
 Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti 
- povezovalec ponudnikov znanja in kreativnih rešitev 

  
 

Dimičeva 13 
1504 Ljubljana 

 
T.: 01/ 5898 252, 5898 239 

E-naslov: zpsd@gzs.si 
www.gzs.si/zpsd 

 
Strokovna služba: 

mag. Majda Dobravc, 
direktorica  

Tanja Faganel, svetovalka 
 
 
 
 
 
 
 
 

e-katalog  
podjetij iz poslovno 

storitvenih dejavnosti 

V Zbornici poslovno storitvenih dejavnosti (ZPSD) povezujemo paleto dejavnosti z 
visokim deležem znanja in kreativnosti in združujemo družbe in samostojne podjetnike, 
ki jim je pridobivanje znanja in idej poslanstvo, prenos tega znanja in rešitev v podjetja 
in druge organizacije pa poklic. 
 
Naši člani – tako posamično kot v mrežah, v katerih povezujejo in nadgrajujejo svoje 
strokovne in kreativne potenciale – predstavljajo bogato zakladnico poznavanja 
poslovnih procesov, upravljanja človeških virov, metodologij in modelov, inovativnih 
pristopov pa tudi praktičnih izkušenj pri uveljavljanju le-teh v praksi. Predstavljajo jedra 
specialističnih in strokovnih znanj za pripravo in izvedbo raziskav in analiz, za prevajanje 
in tolmačenje, za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih in vrsto drugih strokovnih 
področij. Predstavljajo tudi zakladnico kreativnih rešitev, le-te pa postajajo v globalnem 
izjemno konkurenčnem okolju pogosto jeziček na tehtnici, ki proizvode in storitve na trgu 
uvršča med tiste bolj prepoznavne, bolj cenjene in s tem konkurenčnejše. 
 
 
Naši strokovnjaki in ustvarjalci pogosto (so)delujejo v mednarodnem okolju in v njegov 
mozaik prispevajo kamenčke svojih znanj, spoznanj in dosežkov. Pogosto so tudi med 
dobitniki vrste različnih domačih in mednarodnih strokovnih nagrad, kar dokazuje 
uspešno pot razvoja strokovnih, učinkovitih in odličnih rešitev tudi pri nas v Sloveniji. 
Poiščete jih lahko tudi v našem e-katalogu podjetij iz poslovno storitvenih dejavnosti, 
objavljenem na naši spletni strani www.gzs.si/zpsd, ki ga ob različnih priložnostih 
(sestanki na ministrstvih, na seminarjih, skupnih nastopih na sejmih …) promoviramo 
tudi na zgoščenki. 
 
 

Dejavnosti iz našega 
okvira 

Dejavnosti podjetij iz okvira poslovnih storitev, ki jih povezujemo pod okriljem ZPSD, so 
predvsem: 
 
§ vodstveno, podjetniško in poslovno svetovanje 
§ pravno svetovanje 
§ davčno in finančno svetovanje 
§ dejavnost odnosov z javnostmi 
§ zaposlovalne dejavnosti 
§ IT svetovanje 
§ oglaševanje 
§ oblikovanje, direktni marketing  
§ raziskovanje trga in javnega mnenja 
§ prevajanje in tolmačenje 
§ drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje  
§ R&R dej. na področjih družboslovja in humanistike 
§ druge strokovne dejavnosti 

 

 V okviru Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti se člani aktivno povezujejo in delujejo 
na treh segmentih: 
 

• ZMCS – Združenje za management consulting Slovenije 
• ZPP – Združenje prevajalskih podjetij 
• ZAOJ – Združenje agencij za odnose z javnostmi. 
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feaco  

ZMCS povezuje svetovalna podjetja, ki se ukvarjajo s svetovanjem managementu. 
Svetovalci iz članic ZMCS delujejo po visokih standardih strokovnega dela, obvladujejo 
sodobna metodološka in druga znanja ter imajo izkušnje za prevzemanje in vodenje 
zahtevnih in kompleksnih projektov. 

Mnogi imajo bogate mednarodne izkušnje, so člani mednarodnih strokovnih združenj 
in organizacij, aktivni člani v slovenskih profesionalnih organizacijah in tudi stalni ali 
občasni predavatelji na institucijah znanja doma in v tujini. Številni so tudi avtorji 
strokovnih knjig in priročnikov, pogosto pa so tudi prejemniki različnih strokovnih 
priznanj.  

Njihovo poslanstvo je pridobivanje znanja in idej, prenos tega znanja in rešitev v 
podjetja in druge organizacije v poslovno in družbeno okolje pa poklic. Zato je 
strateški cilj ZMCS zgraditi mrežno povezavo med samimi nosilci znanja ter njimi in 
njihovim poslovnim okoljem. 

Svetovalci ZMCS svetujejo v skladu z etičnim kodeksom, ki postavlja kot osnovno 
vodilo sodelovanja z naročnikom izdelavo take rešitve, ki v praksi doseže načrtovane 
cilje. Z naročniki si prizadevajo vzpostaviti odnos, ki ga odlikuje visoka stopnja 
spoštovanja in medsebojnega zaupanja. 

 

 

 

ZMCS sodeluje tudi v mednarodnem prostoru in je že vrsto let član Evropske zveze 
združenj za management consulting (FEACO). 
 
 
 
 

Članstvo v ZMCS 
 

Članstvo v Združenju za management consulting Slovenije pomeni zaščitno znamko 
strokovnosti in poslovne etike na področju svetovanja doma in v tujini. 
S članstvom v skupni asociaciji si člani zagotovijo možnost in pravico do: 

v vplivanja na razvoj dejavnosti in stroke 
v sooblikovanja programa delovanja združenja 
v aktivnega sodelovanja v delovnih skupinah na ključnih področjih  
v zastopanja in zaščite interesov dejavnosti in članstva  
v pridobivanja informacij, podatkov itd. o delu združenja in v dejavnosti   
v sodelovanja in povezovanja doma in v tujini ter v mreži FEACO 
v sodelovanja na vseh dogodkih združenja 
v članskih ugodnosti in popustov  

 

 

Nagrada Feniks 

 

Z nagrado FENIKS za projekt leta na področju management consultinga V ZMCS 
spodbujamo in promoviramo kakovost, inovativnost, uspešnost in učinkovitost 
svetovalnih projektov. Nagrada Feniks je bila podeljena že sedemkrat.  
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Združenje prevajalskih 
podjetij  
(ZPP) 

 

ZPP želi postati prepoznaven in reprezentativen predstavnik prevajalskih podjetij na 
slovenskem trgu, ki bo uspešno zastopal skupne interese svojih članov na domačem in 
tujem trgu, ter učinkovit sogovornik pri oblikovanju in razvoju prevajalske dejavnosti 
in pri oblikovanju področne zakonodaje. 
 
Osnovni cilji delovanja sekcije so: 

- zaščita in uresničevanje skupnih interesov članov, 
- razvoj dejavnosti in stroke na visokih kakovostnih in etičnih standardih, 
- povečanje prepoznavnosti in ugleda v poslovnem okolju,  
- razvijanje dejavnosti prijaznega in podpornega poslovnega okolja. 

 
Člani ZPP delujejo v skladu s sprejetimi Pravili o delu in organizaciji sekcije Združenja 
prevajalskih podjetij ter Kodeksom etičnega ravnanja ZPP.   
 
Več o Združenju prevajalskih podjetij najdete na http://zpp.gzs.si.  
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