.o.o. Jeruzalem Ormož 
SAT d.o.o.
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KAZALNIKI 
POSLOVANJA 
KMETIJSKIH 
PODJETIJ V 
POMURSKI REGIJI
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Kazalniki poslovanja kmetijskih podjetij v Pomurski GZS regiji 2016-2020 

Top 5 kmetijskih podjetij po prihodkih v Pomurski regiji

Pomurska GZS regija

1. Panvita Agromerkur d.o.o.

2. Radgonske gorice d.o.o.

3. Panvita d.d.

4. Paradajz d.o.o.

5. Panvita Prašičereja d.o.o.

SKD A 01.1 - A 01.6 (kmetijstvo brez lovstva)

Vir: KAPOS GZS

Vir: KAPOS GZS, 2021



15

KAZALNIKI 
POSLOVANJA 
KMETIJSKIH 
PODJETIJ V 
PRIMORSKO – 
NOTRANJSKI, 
OBALNO – KRAŠKI 
IN GORIŠKI REGIJI

Kazalniki poslovanja kmetijskih podjetij v 3 regijah 2016-2020 

Top 5 kmetijskih podjetij po prihodkih v Primorsko – Notranjski, Obalno – Kraški in Goriški regiji
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Vir: KAPOS GZS, 2021

SKD A 01.1 - A 01.6 (kmetijstvo brez lovstva)

Vir: KAPOS GZS

Vir: KAPOS GZS, 2021

Primorsko-notranjska
GZS regija

Obalno-kraška
GZS regija

Goriška
GZS regija

Skupaj v 3 regijah

1. Grad Prestranek d.d. Kobilarna Lipica d.o.o. Klet Brda z.o.o. Klet Brda z.o.o.

2. Drevesnica Štivan d.o.o. Tecniplant d.o.o. IN.VA. d.o.o. Kobilarna Lipica d.o.o.

3. Angus d.o.o. EKO MIT d.o.o. T.I.L.I.A Estate d.o.o. Grad Prestranek d.d.

4. Sedmak d.o.o. Vrtnarstvo Moretini
d.o.o.

Janez d.o.o. Drevesnica Štivan d.o.o.

5. Posestvo Plana d.o.o. Naxos d.o.o. Topgen d.o.o. Tecniplant d.o.o.
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Vir: KAPOS GZS

Vir: KAPOS GZS, 2021

KAZALNIKI 
POSLOVANJA 
KMETIJSKIH 
PODJETIJ NA 
PODROČJU 
POSAVSKE IN 
JUGOVZHODNE 
REGIJE

Kazalniki poslovanja kmetijskih podjetij v 2 regijah 2016-2020 

Top 5 kmetijskih podjetij po prihodkih na področju Posavske in Jugovzhodne regije

223 219
218

249

223

200

210

220

230

240

250

260

2016 2017 2018 2019 2020

Število zaposlenih

6,8

6,5

6,8

6,6

7,3

6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4

2016 2017 2018 2019 2020

M
ili

jo
ni

Dodana vrednost

16,3
14,7 15,4 18,4

21,9

0

5

10

15

20

25

2016 2017 2018 2019 2020

M
ili

jo
ni

Čisti prihodki od prodaje

2,5

0,6

2,6

1,9

1,7

0

1

1

2

2

3

3

2016 2017 2018 2019 2020

M
ili

jo
ni

Čisti prihodki od prodaje na tujih trgih

Posavska GZS regija Jugovzhodna GZS regija Skupaj v 2 regijah

1. Evrosad d.o.o. Humek d.o.o. Evrosad d.o.o.

2. HPG Brežice d.o.o. Narava zdravi d.o.o. HPG Brežice d.o.o

3. Darsad d.o.o. Štemberger vinogradništvo 
d.o.o.

Darsad d.o.o.

4. Sadjarstvo Blanca d.o.o. Vrtnarija Zupančič d.o.o. Sadjarstvo Blanca d.o.o.

5. Terraplant d.o.o. Agrocanna d.o.o. Terraplant d.o.o.

SKD A 01.1 - A 01.6 (kmetijstvo brez lovstva)
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OSEBNA IZKAZNICA ŽIVILSKIH 
PODJETIJ V SLOVENIJI 

V živilsko-predelovalni industriji v Sloveniji deluje 772 podjetij, 
ki zaposlujejo 14.500 zaposlenih in letno ustvarjajo preko 2, 2 
milijardi evrov prihodkov. 

Število podjetij: 

772

Število zaposlenih: 

14.486

Neto čisti dobiček: 

112 mio €
 

Dodana vrednost: 

623 mio €

Dodana vrednost na zaposlenega: 

42.991 €

Čisti prihodki od prodaje:  

2,2 mrd €

Mesečna bruto plača na 
zaposlenega:

1.559 €

Delež prodaje na tujem trgu: 

31 %
Čisti prihodki od prodaje 

na tujem trgu: 

688 mio €
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Število družb

1. Osrednjeslovenska: 228

2. Podravska: 107

3. Gorenjska: 83

4. Savinjska: 74

5. Obalno-kraška: 55

6. Jugovzhodna: 55

7. Goriška: 52

8. Pomurska: 41

9. Posavska: 28

10. Koroška: 19

11. Primorsko-notranjska: 17

12. Zasavska:13

Število zaposlenih

1. Osrednjeslovenska: 4.999

2. Podravska: 2.765

3. Goriška:1.619

4. Savinjska: 1.267

5. Pomurska: 1.164

6. Gorenjska: 806

7. Primorsko-notranjska: 606

8. Obalno-kraška: 535

9. Jugovzhodna: 429

10. Koroška: 126

11. Posavska: 120 

12. Zasavska:50

Čisti prihodki od prodaje (mio €)

1. Osrednjeslovenska: 948,6

2. Podravska: 308,9

3. Goriška: 215,6

4. Pomurska: 215,3

5. Savinjska: 206,5

6. Gorenjska: 113

7. Obalno-kraška: 70

8. Primorsko-notranjska: 65

9. Jugovzhodna: 59,7

10. Posavska: 11,9

11. Koroška 6,5 

12. Zasavska: 2,1

Dodana vrednost (mio €)

1. Osrednjeslovenska: 273,7

2. Podravska: 106,4

3. Goriška: 67,2

4. Pomurska: 47,2

5. Savinjska: 45,6

6. Gorenjska: 26,9

7. Obalno-kraška: 17,3

8. Primorsko-notranjska: 16,8

9. Jugovzhodna: 15,1

10. Posavska: 3,2

11. Koroška 2,5 

12. Zasavska: 0,7

REGIONALNE ZNAČILNOSTI ŽIVILSKIH
PODJETIJ V SLOVENIJI

*SKD A 01.1 – SKD A 01.6; podatki za leto 2020; vir: KAPOS GZS

Regionalne značilnosti živilskih podjetij v Sloveniji
Podatki za leto 2020; statistične regije
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REPREZENTATIVNOST GZS REGIJ V 
DEJAVNOSTI ŽIVILSTVA 

podatki za leto 2020; vir: KAPOS GZS

Reprezentativnost GZS regij v dejavnosti živilstva (C10 - proizvodnja živil + C11 - proizvodnja pijač) 

GZS REGIJA Število družb Število zaposlenih Čisti prihodki od prodaje Čisti prihodki od prodaje na 
tujem trgu 

Dodana vrednost

Slovenija 772 100 % 14.486 100 % 2,2 mrd € 100 % 688 mio € 100 % 623 mio € 100 %

Osrednjeslovenska 241 31,2 % 5.040 34,8 % 953 mio € 43 % 321 mio € 47 % 275 mio € 44 %

Zasavska 13 1,7 % 50 0,3 % 2 mio € 0,1 % <0,05 mio € 0 % 0,7 mio € 0,1 %

Gorenjska 83 10,8 % 806 5,6 % 113 mio € 5 % 31 mio € 5 % 27 mio € 4 %

Posavska 28 3,6 % 120 0,8 % 12 mio € 1 % 3 mio € 0,4 % 3 mio € 0,5 %

Savinjska GZ Celje 64 8,3 % 1.190 8,2 % 202 mio € 9 % 31 mio € 4,5 % 44 mio € 7 %

Savinjska SA-ŠA GZ 10 1,3 % 77 0,5 % 5 mio € 0,2 % < 0,05 mio € 0 % 2 mio € 0,3 %

Koroška 19 2,5 % 126 0,9 % 6,5 mio € 0,3 % 0,1 mio € 0 % 2,5 mio € 0,4 %

Podravska 107 13,9 % 2.765 19,1 % 309 mio € 14 % 114 mio € 16,5 % 106 mio € 17 %

Obalno-kraška 55 7,1 % 535 3,7 % 70 mio € 3 % 10 mio € 1 % 17 mio € 3 %

Pomurska 41 5,3 % 1.164 8,0 % 215 mio € 10 % 30 mio € 4 % 47 mio € 8 %

Goriška 52 6,7 % 1.618 11,2 % 216 mio € 10 % 112 mio € 16 % 67 mio € 11 %

Jugovzhodna 42 5,4 % 387 2,7 % 55 mio € 3 % 28 mio € 4 % 14 mio € 0,2 %

Primorsko-notranjska 17 2,2 % 606 4,2 % 65 mio € 3 % 8 mio € 1 % 17 mio € 3 %
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Vir: KAPOS GZS

SKD C 10 – Proizvodnja živil in C 11 – Proizvodnja pijač

KAZALNIKI 
POSLOVANJA 
ŽIVILSKIH 
PODJETIJ V 
OSREDNJESLOVENSKI, 
GORENJSKI IN 
ZASAVSKI REGIJI
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Kazalniki poslovanja živilskih podjetij v 3 regijah 2016-2020 

Top 5 živilskih podjetij po prihodkih v Osrednjeslovenski, Gorenjski in Zasavski regiji

Osrednjeslovenska 
GZS regija

Gorenjska 
GZS regija

Zasavska
GZS regija

Skupaj v 3 regijah

1. Atlantic Droga Kolinska 
d.o.o.

Mesarstvo Oblak d.o.o. Frtica d.o.o. Atlantic Droga Kolinska 
d.o.o.

2. Ljubljanske mlekarne 
d.o.o.

Loške mesnine d.o.o. Halsad d.o.o. Ljubljanske mlekarne 
d.o.o.

3. Pivovarna Laško Union 
d.o.o.

Nimrod d.o.o. Pekarna Adriatik d.o.o. Pivovarna Laško Union 
d.o.o.

4. Žito d.o.o. Čadež d.o.o. Pekarna Linda d.o.o. Žito d.o.o.

5. Jata Emona d.o.o. Bio Pak d.o.o. Iliria I d.o.o. Jata Emona d.o.o.

vir: KAPOS GZS
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vir: KAPOS GZS

KAZALNIKI 
POSLOVANJA 
ŽIVILSKIH PODJETIJ 
NA PODROČJU 
SAVINJSKE, 
PODRAVSKE IN 
KOROŠKE REGIJE

Kazalniki poslovanja živilskih podjetij v 3 regijah 2016-2020 

Top 5 živilskih podjetij po prihodkih na področju Savinjske, Podravske in Koroške regije
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Savinjska GZS 
regija (GZ Celje)

Savinjska GZS regija 
(SA-ŠA GZ)

Podravska 
GZS regija

Koroška 
GZS regija

Skupaj v 4 regijah

1. Celjske mesnine 
d.o.o.

Presta prestiž d.o.o. Perutnina Ptuj 
d.o.o.

Koroške pekarne 
d.d.

Perutnina Ptuj 
d.o.o.

2. Mlekarna Celeia
d.o.o.

Mišmaš d.o.o. GEA d.o.o. Pekarna d.o.o. Celjske mesnine 
d.o.o.

3. ErgoPharma d.o.o. PSP Pekarne d.o.o. Vitiva d.d. Mesarstvo Smolar 
d.o.o.

Mlekarna Celeia
d.o.o.

4. Ledas d.o.o. Brinečev kmečki 
mlin d.o.o.

Hlebček d.o.o. Bekson d.o.o. GEA d.o.o.

5. Mesnine Žerak 
d.o.o.

Bitax d.o.o. Košaki TMI d.o.o. Pekarna Rednak 
d.o.o.

Vitiva d.d.

SKD C 10 – Proizvodnja živil in C 11 – Proizvodnja pijač

Vir: KAPOS GZS
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Vir: KAPOS GZS

SKD C 10 – Proizvodnja živil in C 11 – Proizvodnja pijač

vir: KAPOS GZS

Kazalniki poslovanja živilskih podjetij v Pomurski regiji 2016-2020 

Top 5 živilskih podjetij po prihodkih v Pomurski regiji

KAZALNIKI 
POSLOVANJA 
ŽIVILSKIH 
PODJETIJ V 
POMURSKI REGIJI
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Pomurska GZS regija

1. Panvita MIR d.d.

2. Pomurske mlekarne d.d.

3. Panvita kmetijstvo d.o.o.

4. Radenska d.o.o.

5. Mlinopek d.o.o.
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Vir: KAPOS GZS

SKD C 10 – Proizvodnja živil in C 11 – Proizvodnja pijač

vir: KAPOS GZS

KAZALNIKI 
POSLOVANJA 
ŽIVILSKIH PODJETIJ V 
PRIMORSKO – 
NOTRANJSKI, 
OBALNO – KRAŠKI 
IN GORIŠKI REGIJI

Kazalniki poslovanja živilskih podjetij v 3 regijah 2016-2020 

Top 5 živilskih podjetij po prihodkih v Primorsko – Notranjski, Obalno – Kraški in Goriški regiji
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Skupaj v 3 regijah

1. Pivka d.d. Kras d.o.o. Incom d.o.o. INCOM d.o.o.

2. Postojnske mesnine 
d.o.o.

Vinakoper d.o.o. Mlinotest d.d. Mlinotest d.d.

3. Delamaris KAL d.o.o. Biovis d.o.o. Fructal d.o.o. Pivka d.d.

4. Bio dobrote d.o.o. Pršutarna s‘Krasa d.o.o. Ekolat d.o.o. Fructal d.o.o.

5. Duraj d.o.o. Vinakras z.o.o. Mlekarna Planika d.o.o. Kras d.o.o.
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SKD C 10 – Proizvodnja živil in C 11 – Proizvodnja pijač

vir: KAPOS GZS

Kazalniki poslovanja živilskih podjetij v 2 regijah 2016-2020 

Top 5 živilskih podjetij po prihodkih na področju Posavske in Jugovzhodne regije
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1. Mlin Katić d.o.o. Dana d.o.o. Dana d.o.o.

2. Pekarstvo Suban d.o.o. Hočevar d.o.o. Hočevar d.o.o.

3. Vilja Globoko d.o.o. Narayan d.o.o. Narayan d.o.o.

4. Evergreen d.o.o. Presad d.o.o. Mlin Katić d.o.o.

5. Armendi d.o.o. MIM mesarstvo d.o.o. Presad d.o.o.
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GOSPODARSKA 
ZBORNICA 
DOLENJSKE 
IN BELE KRAJINE

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) je samostojna regijska zbornica. Ustanovljena je bila 23. aprila 2007 z namenom 
povezovanja gospodarskih družb Dolenjske in Bele krajine s poudarkom na podpori pri razvoju regijskega gospodarstva. 

Članice zbornice so v letu 2020 zaposlovale več kot 72 % vseh zaposlenih v regijskem gospodarstvu, ustvarile več kot 80 % vseh prihodkov, 
več kot 80 % dodane vrednosti in več kot 83 % čistega dobička. Regija je izrazito izvozno usmerjena in po kazalnikih na zaposlenega sodi v sam 
vrh med slovenskimi regijami. Več informacij na www.gzdbk.si. 

Glavna področja dela GZDBK so zastopanje interesov in stališč naših članov, ustvarjanju poslovnih priložnosti, podpora regijskemu gospo-
darstvu z vplivanjem na spremembe v zakonodaji, aktivno sodelovanje v razvojnih in infrastrukturnih projektih, ki so pomembni tako za 
gospodarstvo kot za regijo. Pri oblikovanju izobraževalnega programa pri GZDBK izhajamo iz prepoznavajo potreb naših  članov. Tako usmerjeno 
načrtujemo in organiziramo eno ali več dnevna izobraževanja, v obliki usposabljanj, delavnic, seminarjev, strokovnih srečanj, posvetov, okrog-
lih miz in drugih dogodkov.

Kontaktni podatki: 
Gospodarska zbornica
Dolenjske in Bele krajine
Novi trg 11
SI-8000 Novo mesto
t: 07 33 22 182
e- naslov: info@gzdbk.si, tomaz.kordis@gzdbk.si
splet: www.gzdbk.si
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GZS - KOROŠKA 
GOSPODARSKA 
ZBORNICA

Koroška regija postaja z gospodarskim pospeškom v zadnjih letih vse bolj prepoznavna, kar je rezultat premišljenega in vztrajnega uveljavljanja 
gospodarskih družb tako na domačem, kot na tujih trgih. Prevladujejo predelovalne dejavnosti, za nadaljnjo rast in iskanje novih razvojnih 
pobud pa je pomembna medsebojna povezanost gospodarstva in širšega okolja koroške regije.

Na Koroški gospodarski zbornici se zavedamo pomena dobrega poslovnega okolja, povezovanja in mreženja, pomena strokovnih, kvalitetnih 
in pravočasnih informacij, pomena kredibilnih in jasnih pobud vladi RS in ostalim odločevalcem, kvalitetnih izobraževanj in pravnih mnenj, ter 
pomembnosti poslušati in slišati glas gospodarstva. 

Dosedanja skupna prizadevanja prinašajo dobre in merljive rezultate. Izpostavimo nekaj ključnih:
• zastopanja interesov gospodarstva regije pri pobudah razvoja 3. razvojne osi,
• prepoznavanje in spodbujanje inovacijskega potenciala regije,
• kakovostne storitve za gospodarstvo, vključno s kvalitetnimi izobraževanji in z aktualnimi tematskimi dogodki,
• konstruktivno sodelovanje GZS z vlado z aktivnostmi za vzpodbudne zakonodajne ukrepe za gospodarstvo,
• čezmejno sodelovanje in povezovanje podjetij v EU ter širše
• mreženje in povezovanje koroških gospodarstvenikov – Gospodarski forum Koroške regije, poslovni zajtrki Dobro jutro sosed, srečanje 
koroških gospodarstvenikov …

Kontaktni podatki:
Gospodarska zbornica Slovenije
Koroška gospodarska zbornica 
Koroška cesta 47, 2370 Dravograd
Katja Pokeržnik, direktorica 
m: 031 647 677 
e naslov: katja.pokerznik@gzs.si 
splet: www.gzs.si/koroska_gz
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POMURSKA 
GOSPODARSKA 
ZBORNICA

POVEZUJEMO, ZDRUŽUJEMO TER URESNIČUJEMO INTERESE ČLANOV IN GOSPODARSTVA

Že več kot deset let smo ključna podporna institucija gospodarstvu v pomurski regiji, kot edina, ki povezuje tri četrtine gospodarske moči 
celotne regije. Zastopamo interese regijskega gospodarstva, svetujemo, informiramo, povezujemo in izobražujemo. Ponujamo tudi poslovne 
storitve, promoviramo tehnično izobraževanje ter izvajamo javna pooblastila. 

Naša naloga je sprejemati pobude, potrebe in predloge s strani gospodarskih subjektov ter širše javnosti. Z izgradnjo učinkovitega poslovnega 
okolja in v povezavi z ostalimi sorodnimi regijskimi inštitucijami smo nosilec in usmerjevalec gospodarskega razvoja regije ter ustvarjalec 
regijskih priložnosti. 

Naše poslanstvo je povezovanje, združevanje, zastopanje in uresničevanje interesov našega članstva in gospodarstva ter aktivno vključevanje 
v oblikovanje pomurskega poslovnega okolja in v razvoj regije. 

Vizija naše prihodnosti je »biti blizu potrebam gospodarstva« ter ostati najmočnejša nevladna organizacija v regiji, ki jasno in prepoznavno 
komunicira svoja stališča in predloge.

Podjetjem ponujamo:
• poslovne informacije,
• izobraževanja,
• potrdila za tujino,
• promocijo in mreženje podjetij,
• čezmejne storitve,
• svetovanje in registracijo podjetij,
• reševanje sporov.

Kontaktni podatki:
Pomurska gospodarska zbornica
Lendavska ulica 5A
9000 Murska Sobota
t: +386 2 521-36-50
e - naslov: info@pgz.si  
splet: www.pgz.si
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GZS - POSAVSKA 
GOSPODARSKA 
ZBORNICA KRŠKO GZS - Posavska gospodarska zbornica, Krško, je zastopnica interesov gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug s področja regije 

Posavja. V sklopu zbornice oblikujemo jasna stališča, predloge in aktivnostmi v okviru katerih člani uresničujejo svoje vizije. V sodelovanju s 
članicami aktivno oblikujemo poslovno okolje regije Posavje in širše, regija pa je nosilec prihodnjega zelenega prehoda z rabo jedrske energije 
za proizvodnjo električne energije.

V zbornici je dejavnih več kot 130 članov. Združujemo glavnino velikih in srednjih podjetij pa tudi male in mikro družbe, kot tudi samostojne 
podjetnike in zadruge. Slednjim posvečamo še posebno pozornost, saj smo z njimi v dnevnem kontaktu.

V zbornici so dejavni tudi člani, ki imajo sedež podjetja izven regije, imajo pa v regiji pomembno poslovno enoto, kjer zaposlujejo glavnino 
osebja.

Zbornica se sooča s številnimi izzivi. Na energetskem področju so to dokončanje verige HE na Spodnji Savi, podaljšanje obratovanja JEK 1 do 
leta 2043, ter priprave za umestitev in izgradnjo JEK 2. Delujemo na področju inovativnosti, rabi nepovratnih sredstev s poudarkom na razvoju 
in rasti dodane vrednosti. Ključen izziv pa ostajajo kadri za prihodni razvoj posavskega gospodarstva in podjetništva in njihove kompetence. S 
svojim delovanjem v osnovnih in srednjih šolah želimo mlade navdušiti za delo v gospodarstvu oz. podjetništvu.

Z nenehnim prilagajanjem razmeram v svetu in doma, bomo izzivom zagotovo kos tudi v prihodnje.

Kontaktni podatki:
GZS - Posavska gospodarska zbornica, Krško, Bohoričeva ulica 9, 8270 Krško
Kontaktna oseba: Darko Gorišek
t: 07 490 1060
m: 051 669 488
e- naslov: posavska.gz@gzs.si 
splet: www.gzs.si/posavska_gzk 
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PRIMORSKA 
GOSPODARSKA 
ZBORNICA

Primorska gospodarska zbornica je stičišče gospodarskega dogajanja v Obalno-Kraški regiji. Naši člani izhajajo iz 8 občin gospodarsko zelo 
aktivne regije. Ključne dejavnosti v regiji so logistika, turizem in kovinsko-predelovalna industrija. 

Naše poslanstvo je zastopati interese podjetnikov in gospodarskih družb ter posledično dvigniti splošno blaginjo prebivalstva v regiji. S tem 
namenom spodbujamo prenos znanj med člani in združujemo interese, stališča in zahteve do lokalnih in državnih oblasti.

Regija meji na dve državi: Italijo in Hrvaško. Čezmejno območje tesno povezuje skupna zgodovina, pokrajina, podnebje, način življenja ter 
podobno ekonomsko tkivo, zato je pomemben del aktivnosti PGZ usmerjen v čezmejno sodelovanje.

Naša regija je tudi edina slovenska regija z izhodom na morje ter edinim mednarodnim tovornim pristaniščem Luka Koper d.d., ki je pomemben 
generator gospodarskega razvoja v regiji in širše.

Spodbujamo inovativnost, internacionalizacijo in sodelovanje ter prenos znanja.

Ob aktivni podpori naših članov zagotavljamo tudi kakovostne mreženjske, izobraževalne in druge dogodke, naše člane aktivno vključujemo v 
razvojne in evropske projekte.

Podjetnikom svetujemo pri ustanavljanju podjetij, razvijanju poslovne ideje, internacionalizaciji poslovanja ter na številnih drugih področjih.

Kontaktni podatki:
Primorska gospodarska zbornica
Ferrarska 2, 6000 Koper
Slovenija
ROBERT RAKAR, direktor
t: +386 5 66 25 830
e- naslov: robert.rakar@pgz-slo.si
splet: www.pgz-slo.si
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REGIONALNA 
GOSPODARSKA 
ZBORNICA CELJE Regionalna gospodarska zbornica Celje je s poslovanjem pričela 1. februarja 2008. Je del sistema Gospodarske zbornice Slovenije ter pokriva 

območje enaindvajsetih občin Celjske regije. Skrbi za povezovanje in je najmočnejša zastopnica interesov gospodarskih subjektov različnih 
panog iz regije pri oblikovanju pogojev poslovanja na državni, regionalni in lokalni ravni, ter povezovalka interesov gospodarstva navznoter in 
navzven.

Regionalna gospodarska zbornica Celje izvaja storitve javnih pooblastil v podporo podjetjem in podjetnikom pri poslovanju in razvoju. Letno 
izdaja elektronsko brošuro z naslovom »Poslovanje gospodarstva celjske regije«, s katero predstavlja strukturo gospodarskih subjektov in 
značilnosti podjetij, ki se odražajo pri ustvarjanju ekonomskih rezultatov. Letno podeljuje priznanja inovatorjem v regiji, prav tako pa sodeluje 
pri različnih evropskih razpisih. 

Razpolaga z opremljenimi poslovnimi prostori za lastno uporabo, ter dvema dvoranama, ki ju je možno uporabiti za seminarje, skupščine 
podjetij, poslovna srečanja, sestanke in drugo. Za parkiranje je poskrbljeno v garažni hiši, ki je locirana v bližini.

Kontaktni podatki:
Regionalna gospodarska zbornica Celje - RGZC
Ljubljanska 14/II
3000 Celje
t: 03 426 74 00
e- naslov: info@rgzc.si 
splet: www.rgzc.si
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GZS - REGIONALNA 
ZBORNICA 
GORENJSKE

GZS - Regionalna zbornica Gorenjske avtonomno oblikuje stališča in predloge o razvojnih vprašanjih v regiji, zagotavlja pomoč in svetovanje pri 
prestrukturiranju gospodarstva.

Temeljno poslanstvo je izboljšati poslovno okolje, ki posledično omogoča večjo gospodarsko rast: 
• poleg lobističnih dejavnosti ponuja široko paleto različnih podpornih storitev poslovanja doma in v tujini,
• nudenje storitev in pomoči pri pospeševanju razvoja podjetništva,
• promocija regije,
• pospeševanje inovacij in razvoja v regiji,
• povezovanje podjetij,
• zagotavljanje informacij in ponudba administrativnih in tehničnih storitev,
• posredovanje pobud, stališč in predlogov državnim, mestnim in regionalnim institucijam,
• vzdrževanje in preoblikovanje izobraževalne mreže v regiji,
• svetovanje in izvajanje javnih pooblastil/listin.

Ključna konkurenčna prednost regionalnega povezovanja:
• bližina storitev za člane,
• osebni stik, 
• poznavanje konkretnih situacij, problemov in možnosti.

Organi upravljanja:
• upravni odbor,
• predsedstvo Upravnega odbora RZG,
• direktorica RZG: Jadranka Švarc,
• strokovna služba RZG: Mojca Umek in Špela Lapuh.

Združenja, sekcije, komisije:
• Sekcija računovodskih servisov Gorenjske ,
• Sekcija za kakovost - Ocenjevalna komisija za inovacije.

Kontaktni podatki:
GZS - Regionalna zbornica Gorenjska
Bleiweisova 16
4000 Kranj
t.: 04/20-18-300, 04/20 18 302, 04/20 18 303
e- naslov: oz.gorenjska@gzs.si
Splet: www.gzs.si/oz_gorenjska
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GZS - 
REGIONALNA 
ZBORNICA 
POSTOJNA

GZS Regionalna zbornica Postojna je najmanjša med regionalnimi zbornicami. So protagonisti gospodarskih forumov, ki jih mesečno izvajajo že 
več kot šest let in ki so v letu 2021 prerasli v gospodarske forume regionalnih zbornic. 

Vzpostavljene imajo štiri sekcije (kadrovsko, računovodsko, tehnični sektor in delovne procese), znotraj katerih zaposleni v regijskih podjetjih 
izmenjujejo izkušnje na svojih področjih dela ter razpravljajo o aktualnih zadevah. Člani se srečujejo še na podjetniških zajtrkih in drugih 
dogodkih, ki jih organizira RZ Postojna. 

So povezovalni člen med gospodarstvom in izobraževalnim sistemom v projektu Izobraževalni center sodobnih tehnologij, ki skrbi za dvig 
kompetenc udeležencev v programih strojništva. Vrsto let izvajajo razpis in podeljujejo priznanja za najboljše inovacije v Primorsko-notranjski 
regiji, ki je po inovativnosti ter vlaganjih v raziskave in razvoj na repu med slovenskimi regijami. 

V sodelovanju z RRA Zeleni kras nudijo še poslovno svetovanje in vrsto drugih podpornih storitev ter na leto potrdijo okrog 1.000 javnih listin.  

Kontaktni podatki:
GZS - Regionalna zbornica Postojna
Cankarjeva 6
6230 Postojna 
Kontaktna oseba: Tina Januš Hočevar
t: 05 7200 110
e- naslov: oz.postojna@gzs.si
splet: www.gzs.si/oz_postojna
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SAVINJSKO – 
ŠALEŠKA
GOSPODARSKA 
ZBORNICA

Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica  zastopa interese regijskega gospodarstva in podjetništva, svetuje, informira, izobražuje, ponuja 
poslovne storitve in izdaja javna pooblastila. Povezuje gospodarske subjekte in podjetnike različnih dejavnosti v regiji in vzpostavlja komunika-
cijo med njimi ter širšim družbenim okoljem z namenom povečevanja konkurenčnosti in zagotavljanja ugodnejših pogojev za poslovanje.

Vizija SŠGZ je postati učinkovit gospodarski lobi, ki zastopa interese članov v odnosu do lokalnih skupnosti, državnih organov in ostalih ključ-
nih subjektov pri oblikovanju konkurenčnih pogojev za poslovanje in razvoj v SAŠA regiji.

Vsebina dela SŠGZ:
• lobiranje - na nacionalnem in lokalnem nivoju,
• povezovanje je temeljni razlog nastanka in delovanja SŠGZ,
• izobraževanje,
• informiranje,
• poslovno svetovanje,
• javna pooblastila.

Kontaktni podatki:
Savinjsko šaleška gospodarska zbornica
Rudarska 6a, 3320 Velenje
t: 03 898 42 02
e-naslov: ssgz@gzs.si
splet: https://ssgz.gzs.si
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GZS - SEVERNO 
PRIMORSKA 
GOSPODARSKA 
ZBORNICA

GZS - Severno Primorska gospodarska zbornica je prostovoljna oblika organiziranosti gospodarstva v Goriški statistični regiji.

Smo del sistema Gospodarske zbornice Slovenije, ki kot učinkovit gospodarski lobi zastopa interese podjetij v odnosih z državo in sindikati pri 
oblikovanju pogojev dela in poslovanja ter pri zagotavljanju pogojev za gospodarski razvoj.

Ključne konkurenčne prednosti so: bližina članom, osebni stiki z njimi, poznavanje konkretnih situacij, problemov in možnosti v regiji ter hitra 
in kakovostna odzivnost na potrebe regijskega gospodarstva.

POSLANSTVO
Gradimo zdravo poslovno okolje.
Ustvarjamo privlačno podobo gospodarske regije in živahno okolje, v katerem želimo živeti in delati. Povezani dosegamo zastavljene cilje.

VIZIJA
Smo desna roka gospodarstva.
Imamo vodilno vlogo pri gospodarskem razvoju Severno Primorske regije. Smo prva vstopna točka gospodarstva za razvoj regijske infrastruktu-
re, za pospeševanje inovativnosti in imamo svoj glas pri oblikovanju zakonodaje. Ustvarjamo in skrbimo za zdravo poslovno okolje.

Izgradili smo stimulativno poslovno okolje in smo močan vezni člen med regionalnim gospodarstvom in odločevalci.

Kontaktni podatki:
GZS  - Severno Primorska gospodarska zbornica
Sedejeva 2a, 5000 Nova Gorica
Direktorica: mag. Nevenka Volk Rožič 
t: 05 330 60 30 
e-naslov: oz.sev-primorska@gzs.si 
splet: https://www.gzs.si/oz_za_severno_primorsko/
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ŠTAJERSKA 
GOSPODARSKA 
ZBORNICA

Smo največja samostojna regionalna zbornica v Sloveniji in mesto povezovanja prostovoljno povezanih podjetij v podravski regiji. Delujemo s 
ciljem večjega vpliva na oblikovanje takšnih pogojev gospodarjenja, ki bodo omogočali hitrejšo rast, razvoj in konkurenčnost.

Svojim članom ponujamo:
• INFORMIRANJE IN SVETOVANJE (INFOPIKA, PROJEKTNA PISARNA)
- s finančnega področja,
- s področja splošne in delovnopravne zakonodaje,
- s področja aktualnih razpisov za podjetja, tehnične pomoči pri pripravi dokumentacije,
- o ustanavljanju in poslovanju podjetij,
- o mednarodnem poslovanju, sejmih, kontaktnih naslovih v tujini, posredovanju podatkov
- o tujih trgih, zakonodaji,
- projektno sodelovanje in povezovanje z gospodarstvom.
• IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
- seminarji, delavnice, okrogle mize in tečaji,
- pokrivamo področja aktualne zakonodaje, človeških virov, prodaje in marketinga, organizacije dela, mednarodnega poslovanja, informatike, 
tehnološkega razvoja itd.
• ZASTOPANJE STALIŠČ IN INTERESOV ČLANOV
- skozi različne kanale v šestih regijskih svetih 
- pred lokalnimi in državnimi organi, glede politik, zbiranja iniciativ, predlogov ter podpore gospodarstvu regije.
• OGLAŠEVANJE IN PROMOCIJA PODJETIJ DOMA IN V TUJINI
- na številnih aktivnostih in dogodkih, ki jih organiziramo in izvajamo ter
- skozi kakovostne lastne tiskane in elektronske medije.

Kontaktni podatki:
Štajerska gospodarska zbornica, Ulica talcev 24, 2000 Maribor
mag. Aleksandra Podgornik, direktorica
t: +386 2 220 87 00
e - naslov: info@stajerskagz.si
splet: www.stajerskagz.si
Sledite nam na Fecebook, Linkedin, Twitter, Youtube in Instagram.

A A
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GZS - 
ZASAVSKA 
GOSPODARSKA 
ZBORNICA

GZS - Zasavska gospodarska zbornica zastopa interese članov Gospodarske zbornice Slovenije na področju Zasavske regije, ki zajema občine 
Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija. Zbornica samostojno oblikuje stališča in predloge glede vprašanj gospodarskega razvoja regije, pa 
tudi širše, in jih uveljavlja do organov lokalnih oblasti in institucij, preko GZS pa tudi do države. 

Zasavska gospodarska zbornica je bila pobudnica podeljevanja regijskih in nacionalnih priznanj najboljšim inovatorjem. Zbornica v letu 2022 
namreč obeležuje že 26 let od prve podelitve priznanj najboljšim inovatorjem.

Hkrati so v zbornici izjemno ponosni na program za spodbujanje podjetništva med mladimi »Podjetno v svet podjetništva«, ki ga je Evropska 
komisija prepoznala kot enega izmed stotih najboljših evropskih projektov s področja spodbujanja podjetništva.

Zasavska gospodarska zbornica med drugim vodi projektno pisarno SRIP MATPRO (Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo Materiali kot 
končni produkti), katerega cilj je vzpostavitev verig vrednosti s poudarkom na proizvodnji materialov, namenjenih proizvodnji kompleksnih 
izdelkov z visoko dodano vrednostjo in velikim potencialom za umestitev v globalne vrednostne verige. 

Kontaktni podatki:
GZS - Zasavska gospodarska zbornica
Podvine 36
1410 Zagorje ob Savi
t: 03 56 34 375
e - naslov: oz.zasavje@gzs.si
splet: www.gzs.si/oz_zasavje
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GZS - ZBORNICA 
OSREDNJE 
SLOVENSKE 
REGIJE

GZS - Zbornica osrednjeslovenske regije proaktivno sodeluje pri oblikovanju politik, programov, zakonodaje in predpisov, kot podlage za razvoj 
nujno potrebne infrastrukture, kreiranje prijaznega gospodarskega okolja, tako na regionalnem, nacionalnem, kot mednarodnem nivoju. Trudi 
se izboljšati pogoje gospodarjenja in krepiti konkurenčne sposobnosti regijskega gospodarstva. 

Že tri desetletja je nosilec podpore ženskemu podjetništvu. Skrbi za mentorstvo, razvoj družinskega podjetništva in promocijo podjetništva 
med mladimi. Je pobudnik, koordinator in organizator povezovanja interesov podjetij znotraj izvoznih destinacij EU, Kitajske in Izraela. Spodbuja 
pospeševanje tehnološkega razvoja podjetij, promocijo inovacij in inovativnosti in z dobrim pregledom investicijskega potenciala ustvarja bazo 
podjetij za pripravo evropskih razvojnih projektov.

GZS - Zbornica osrednje slovenske regije pokriva organizacijo različnih oblik domačih in mednarodnih sejmov, poslovnih, kulturnih, športih in 
glasbenih dogodkov. Spodbuja interdisciplinarnost, pretok znanja in informacij med podjetji ter njihovo vključitev v domače in mednarodno 
okolje. V svojem članstvu ima tudi podjetja iz fitnes industrije, industrije sejmov in razstav in rekreacije ter regeneracije. Zbornica je skupaj s 
svojimi člani okoljsko in družbeno odgovorna. 

Kontaktni podatki:
GZS - Zbornica osrednjeslovenske regije
Dimičeva 13
1000 Ljubljana
t: +386 1 5898 174
fax: +386 1 4313 040
e-naslov: zor@gzs.si
splet: www.gzs.si/zbornica_osrednjeslovenske_regije
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