
Naziv podjetja:

Naslov:

Poštna številka:                               Pošta:

Davčna številka:

Zakoniti zastopnik (direktor):

Šifra glavne dejavnosti (SKD):

Telefon:

Telefaks:

E-naslov direktorja:

Spletna stran:

V okviru GZS želimo biti vključeni v regionalno zbornico/združenje/sekcijo:

Glavna kontaktna oseba za ZIT:

Ime in priimek:

Funkcija v podjetju:

Telefonska številka:

E-naslov:

Izberite eno ali več sekcij znotraj ZIT, kjer bi aktivno sodelovali in vpišite ime, priimek in email kontakta za 
obveščanje o aktivnostih sekcije:

ZITEX - Sekcija ZiTex je stična točka slovenskih razvojno in izvozno usmerjenih IKT podjetij, ki si prizadevajo 
za dvig konkurenčnosti in internacionalizacijo slovenskega IKT sektorja;

Ime, priimek, email kontakta:

SeGov - Sodelujte z državno in javno upravo;

Ime, priimek, email kontakta:

S3P - Sekcija, v kateri so združeni ponudniki poslovnih programov (programske opreme), ki sodelujejo med 
seboj in skupaj rešujejo izzive, ki se  vsakodnevno pojavljajo predvsem zaradi sprememb zakonodaje; 

Ime, priimek, email kontakta:

PRISTOPNI OBRAZEC
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Izjavljamo, da pristopamo v Gospodarsko zbornico Slovenije. S tem upoštevamo določbe Zakona o gospodarskih 
zbornicah in Statut Gospodarske zbornice Slovenije ter iz njih izhajajoče pravice in obveznosti.
 
V skladu z Zakonom o gospodarskih zbornicah (Ul RS št. 60/06), s svojim podpisom dajem glas za računanje 
reprezentativnosti Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana.

Glede na 4. odstavek 63. člena (Včlanitev in izstop) Statuta Gospodarske zbornice Slovenije lahko član GZS 
izstopi iz GZS z dnem 1. januarja v prihodnjem koledarskem letu, če poda pisno izstopno izjavo, ki jo GZS prejme 
najkasneje do 1. oktobra tekočega leta.

DA – želim, da mi pošiljate e-novice in s tem do preklica dovoljujem uporabo in obdelavo mojih 
osebnih podatkov za namene neposrednega trženja GZS in obveščanja o aktualnih vsebinah s področja 
gospodarstva (aktualne novice, dogodki, stališča in ostali produkti in storitve GZS). 
Pomembno: Od prejemanja obvestil GZS se lahko kadarkoli odjavite oz. spremenite nastavitve prejemanja 
e-novic s klikom na povezavo »Sprememba nastavitev prejemanja e-novic in odjava«, ki se nahaja v nogi vsakega 
sporočila, ki vam ga pošljemo.

Kraj in datum:       Žig in podpis odgovorne osebe

OBR-Č4.5-ZIT

SeKV - Sekcija za kibernetsko varnost združuje gospodarstvo, javni sektor in državne institucije ter 
posamezne strokovnjake za skupen razvoj kibernetskih varnostnih zmogljivosti in tako spodbuja digitalni 
razvoj gospodarstva; 

Ime, priimek, email kontakta:

ScienceTech - Poslanstvo sekcije je poglobitev, uveljavitev, širitev in skupen nastop slovenskih podjetij na 
ScienceTech trgu, povezovanje s predstavniki države in mednarodnimi inštitucijami (CERN, ITER, ESFRI, 
FAIR, ESA idr.); 

Ime, priimek, email kontakta:

 AIDAS - uporaba podatkov in umetne inteligence v gospodarstvu.

Ime, priimek, email kontakta:

eZdravje – Sekcija s področja IT sistemov za e-zdravstvo.

Ime, priimek, email kontakta:

SITIP – Sekcija za IT infrastrukturo in podatkovne centre. Osnovni namen sekcije je spodbujati razvoj 
področja IT infrastrukture in podatkovnih centrov v Sloveniji kot enega temeljnih stebrov napredka digitalne 
razvitosti gospodarstva, javne uprave in drugih področij družbe.

Ime, priimek, email kontakta:

Obrambni program – Obveščamo vas o priložnostih in razpisih MORS in Evropskega obrambnega programa.

Ime, priimek, email kontakta:
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Izpolnjen pristopni obrazec pošljite na: 

• Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana

• ali na enega izmed navedenih e-poštnih naslov: info@gzs.si, zit@gzs.si, katja.novak@gzs.si.

Glede na 4. odstavek 63. člena (Včlanitev in izstop) Statuta Gospodarske zbornice Slovenije lahko član GZS izstopi iz GZS z dnem 1. januarja v prihodnjem koledarskem letu, če poda pisno 
izstopno izjavo, ki jo GZS prejme najkasneje do 1. oktobra tekočega leta.
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