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Usmerjeni v prihodnost,  
aktivno povezujemo podjetniške ideje 
in odpiramo vrata novim poslovnim 
priložnostim že več kot 35 let
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V GZS Podjetniško 
trgovski zbornici 
(PTZ) ustvarjamo 
poslovne 
priložnosti doma  
in v tujini. 
Vabimo vas, da se 
pridružite svojim 
kolegom iz stroke 
in poslovanja!

GZS Podjetniško trgovska 
zbornica (PTZ) glas malega in 
srednjega gospodarstva vse od 
leta 1979
GZS PTZ velja za pomemben del Gospodarske 
zbornice Slovenije, saj že več kot 35 let predstavlja 
pomemben glas malega in srednjega gospodarstva.

Pri delovanju povezuje, spodbuja, združuje in 
nudi pomoč preko 1500 aktivnim članom iz vrst 
trgovskih podjetij, podjetij storitvenih dejavnosti in  
proizvodnje.

Kot sodobna, v prihodnost usmerjena razvojno 
izobraževalna in svetovalna organizacija, aktivno 
zastopa interese podjetnikov iz več kot 80 različnih 
dejavnosti.

S svojim znanjem in delovanjem pomaga malim in 
srednjim podjetjem celovito razvijati, vzpostavljati, 
graditi in upravljati poslovne ideje, lastne izdel-
ke, storitve ter strateške partnerske povezave z 
domačim in mednarodnim poslovnim okoljem.

Povezanost z nacionalnimi in 
mednarodnimi organizacijami ter 
poslovnim okoljem nam omogoča 
hitro in učinkovito delovanje ter 
odzivnost
GZS PTZ je članica naslednjih pomembnih 
mednarodnih združenj in organizacij: 
- Evropske konfederacije malih podjetij (ESBA),
- Mednarodnega združenja trgovskih agentov  
   (IUCAB), 
- Gospodarskega združenja lastnikov zobnih  
  laboratorijev (FEPPD), 
- Confederation of EU pest management  
   association (CEPA), 
- Evropskega združenja refleksoterapevtov (RIEN), 
- Evropskega združenja proizvajalcev in  
  distributerjev medicinskih pripomočkov  
  (EUCOMED), 
- Mednarodne organizacije za poslovno mreženje  
   BNI (Business Network International) ter 
- preko GZS tudi članica Združenja evropskih  
   gospodarskih zbornic (Eurochambres),     
   Mednarodne trgovinske zbornice (ICC)  
  in Evropske podjetniške mreže (EEN).
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GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE

Gospodarska zbornica Slovenije je 
osrednje združenje slovenskih podjetij, 
ki zastopa interese članov v odnosih 
z državo in sindikati pri oblikovanju 
pogojev dela in poslovanja, pa tudi pri 
zagotavljanju pogojev za gospodarski 
razvoj. 

Je članica Združenja evropskih 
gospodarskih zbornic (Eurochambres), 
Mednarodne trgovinske zbornice 
(ICC), Evropske podjetniške mreže 
(EEN), Združenja evropskih inštitucij 
za konjunkturo (A.I.E.C.E.) in aktivna 
partnerica v več kot petdesetih drugih 
mednarodnih gospodarskih združenjih.

Vizija in poslanstvo GZS PTZ

VIZIjA

Članom PTZ smo informacijsko, strokovno, izo-
braževalno, poslovno in lobistično središče, kjer 
učinkovito zastopamo in ščitimo skupne interese 
članstva in nudimo pomoč predvsem pri po-
speševanju razvoja malega in srednjega gospo-
darstva.

PoSlaNSTvo

PTZ povezuje podjetja storitvenih dejavnosti, 
proizvodnje in trgovska podjetja. Svoje poslanstvo 
utemeljuje z visoko stopnjo specifičnega delovanja 
na podlagi več kot petintridesetletnih izkušenj pred-
vsem z malimi podjetji.

V GZS PTZ s svojim znanjem in 
delovanjem pomagamo malim in 
srednjim podjetjem celovito razvijati, 
vzpostavljati, graditi in upravljati 
poslovne ideje, lastne izdelke, storitve 
ter strateške partnerske povezave z 
domačim in mednarodnim poslovnim 
okoljem.
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Kako smo organizirani?

Organi GZS PTZ 
zbornice so:

Upravni odbor  
(UO PTZ)

Predsednik/ica 
UO PTZ

Podpredsednik/ica  
UO PTZ

Nadzorni odbor  
PTZ

Direktor/ica PTZ

Začasna 
ali stalna delovna 

telesa PTZ

Upravni odbor GZS PTZ šteje 21 članov (od tega 
kar 16 mest v Upravnem odboru pripada malim 
podjetjem). Predsednik upravnega odbora GZS 
PTZ je po položaju tudi član upravnega odbora 
GZS. Skupščina GZS ima 100 predstavniških mest, 
od tega 7 mest pripada GZS PTZ.

Delovanje GZS PTZ je začrtano v 
naslednjih strateških usmeritvah:

Kako smo organizirani?

- da z organiziranim pritiskom pospešujemo 
ustvarjanje primernega okolja za dinamičen in zdrav 
razvoj malega gospodarstva,

- podpiranje splošne politike EU do podjetništva, 
da se načelo „Najprej pomisli na male“, ki je 
zapisano v »Aktu za mala podjetja« (Bruselj, junij 
2008), nepreklicno umesti v oblikovanje politike (od 
priprave zakonodaje do opravljanja javnih storitev),

- da interesno povežemo drobno gospodarstvo 
oziroma podrazrede dejavnosti (z ustanavljanjem 
novih sekcij in združenj),

- da opredelimo politiko za doseganje ciljev 
(sodelovanje in lobiranje v vladnih, nevladnih  
in drugih organih).

Naloge GZS PTZ so predvsem:

Strokovna pomoč in svetovanje 
pri razreševanju vprašanj iz 

tekočega poslovanja

Dajanje pobud za obravnavo 
posebnih vprašanj na 

nacionalni ravni

Interesno povezovanje 
drobnega gospodarstva 

(ustanavljanje novih sekcij)

Sodelovanje pri organizaciji 
in izvedbi pogajanj za 

sklepanje kolektivne pogodbe 
dejavnosti in tarifne priloge

Dejavnosti na področju 
promocije članov GZS PTZ
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organiziranost članstva GZS PTZ po sekcijah in združenjih

V GZS PTZ delujejo  
naslednje sekcije in združenja: 

Sekcija 
pooblaščenih 
trgovcev in 

avtoserviserjev z 
motornimi vozili

Sekcija holistov

Združenje 
trgovskih 
agentov 
Slovenije 

Združenje šol 
vožnje Slovenije

Združenje 
malih trgovcev 

Slovenije 

Združenje 
podjetnikov 

centra mesta 
Ljubljana 

Združenje 
laboratorijske 

zobne protetike 
Slovenije

Združenje 
zavarovalnih 
posrednikov 

Slovenije 

Sekcija plesnih 
šol slovenije

Sekcija 
izvajalcev 

dezinfekcije, 
dezinsekcije  

in deratizacije

Sekcija 
jezikovnih 
centrov

Sekcija za 
pospeševanje 

nabave

Sekcija reflkekso-
terapevtov 

Združenje 
proizvajalcev in 
distributerjev  
medicinskih 

pripomočkov 
SLO-MED

Za vzpostavitev bolj konkretnega poslovnega stika s panogami, vam članstvo v GZS PTZ omogoča 
sodelovanje ter pridružitev posameznim specializiranim sekcijam, ki delujejo okviru GZS PTZ.
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Mednarodna Konferenca MSP  
za mala in srednja podjetja
Mednarodna konferenca MSP za mala in srednja 
podjetja predstavlja osrednji letni dogodek GZS 
PTZ. Na konferenci se predstavijo mednarodni 
gosti, slovenski podjetniki, predstavniki drugih 
zbornic in podjetniških organizacij tako iz Slovenije 
kot tudi iz tujine.

Konferenca vsako leto obravnava teme, ki so 
pomembne za razvoj in spodbudo malega in  
srednjega gospodarstva. Člani GZS PTZ imajo 
popust pri kotizaciji.

Povezovanje članov v sekcije in 
združenja, mreženje
Možnost aktivnega sodelovanja v štirinajstih 
specializiranih sekcijah in združenjih, ki članom 
omogočajo panožno združevanje in vzpostavljanje 
poslovnega sodelovanja ter mreženje s člani sodijo 
med pomembne prednosti članstva.

v GZS PTZ ter v GZS ustvarjamo številne priložno-
sti za sodelovanje s člani, organiziramo srečanja 
domačih in tujih poslovnežev, okrogle mize in kul-
turne večere na GZS. Člani se srečujejo in izmenju-
jejo izkušnje tudi na različnih dogodkih, srečanjih ali 
izobraževanjih.

Svetovalni kotiček GZS PTZ
Članom so za svetovanje na voljo izkušeni strokovn-
jaki in svetovalci z različnih področij, tako iz vrst 
GZS PTZ, GZS kot iz drugih organizacij in podjetij 
(trgovinski, davčni, pravni).

Pomladni veter - nagrada za 
spodbujanje podjetništva in 
zdravega podjetniškega okolja  
v Sloveniji
Priznanje “Pomladni veter” GZS PTZ podeljuje 
ustanovi, organizaciji, družbi ali posamezniku, ki 
po mnenju članov največ prispeva k spodbujanju 
podjetništva in zdravega podjetniškega okolja v 
Sloveniji. V izboru za priznanje lahko sodelujejo 
posamezniki, podjetniki in podjetja ter druge osebe 
javnega in zasebnega prava, ki izkažejo svoj prispe-
vek k razvoju podjetništva. več o postopku prijave 
za priznanje Pomladni veter si lahko preberete na 
naši spletni strani www.gzs.si/slo/panoge/podjetnis-
ko_trgovska_zbornica/66551.

Prednosti in koristi članstva vašega Podjetja  
v gZs PtZ ter skuPne Prednosti članstva v gZs
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Poslovni dogodki, seminarji,  
obiski poslovnih delegacij, 
izobraževanja
Tako GZS PTZ kot GZS organizirata različne 
dogodke, seminarje, izobraževanja s specifično 
panožno vsebino za člane, ki poleg mreženja nudijo 
možnost strokovnega razvoja.

Dogodki, kot so Vrh slovenskega gospodarstva, 
podelitev Nagrad za izjemne gospodarske in pod-
jetniške dosežke, mednarodna Konferenca MSP za 
mala in srednja podjetja, Podjetniški klepeti, različne 
tematske delavnice, posveti, srečanja, seminarji in 
izobraževanja so za člane dostopni po nižjih cenah 
ali celo brezplačni.

Sofinanciranje skupnih  
sejemskih nastopov v Sloveniji
Za člane PTZ organiziramo in sofinanciramo skupne 
nastope in udeležbo na sejemskih prireditvah v 
Sloveniji.

Revija veter in revija  
Glas gospodarstva
Člani prejmejo revijo veter, ki jo GZS PTZ izdaja  
enkrat na leto in vključuje uspešne zgodbe ter ko-
ristne informacije za podjetnike. Člani prejmejo tudi 
revijo Glas gospodarstva, ki izhaja pri založbi GZS.

Podjetniški šparovček
Članom nudimo različna praktična orodja in vsebine 
kot pomoč pri čim bolj učinkovitem poslovanju.  
več o Podjetniškem šparovčku v nadaljevanju 
publikacije.

Možnost oblikovanja skupnega 
naročanja - skupne nabavne poti
omogočamo vam možnost skupinskega  
naročanja izdelkov ali storitev ter s tem prihranke  
pri poslovanju.

V GZS PTZ delujemo kot 
informacijsko, strokovno, 
izobraževalno, poslovno in 
lobistično središče, kjer učinkovito 
zastopamo in ščitimo skupne 
interese naših članov.
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E-novice GZS PTZ ter GZS
Člane obveščamo o aktualnih novostih na za-
konodajnem področju, javnih razpisih, seminarjih, 
strokovnih posvetih ter o ostalih dogodkih preko 
brezplačnih E-novic GZS PTZ ter preko Mikroinfo 
novic v okviru Poslovnega tednika GZS. E-novice 
PTZ izhajajo vsakih 14 dni.

 
Možnost promocije
omogočamo vam vključitev v sistem popustov 
članom, ki omogoča ponudnikom brezplačno 
oglaševanje in s tem promocijo ter prepoznavnost 
podjetja v širšem slovenskem prostoru. Članom 
GZS PTZ nudimo pod posebnimi pogoji tudi 
možnost uporabe opremljene sejne sobe za ses-
tanke s svojimi poslovnimi partnerji.

Aktualne dnevne novice
Aktualne novice redno spremljamo in jih dnevno 
objavljamo na spletni strani GZS PTZ ter vam jih ob 
naročilu lahko pošiljamo na vaš elektronski naslov.

Zastopanje interesov članstva, 
vplivanje na zakonodajo in politike, 
Memorandum GZS PTZ
Svojim članom nudimo pomoč in poslovno podjet-
niško svetovanje pri reševanju specifičnih prob-
lemov ter zastopanje in zaščito interesov malega in 
srednjega gospodarstva.

Z Memorandumom GZS PTZ predlagamo državnim 
organom konkretne ukrepe šri reševanju nacionalne 
problematike malih in srednjih podjetij.

v okviru PTZ vam omogočamo vpliv na evropske 
predpise preko Evropske konfederacije malih 
podjetij (ESBA), zastopamo interese malih deloda-
jalcev pri sklepanju kolektivnih pogodb (Kolektivna 
pogodba dejavnosti trgovine Slovenije in Kolektiv-
na pogodba med delavci in družbami drobnega 
gospodarstva).

omogočamo vam tudi aktivno sodelovanje pri 
oblikovanju in uveljavljanju stališč gospodarstva, 
sodelovanje v delovnih skupinah in strateških svetih 
GZS ter zastopanje konkretnih interesov pred 
državnimi organi in v razmerju do drugih organizacij.

Člane obveščamo o 
aktualnih novostih na 
zakonodajnem področju, 
javnih razpisih, seminar-
jih, strokovnih posvetih 
ter o ostalih dogodkih.
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Skupinska nabava blaga in storitev
Skupinska nabava blaga in storitev članom preko 
informacijske platforme oziroma preko samostojne 
spletne strani GZS PTZ omogoča nakup izbranih 
storitev in izdelkov po nižjih cenah. Gre za različne 
izdelke in storitve kot so pisarniški material, potrošni 
material, električna energija, zavarovalniške storitve, 
storitve mobilne telefonije, spletnega gostovanja, 
različnih finančnih storitev ter drugi. v primeru, da je 
vaša poslovna dejavnost zanimiva tudi za člane, se 
boste v sistem Skupinska nabava blaga in storitev 
lahko vključili tudi kot ponudnik izdelkov oz. storitev.

Več informacij o posameznih storitvah blagovne znamke 
Podjetniški šparovček si lahko preberete na naši spletni 
strani http://ptzsparovcek.gzs.si/slo/.

Podjetniški klepet
Tematske, informativno-izobraževalne dogodke 
v obliki delavnic, smo poimenovali Podjetniški 
klepeti. Namenjene so predvsem malim in 
srednjim podjetjem ter samostojnim podjetnikom. 
S pomočjo dobrih praks in konkretnih primerov 
učinkovitih poslovnih rešitev se bomo skozi niz 
dogodkov sprehodili čez poslovne funkcije, ki so 
pomembne za učinkovito in uspešno delovanje 
vsakega podjetja. Cilj dogodka je tudi spodbujanje 
podjetniškega povezovanja in mreženja.

Podjetniški servis
Storitev Podjetniški servis je namenjena reševan-
ju konkretnih vprašanj in problemov, s katerimi 
se soočajo podjetniki na dnevni ravni. v sklopu 
podjetniškega servisa za člane pod ugodnimi pogoji 
organiziramo različna svetovanja in storitve kot so 
npr. pomoč pri pripravi vlog za različne razpisne 
dokumentacije za banke ali zavarovalnice, pomoč 
pri pripravi in oddaji vlog za projekte, pomoč pri 
načrtovanju učinkovitega poslovanja, komuniciranja 
ter druga.

Blagovna znamka Podjetniški šparovček združuje splet praktičnih orodij, vsebin 
in rešitev, ki vam bodo pomagala pri čim bolj učinkoviti in uspešni organizaciji 
poslovanja, omogočala povezovanje in komunikacijo med člani ter boljše poslovne 
pogoje pri naročanju blaga in storitev.  
Podjetniški šparovček sestavljajo tematski dogodki Podjetniški klepet, s poudarkom  
na mreženju, storitev Podjetniški servis ter storitev Skupinska nabava blaga in storitev. 

Podjetniški šParovček
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Članstvo v GZS PTZ je 
prostovoljno. vključijo se lahko vsi, 
ki podpišejo pristopno izjavo in 
izkažejo interes.
v PTZ se lahko včlanijo tudi druge domače ali tuje 
pravne ali fizične osebe in njihova združenja, ki želijo 
sodelovati pri uresničevanju ciljev in nalog zbornice. 
S članstvom v GZS PTZ postanete hkrati tudi član 
v GZS.

Zavedamo se, da je v množici združenj težko izbrati 
pravo. Naše storitve smo oblikovali na podlagi 
tradicije, dolgoletnih izkušenj v panogi ter odprtega 
in inovativnega načina razmišljanja glede prihod-
nosti.

v primeru vprašanj nas lahko tudi pokličete na tele-
fonsko številko 01 5898-312, z veseljem vam bomo 
posredovali podrobnejše informacije.

Verjamemo, da smo se z našo ponudbo storitev 
približali vašim pričakovanjem in vas vabimo, da 
se nam pridružite in postanete član naše velike 
družine.

Združeni smo močnejši  
in uspešnejši! 
Pridružite se nam in 
postanite pomemben 
del GZS PTZ! 
Dobrodošli!

kako Postati član gZs PtZ ?

vabimo vas, da izpolnete priloženi obrazec  
ter nam ga posredujete na naslov:

GZS Podjetniško trgovska zbornica  
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana 

oziroma preko elektroske pošte na ptz@gzs.si.

v najkrajšem možnem času vam bomo  
posredovali ponudbo za članstvo.
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Predstavljamo vam našo ponudbo 
za članstvo v GZS PTZ
letno ponudbo za članstvo vam izračunamo na 
podlagi modela in cenika članarine GZS PTZ za leto 
2015, sprejet in potrjen na redni seji Uo PTZ, 3. 
decembra 2014.

v skladu z 2. odstavkom 3. člena Statuta GZS so 
zavezanci za plačilo članarine člani GZS, ki združu-
jejo svoje interese:
• v združenju dejavnosti in območni zbornici  
  /regionalni zbornici hkrati,
• samo v združenju dejavnosti ali
• samo v območni /regionalni zbornici.

Upravni odbori združenj dejavnosti in Upravni  
odbori območnih/regionalnih zbornic sami 
avtonomno določajo višino članarine.

1. GZS Podjetniško trgovska zbornica  

Razred Št.zaposlenih Prihodki v EUR Sredstva v EUR Mes. članarina v EUR Letna članarina v EUR
1 10 2.000.000 2.000.000 11,25 135
2 50 5.000.000 3.000.000 25,00 300
3 100 12.000.000 5.000.000 29,17 350
4 250 25.000.000 12.000.000 33,33 400
5 500 50.000.000 20.000.000 37,50 450
6 750 1000.000.000 30.000.000 41,67 500

Članarino GZS PTZ sestavljajo: 

• del članarine za skupne naloge GZS;

• del članarine za dejavnost območnih 
   /regionalnihzbornic ali/in

• del članarine za dejavnost združenj oz. zbornic  
   dejavnosti.

v kolikor podjetje uresničuje svoje interese hkrati 
v združenju dejavnosti in območni /regionalni 
zbornici, plača članarino za skupne naloge le en-
krat. Za članstvo v sekcijah GZS PTZ podjetjem - 
članom ni potrebno plačevati dodatne članarine.

V nadaljevanju vam predstavljamo razrede in  
zneske članarin, ki so predstavljeni ločeno za 
GZS PTZ in GZS.

Članarina se določi na osnovi razvrstitve v obračunski razred, ki temelji na kriterijih: število zaposlenih, 
prihodki in sredstva. Razred članarine se določi ob doseganju dveh od treh kriterijev.

2. Skupne naloge GZS
osnova za obračun članarine je podatek o zapos-
lenih in bruto plačah iz zadnjega letnega poročila. 
osnova za obračun članarine po stopnji za 8. in 
9. razred je podatek o bruto plačah iz zadnjega 
letnega poročila. Članarina se obračuna po stopnji 
0,0415%. Skupščina GZS je dne 10.12.2014 spre-
jela sklep o določitvi članarine GZS za leto 2015.

3. Konkreten primer izračuna  
za podjetje – člana GZS
PTZ z do 10 zaposlenimi:
Podjetje je samo član GZS PTZ, v tem primeru je 
zavezan k plačilu dveh delov članarine, kar pomeni 
plačilo članarine GZS PTZ in dela članarine za 
skupne naloge GZS:

letna članarina - 1 zaposlen: 
135,00 EUR + 60,00 EUR = Skupaj 195,00 EUR

letna članarina - od 2- 4 zaposleni: 
135,00 EUR + 70,00 EUR = Skupaj 205,00 EUR

letna članarina - do 9 zaposlenih: 
135,00 EUR + 75,00 EUR = Skupaj 210,00 EUR

Razred  Št. zaposlenih          Letna članarina GZS v EUR
1 do 1 60
2 od 2 do 4 70
3 od 5 do 9 75
4 od 10 do 14 100
5 od 15 do 19 110
6 do 20 do 24 170
7 od 25 do 29 180
8 od 30 do 999 po stopnji 0,0415%
9 nad 1000 po stopnji 0,0415%
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Dodatne informacije, 
vprašanja o članstvu
Za svetovanje o članstvu ter o storitvah GZS 
Podjetniško trgovske zbornice so vam na voljo naši  
izkušeni svetovalci. 

GZS Podjetniško trgovska zbornica
Dimičeva 13, 1504 ljubljana

T  : 01 5898-312
E  :  ptz@gzs.si
W :  www.gzs.si/ptz

DA, želim prejeti informativno ponudbo za članstvo v GZS Podjetniško trgovski zbornici.

Ime in priimek:

Ime podjetja:

Naslov podjetja:

Elektronski naslov:

Telefonska številka ali gsm številka:

ID za DDv podjetja: Matična št. podjetja: 

Datum: Podpis: 

S podpisom prijavnice potrjujem, da želim prejeti informativno ponudbo za članstvo v GZS Podjetniško trgovski zbornici ter, da me redno  
obveščate o aktualnih dogodkih, novostih ter ostali ponudbi GZS Podjetniško trgovske zbornice ter GZS, Dimičeva 13, 1000 ljubljana. 
GZS Podjetniško trgovska zbornica  zagotavlja strogo zaupnost osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov  
(Ur.list RS št.94/2007).

vabimo vas, da izpolnete priloženi obrazec ter nam ga posredujete na naslov GZS Podjetniško trgovska 
zbornica, Dimičeva 13, 1000 ljubljana oziroma preko elektronske pošte na ptz@gzs.si. v najkrajšem  
možnem času vam bomo posredovali ponudbo za članstvo. v primeru vprašanj nas lahko tudi pokličete  
na telefonsko številko 01 5898-312, z veseljem vam bomo posredovali podrobnejše informacije.


