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UVOD - PRIORITETNA PODROČJA DELOVANJA GZS V LETU 2019  

  

GZS si je za leto 2019 zastavila šest ključnih ciljev. Ker ti cilji segajo globoko na različna 

področja in v številne sfere, je bilo potrebno za njihovo uresničevanje povezati vse dele 

GZS in številne zunanje deležnike – člane GZS, socialne partnerje, druge gospodarske 

organizacije, politike, strokovnjake itd. GZS Regionalna zbornica Postojna, kot del 

zborničnega sistema, je tako v letu 2019 sodelovala pri zasledovanju ciljev GZS v smislu 

izvedbe določenih aktivnosti in nalog, hkrati pa je delovala lokalno. To pomeni, da je 

zastopala predvsem interese svojih članic ter se bolj aktivno angažirala na področjih, ki 

so specifična za gospodarstvo Primorsko-notranjske regije.   

  

Ključna področja delovanja GZS v letu 2019   

  

V letu 2019 so bile prioritete GZS usmerjene na sledeča glavna področja in izvedene 

aktivnosti, kot sledi.   

  

1. Kadrovska vrzel na trgu dela; ključni cilj v letu 2019 je bil olajšati pokritje potreb po 

delavcih v podjetjih.  

  

2. Učinkovito poslovno okolje; aktivnosti so bile usmerjene v preprečevanje uvajanja 

novih administrativnih ovir, zmanjševanje zahtev administracije ter večja odprtost in 

dostopnost do kakovostnih javnih storitev. Na področju izboljšanja poslovnega 

okolja smo si prizadevali za zmanjšanje obremenitve stroškov dela ter dodatnemu 

izboljšanju investicijskega in inovacijskega okolja.  

  

3. Digitalizacija GZS; kontinuirano sledenje trendom in objava informacij o novostih na 

področju digitalizacije.  

  

4. Internacionalizacija; aktivnosti s področja mednarodnega poslovanja, ki jih je 

izvajala GZS, so praviloma potekale v okviru programa spodbujanja 

internacionalizacije slovenskih podjetij Go International Slovenia. Cilj teh aktivnosti 

je dvig izvoza 50 mrd evrov do leta 2025.  

  

5. Podpora inovativnosti; GZS pokriva celoten proces podpore inovativnosti od ideje 

do razvoja, zaščite intelektualne lastnine, povezovanja s partnerji, umestitve 

inovacije na mednarodni trg ter promocije inovacij pod blagovno znamko Inovativna 

Slovenija. Njen namen je spodbujati in širiti inovativno kulturo v Sloveniji ter 

doprinesti k uspešnemu prodoru slovenskih inovacij na tuje trge. Cilj GZS je 

postopoma prispevati k dvigu dodane vrednosti na 60.000 € in k dvigu izvoza na 50 

mrd € do leta 2025.  

  

6. Članstvo in blagovna znamka GZS; bolj aktivno in prilagojeno delo s člani ter 

nadgraditev marketinških aktivnosti.  
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Aktivnosti GZS RZ Postojna kot podpora prioritetnim področjem delovanja GZS:  

  

Kadrovska vrzel na trgu dela:   

• Sodelovanje pri projektu Izobraževalni center sodobnih tehnologij ter s tem 

spodbujanje vpisa na tehnične smeri izobraževanja.  

• Sodelovanje pri izvedbi Dneva odprtih vrat slovenskega gospodarstva.  

• Izvajanje drugih aktivnosti v skladu z usmeritvami GZS.  

Učinkovito poslovno okolje:    

• Sodelovanje v Razvojnem svetu kohezijske regije Vzhodna Slovenija (zastopanje 

interesov gospodarstva Primorsko-notranjske regije) – direktor je podpredsednik.  

• Direktor je član odbora za spremljanje programa Interreg Italia-Slovenija.  

• Direktor je član odbora za spremljanje kohezijske politike 2014-2020.  

• Aktivna vključenost v proces programiranja strateških dokumentov tako na 

nacionalni ravni kot na ravni regije (direktor je vodja priprave RRP za 

Primorskonotranjsko regijo 2021-2027).   

• Vključitev UO GZS RZ Postojna v Odbor za gospodarstvo pri Razvojnem svetu 

Primorsko-notranjske regije.   

• Nudenje poslovnih svetovanj in koristnih informacij podjetjem članicam GZS.   

• Organiziranje pravne podpore podjetjem s strani pravne službe GZS.  

Digitalizacija GZS:    

• Promocija dogodkov na temo e-poslovanja, ki jih je izvajala GZS.   

Internacionalizacija:    

• Sodelovanje v projektih CAB in ProsperAmnet.  

• Promocija sodelovanja regijskih podjetij na investicijskih konferencah (SeeMeet, 

ESIC).  

• Organiziranje strokovne podpore podjetjem članicam s strani Centra za 

mednarodno poslovanje pri GZS.  

Podpora inovativnosti:   

• Izvedba 17. razpisa GZS RZ Postojna za izbor najboljših inovacij v 

Primorskonotranjski regiji in podelitev priznanj za najboljše inovacije.  

• Promocija podjetij in inovatorjev v lokalnih/regionalnih medijih.  

• Izvedba srečanj sekcij, ki so obravnavale tematike s področja inovativnosti.  

Blagovna znamka GZS in članstvo:   

• Promocija GZS in njenih storitev v lokalnih medijih.  

• Obiski 24 podjetij in lobiranje za članstvo v GZS.   

• Lobiranje pri podjetjih, ki niso člani GZS za vključitev v organe GZS, za kar je pogoj 

članstvo v GZS.   
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AKTIVNOSTI IN KLJUČNI REZULTATI GZS RZ POSTOJNA  

  

GZS RZ Postojna se je v letu 2019 vključevala v aktivnosti, delegirane s strani vodstva 

GZS, najbolj aktivno pa je delovala na področjih, ki so po naši oceni pomembna za 

regijsko gospodarstvo, predvsem za člane GZS RZ Postojna:  

   

• Spodbujanje inovativnosti: GZS RZ Postojna že vrsto let objavlja razpis in 

podeljuje priznanja za najboljše inovacije v Primorsko-notranjski regiji. S tem 

spodbuja in promovira inovativnost, ki je v regiji primerjalno z ostalimi regijami 

na dokaj nizki ravni. V zadnjih letih GZS RZ Postojna v sodelovanju z RRA Zeleni 

kras soorganizira Dan inovativnosti, katerega osrednji dogodek je podelitev 

priznanj za najboljše inovacije v Primorsko-notranjski regiji in tako je bilo tudi v 

letu 2019. Cilj Dneva inovativnosti je širjenje inovacijske kulture v podjetjih, 

promocija v javnosti ter vključevanje različnih institucij v regiji v iniciativo za 

iskanje novih pogledov na stare težave. V okviru omenjene iniciative je na 

osrednjem dogodku potekala slavnostna podelitev priznanj za najboljše inovacije 

v Primorsko-notranjski regiji. Na 17. razpis je bilo prijavljenih 8 inovacij, pri 

katerih je sodelovalo 35 inovatorjev. Lep uspeh so najboljše regionalne inovacije 

dosegle tudi na državni ravni in sicer je inovacija podjetja Tajfun Liv prejela 

srebrno priznanje, podjetje Kovinoplastika Lož bronasto priznanje, Zavod Oron 

pa priznanje za prispevek na področju inovativnosti.  

  

• Gospodarski forumi: konec leta 2015 smo pričeli z organizacijo gospodarskih 

forumov, ki potekajo v obliki kratkih popoldanskih pogovorov z uspešnimi 

gospodarstveniki. Ti dogodki so namenjeni gospodarstvenikom iz regije, 

vodstvenemu kadru oz. vsem, ki jih posamezna tematika zanima. Namen 

dogodkov je izmenjava izkušenj in dobrih praks ter krepitev vezi in druženje 

gospodarstvenikov v regiji in širše. Doslej smo izvedli 44 gospodarski forumov, od 

tega smo v letu 2019 izvedli 9 forumov z 10 gosti (Aleša Mižigoj, Slavko Hrženjak, 

Drago Lemut, Tomi Ilijaš, Zmago Petrič, Franc Frelih, Boštjan Jerončič, dr. Otmar 

Zorn, Tomaž Kavčič in Uroš Štefelin). Z njihovo organizacijo nadaljujemo tudi v 

letu 2020, saj gre za enega najbolj prepoznavnih dogodkov, ki jih organizira naša 

organizacijska enota, dogodek pa je pomemben tudi zaradi povezovalnega 

momenta in rednega sestajanja članov GZS RZ Postojna.    

  

• Sekcije v okviru GZS RZ Postojna: konec leta 2017 smo vzpostavili t. i. sekcije, 

katerih namen je izmenjava izkušenj in praks med podjetji na posameznih 

področjih dela (in s tem potencialni prenos dobrih praks v druga podjetja), 

strokovna podpora s strani strokovnjakov GZS in zunanjih strokovnjakov ter 

kolektivno reševanje problemov in ovir (operativnih, sistemskih,…). V letu 2019 

smo izvedli 8 srečanj sekcij (Kadrovska sekcija, Sekcija za organizacijo delovnih 

procesov, Sekcija tehničnega sektorja) S srečanji pa nadaljujemo tudi v letu 2020 

ter dodajamo še eno področje in sicer je to računovodstvo (Računovodska 

sekcija).   
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• Podpora projektu Izobraževalni center sodobnih tehnologij: GZS RZ Postojna se 

od samega začetka vključuje v aktivnosti izobraževalnega centra sodobnih 

tehnologij, ki je v letu 2017 zaživel v okviru Šolskega centra Postojna. GZS RZ 

Postojna je odigrala ključno vlogo pri zapiranju finančne konstrukcije ter pri 

oblikovanju in vzpostavitvi delovne skupine. Prisotni smo bili na sestankih 

delovne skupine in pa tudi ožje delovne skupine. GZS RZ Postojna namreč 

predstavlja vez med gospodarstvom in izobraževanjem. Delovna skupina, 

sestavljena iz predstavnikov gospodarstva, od samega začetka spremlja izvajanje 

projekta in nudi podporo delovanju centra. Projekt je izrednega pomena za 

regijo, saj je njegov namen dvig kompetenc strojnikov, ki so v regiji deficitarni 

kader in eden ključnih kadrov za pospešen razvoj gospodarstva v regiji. V letu 

2020 pa si bomo prizadevali za vključitev 2. faze ICST v programski del RRP 

Primorsko-notranjske regije 2021-2027.  

  

• Projekta CAB in ProsperAmnet: CAB (Interreg It-Slo) – crossborder acceleration 

bridge; projekt se je ukvarjal s pospeševanjem konkurenčnosti gospodarstva 

preko mreže italijanskih in slovenskih poslovnih subjektov ter prenos tehnologij 

iz centrov za raziskave in razvoj v podjetja (predvsem mala in srednja). Projekt je 

trajal do marca 2020. ProsperAmNet (Central Europe) – benchmarking glede 

izboljšanja performans podjetij na področju poslovnih storitev. Projekt je še 

vedno v teku.  

  

• Izobraževanja, usposabljanja in drugi dogodki: organizirali smo 30 izobraževanj 

ter drugih dogodkov, ki so bili dejansko izvedeni v nekoliko manjši meri, saj jih je 

bilo zaradi premajhnega števila prijav realiziranih 22. Izpostavimo lahko 

delavnico na temo sklenitve, prenehanja pogodbe o zaposlitvi, delavnico na temo 

predstavitve zakonodajnega okvirja zaposlovanja in dela tujcev, delavnico 

uspešen prevzem družinskega podjetja, delavnico na temo poslovanja v Italiji, 

Total Productive Maintenance - celovito produktivno vzdrževanje, Shopfloor 

management.  

• Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva: kot soorganizator smo sodelovali 

pri izvedbi dogodka Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva za mladino in 

starše. Namen dogodka je bil preko obiskov podjetij, šolajoči mladini približati 

deficitarne poklice.   

  

• Poslovna svetovanja: na sedežu GZS RZ Postojna smo dnevno zagotavljali 

informacije, osnovno podjetniško svetovanje, preko RRA Zeleni kras pa smo 

izvedli nekatera svetovanja, ki so zahtevala bolj specifična znanja, s katerimi 

razpolaga kadrovski potencial RRA. Nudili pa smo še cca. 150 svetovanj, za katera 

se člani in drugi podjetniki obračajo na GZS RZ Postojna preko telefona ali 

elektronske pošte.  
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• Podpora podjetjem članicam: na GZS RZ Postojna se obračajo podjetja, ki 

potrebujejo različne vrste podporo in konkretne odgovore (odgovor na 

specifično vprašanje, povezano s poslovanjem na tujih trgih, zakonodajo, 

organizacije sestanka z določenim resorjem ali državno institucijo ipd). Tako 

izvajamo podporo članicam pri reševanju konkretnih težav pri njihovem 

poslovanju na način, da sami najdemo verodostojen odgovor, ali pa podjetja 

povežemo s kompetentno osebo v zborničnem sistemu ali izven.   

  

• Podjetniški zajtrk: za naše članice smo uvedli novo storitev in sicer organizacijo 

Podjetniških zajtrkov. V letu 2019 smo izvedli 1 podjetniški zajtrk na temo 

poslovanja v Italiji. Z izvedbo podjetniških zajtrkov smo nadaljevali tudi v letu 

2020.  

  

• Sodelovanje pri razpisu za nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške 

dosežke za leto 2019: GZS RZ Postojna je za nagrado predlagala tri 

gospodarstvenike iz regije, ki sicer kasneje v izbornem postopku niso bili izbrani.    

  

• Sodelovanje pri podelitvi nagrade gospodarstvenik leta: tako kot vsako leto 

doslej, je GZS RZ Postojna tudi v letu 2019 sodelovala pri podelitvi nagrade 

gospodarstvenik leta, ki jo podeljuje Radio 94. GZS RZ Postojna predlaga 

kandidata/e za nagrado ter pripravi obrazložitev.   

  

  

OSTALE AKTIVNOSTI  

  

• Nudili smo hiter in kakovosten servis pri potrjevanju javnih listin. Uporabnikom 

smo izdali preko 800 potrdil o poreklu blaga.   

• Organizirali smo 30 dogodkov za člane in nečlane GZS (izobraževanja, posveti, 

okrogle mize in drugi dogodki), od tega smo jih dejansko izvedli 22.   

• Delovali smo na področju ohranitve članstva v GZS oz. privabljanja novih članov 

v GZS - obiskali smo 24 članic GZS v njihovem podjetju ali se z vodstvom sestali 

na drugi lokaciji ter jim predstavili možnosti sodelovanja, storitve GZS in GZS RZ 

Postojna ter možnosti, ki so na voljo članom GZS RZ Postojna preko navezave z 

RRA Zeleni kras.   

• Dva kroga obiskov (8 podjetij) smo opravili s predstavniki Centra za mednarodno 

poslovanje pri GZS.  

• Organizirali smo pravno podporo članicam GZS RZ Postojna.   

• Sodelovanje pri izvedbi dogodka na temo krožnega gospodarstva.  

• Soorganizacija razstave Čar lesa in pogovor z zaslužnim profesorjem Univerze v 

Ljubljani, dr. Francem Pohlevnom na temo rabe in uporabe lesa.  

• Pripravili smo zgibanko Storitve GZS RZ Postojna za člane, katere namen je 

spodbuditi koriščenje storitev RZ Postojna in celotnega zborničnega sistema.    
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• Zastopali smo interese članic oz. gospodarstva pred lokalnimi organi in 

institucijami, lobirali v korist članic ter koordinirali sodelovanje članic GZS RZ 

Postojna z lokalnimi, regijskimi in nacionalnimi organi.  

• Spremljali smo objave razpisov za pridobitev nepovratnih sredstev ter o njih 

obveščali članice.   

• Članicam ter drugim gospodarskim subjektom v regiji smo posredovali aktualne 

informacije po elektronski pošti, preko lokalnih/regionalnih medijev ter jih 

objavljali na spletnih straneh GZS RZ Postojna in FB portalu.   

• Izvajali smo promocijske aktivnosti, komunikacijo z mediji za obveščanje javnosti, 

predvsem z namenom promocije GZS, članstva in prednosti, ki jih članstvo v GZS 

prinaša.  

• Nudili smo kratke nasvete članicam po telefonu in elektronski pošti.  

• Sodelovali smo v Komisiji za štipendiranje na Občini Postojna.  

• Zastopali smo interese članov GZS RZ Postojna v strukturi GZS.  

• GZS RZ Postojna je vključena v Razvojni svet Primorsko-notranjske regije (RSR), 

direktor GZS RZ Postojna pa je podpredsednik Razvojnega sveta kohezijske regije 

Vzhodna Slovenija.    

• Nudili smo strokovno, tehnično in organizacijsko podporo delu UO GZS RZ 

Postojna, komisiji za inovacije ter sekcijam, ki delujejo v okviru GZS RZ Postojna.   

• Izvajali smo specifične naloge, s katerimi so se za podporo na nas obrnile 

posamezne članice RZ Postojna.  

• Strokovna sodelavka je udeleževala obravnav na delovnem sodišču kot sodnica 

porotnica.  

  

  

DELO UPRAVNEGA ODBORA GZS REGIONALNE ZBORNICE POSTOJNA  

   

Izvedli smo pet sej upravnega odbora GZS RZ Postojna. Člani UO GZS OZ Postojna smo 

se na sejah seznanili in obravnavali naslednje tematike:   

• sestava in imenovanje organov UO RZ Postojna v novem mandatnem obdobju,   

• imenovanje direktorja GZS RZ Postojna,  

• poslovanje regijskega gospodarstva v letu 2018,   

• poročilo o delu GZS RZ Postojna za leto 2018,   

• program dela GZS RZ Postojna za leto 2019,  

• finančno stanje in poslovanje GZS RZ Postojna,  

• članarina GZS RZ Postojna,  

• sestava Odbora za gospodarstvo (organ v okviru Razvojnega sveta regije),  

• potrditev kandidatov GZS RZ Postojna za nagrado GZS za izjemne gospodarske 

in podjetniške dosežke za leto 2019,  

• razpis, sestava komisije za inovacije ter pravilnik o podeljevanju priznanj in 

diplom inovacijam v Primorsko-notranjski regiji za leto 2019.  

  

  

 


