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40 let  
Podjetniško trgovske zbornice
Ves čas v skrbi za mikro, majhna in srednja podjetja.
Vida Petrovčič

Podjetniško trgovska zbornica je februarja letos prazno-
vala 40 let. Njeni začetki segajo v leto 1979, ko so majhna 
in srednja podjetja predvsem s področja osebnega dela 
v družbeni lasti ustanovila Splošno združenje drobnega 
gospodarstva Slovenije pri GZS, za razliko od Obrtne 
zbornice, ki je takrat združevala obrtnike zasebnike. 

Kot se spominja Anton Žabjek, takratni predsednik 
skupščine in kasnejši predsednik upravnega odbora, 
ki je v osemdesetih letih nasledil prvega predsednika 
upravnega odbora Jožeta Oreškoviča, je bila prva 
naloga splošnega združenja skrb za majhna in srednja 
podjetja, ki niso imela številčnih in usposobljenih 
skupnih služb, niti niso mogla enostavno dostopati 
do financ, prodajnih poti, marketinga, materiala in 
opreme. Anton Žabjek, ki je bil takrat direktor podje-
tja Kroj Ljubljana, je v sklopu in s pomočjo združenja 
združil 15 majhnih tekstilnih podjetij, da so skupaj 
osvojili novo področje dela - izdelavo uniform. Tako 
so jim zagotovili posel, prestrukturirana podjetja pa 
niso propadla. Anton Žabjek poudarja tudi pomen 
splošnega združenja drobnega gospodarstva v tem, 
da je omogočilo majhnim in srednjim podjetjem, da je 
bil njihov glas slišan in upoštevan med velikimi.

V časih inflacije in pomanjkanja deviz brez 

pomoči združenja ne bi preživeli

Andrej Kadunc se je sekciji fotografov v Zvezi obrtnih 
združenj, ki jo je vodil, pridružil kot direktor takra-
tnega podjetja Foto Slovenija. Od leta 1983 je bil več 
mandatov tudi član upravnega odbora splošnega 
združenja. Takrat so se, podobno kot danes, ukvar-
jali predvsem s plačilno nedisciplino. »V tistem času 
nam je manjkalo deviz,« se spominja Andrej Kadunc. 
»Splošno združenje je odigralo pri reševanju tega 
problema pomembno vlogo. Bil sem direktor podjetja 
Foto Tivoli, bili smo 100-odstotno vezani na uvoz 
fotografskega materiala in kje naj bi dobili devize? 
Na črnem trgu bi bilo nezakonito, zato smo se morali 
znajti, malo iz kvote, ki je bila rezervirana za zdravila, 
malo iz rezervacij za goriva in tako naprej. Tudi tu nam 
je Splošno združenje drobnega gospodarstva pri GZS 
pomagalo. Sicer bi lahko prvi dan zaprli svoja vrata, 
saj v nekdanji Jugoslaviji ni bilo podjetja, ki bi proi-
zvajalo fotografski material. Mi smo namreč izdelovali 
barvno fotografijo za celo Jugoslavijo.«

Splošno združenje in Podjetniško trgovska 

zbornica kot močan lobi za mreženje

»In prav v mreženju je bil že takrat in je še vedno velik 
pomen nekdanjega Splošnega združenja drobnega 
gospodarstva in današnje Podjetniško trgovske 
zbornice. Problemi, ki jih imajo majhna podjetja, so 
praviloma drugačna od problemov velikih,« poudarja 
Samo Hribar Milič, izvršni direktor GZS, ki je bil v letih 
od 1993 do 1995 sekretar Splošnega združenja drob-
nega gospodarstva. 

Val sprememb je v teh štiridesetih letih zajel tudi 
Splošno združenje drobnega gospodarstva. Prvega 
januarja leta 2008 je v sklopu GZS zaživela samostojna 
Podjetniško trgovska zbornica (PTZ) kot naslednica 
splošnega združenja. Do tega je prišlo v sklopu tako 
imenovanega neobveznega članstva v gospodar-
ski zbornici. To pomeni, da so člani v novo nastali 
Podjetniško trgovski zbornici prepoznali partnerja in 
močno podporo mikro, majhnim in srednjim podje-
tjem, sprva predvsem na področju trgovine. 

11 sekcij Podjetniško trgovske zbornice

Danes ima Podjetniško trgovska zbornica enajst 
sekcij. To so Sekcija pooblaščenih trgovcev in avto 
serviserjev z motornimi vozili, Sekcija proizvajalcev 
in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED, 
Združenje trgovskih agentov Slovenije, Združenje šol 
vožnje Slovenije, Združenje malih trgovcev Slovenije, 
Združenje laboratorijske zobne protetike Slovenije, 

Ob štiridesetletnici je direktorica PTZ Vida Kožar na 
novinarski klepet povabila Antona Žabjeka, Andreja 
Kadunca in Sama Hribarja Miliča.
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Združenje zavarovalnih posrednikov Slovenije, Sekcija 
plesnih šol Slovenije, Sekcija jezikovnih centrov, 
Sekcija refleksoterapevtov in Sekcija izvajalcev dezin-
fekcije, dezinsekcije in deratizacije.

Ko so pred desetimi leti veliki trgovci ustanovili 
svojo Trgovinsko zbornico Slovenije, so v PTZ ostali 
pretežno mali trgovci. Prvi predsednik PTZ je bil Cveto 
Zrimšek, ki ga je pred desetimi leti nasledil današnji 
predsednik upravnega odbora Brane Lotrič, ki je ob 
desetletnici PTZ-ja takole komentiral prehojeno pot 
Podjetniško trgovske zbornice: »PTZ je posebnost 
znotraj GZS. Smo največja enota, ki združuje 1.500 
članov, pretežno so to majhna in srednja podjetja, ki 
jim PTZ nudi vso strokovno podporo, ki je sicer zaradi 
svoje majhnosti sama nimajo. Leta 2008 so k PTZ 
pristopili predvsem manjši trgovci. Nekaj je sicer tudi 
srednje velikih podjetij, večinoma pa so to, kot rečeno 
majhna podjetja, ki jim je pred desetimi leti in jim tudi 
danes manjša PTZ bolj ustreza kot velika zbornica. 
Podobni smo si po velikosti in okviru, pogovarjamo se 
o skupnih interesih, veliko članov pa je porazdeljenih 
tudi po posameznih interesnih sekcijah.«

PTZ bdi nad tremi kolektivnimi pogodbami

Med najpomembnejše dosežke Podjetniško trgo-
vske zbornice sodi gotovo Kolektivna pogodba med 
delavci in družbami drobnega gospodarstva, ki je bila 

podpisana oktobra 2010 in pomeni posodobljeno 
pogodbo iz leta 1991. »Pogodba je dobra podlaga 
za urejanje razmerij pri manjših delodajalcih, zato 
jo v celoti uporablja marsikatero srednje in majhno 
podjetje,« poudarja direktorica Podjetniško trgovske 
zbornice Vida Kožar. »Poleg te pogodbe pa PTZ skrbi 
tudi za Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine 
Slovenije in Kolektivno pogodbo za dejavnost zaseb-
nega varovanja, tako da bdimo nad tremi kolektivnimi 
pogodbami. Tisti člani, ki so aktivni v naših združenjih 
in sekcijah, lahko s pomočjo Podjetniško trgovske 
zbornice tudi največ dosežejo«. gg

Glavni mejniki PTZ in njenih predhodnikov 

(kronološki prikaz razvoja organiziranega malega 
gospodarstva v GZS)
1965 – ustanovljen Svet Družbene obrti storitvenih 
dejavnosti (organizacijski enoti: svet kinematogra-
fije, sekcija dimnikarjev)
1974 – Združenje TOZD obrti storitvenih dejavnosti 
(svet kinematografije, sekcija dimnikarjev)
1979 – Splošno združenje drobnega gospodarstva 
Slovenije (storitvene in proizvodne dejavnosti 
družbenega malega gospodarstva v desetih panož-
nih sekcijah) 
2008 – ustanovitev PTZ

»PTZ je posebnost 
znotraj GZS. Smo 
največja enota, 
ki združuje 1.500 
članov, pretežno 
so to majhna in 
srednja podjetja, 
ki jim PTZ nudi vso 
strokovno podporo, 
ki je sicer zaradi 
svoje majhnosti 
sama nimajo,« 
pravi predsednik 
upravnega odbora 
Brane Lotrič.


