
 
 

 
 

POROČILO O 
 

DELOVANJU in POSLOVANJU 
 
 
 

GZS Območna zbornica 
 

Posavje, Krško 
 
 
 

Poslovno leto 2010 

 

 
 

februar 2011 



Letno poročilo GZS OZ Posavje, Krško                                                                                                     Poslovno leto 2010 

 2

VSEBINA 
 

1 UVODNA BESEDA............................................................................................. 3 

2 O ZBORNICI .................................................................................................... 4 

2.1 POSLANSTVO......................................................................................................4 
2.2 VIZIJA ..............................................................................................................4 
2.3 ZASTOPANJE INTERESOV ČLANOV GZS OZ POSAVJE, KRŠKO ...........................................4 

3 STANJE ČLANSTVA IN REGIJSKA REPREZENTATIVNOST ................................ 6 

4 UPRAVNI ODBOR............................................................................................. 7 

5 DELOVANJE ZBORNICE.................................................................................... 8 

5.1 ORGANIZACIJA DOGODKOV ....................................................................................8 
5.2 SEKCIJA ZA KAKOVOST IN OKOLJE ............................................................................9 
5.3 SEKCIJA RAČUNOVODSKIH SERVISOV.......................................................................12 
5.4 JAVNE LISTINE..................................................................................................12 
5.5 JAVNI RAZPISI, PREDLOGI ZA NAGRADE IN JUBILEJNA PRIZNANJA....................................12 

6 PROJEKTNA DEJAVNOST ............................................................................... 13 

6.1 E-VEM............................................................................................................13 
6.2 EKONOMSKA REGIJA V POREČJU REKE SAVE ..............................................................14 

7 POSLOVANJE ................................................................................................. 14 

7.1 STROŠKI .........................................................................................................14 
7.2 PRIHODKI........................................................................................................16 
7.3 REZULTAT .......................................................................................................18 

  
 



Letno poročilo GZS OZ Posavje, Krško                                                                                                     Poslovno leto 2010 

 3

1 UVODNA BESEDA 
 
Poslovno leto 2010, ki je za nami, je bilo zelo pomembno, obenem 
pa tudi zelot težko leto za številne gospodarstvenike. Leto, ki si ga 
bomo zapomnili po nadaljevanju negotove situacije, še bolj 
zaostrenih pogojih poslovanja, rasti brezposelnosti ter po številnih 
težavah pri zagotavljanju likvidnosti. Skratka finančna kriza ni 
popustila, za sabo pa je puščala številne sledi, še zlasti pri 
podjetjih, ki so pretežno poslovala na domačem trgu. Boljše so 
poslovala podjetja izvozniki, saj je bilo na tujih trgih čutiti blago 
okrevanje. K optimizmu ste prispevale tudi članice, ki ste s svojimi 
investicijami in novimi delovnimi mesti doprinesli k izboljšanju 
omajanega ugleda slovenskega managementa. Slednje je vlivalo 
optimizem tudi nam. 
Skupaj z vami članicami, smo v pogojih prostovoljnega članstva 
uresničevali naše poslanstvo. S skupnim sodelovanjem smo 
oblikovali poslovno okolje naše regije in ne glede na zaostreno situacijo še vedno  
združujemo več kot 70 % gospodarske moči celotne regije, tako po prihodkih, kapitalu kot 
tudi po številu zaposlenih. Skupaj z vami smo uresničevali našo Vizijo »Postati najmočnejša 
regionalna nevladna organizacija v tem delu Slovenije, ki bo prepoznavna institucija, 
zastopnica interesov svojih članov, povezovalka interesov gospodarstva, partner pri 
pogovorih o temah pomembnih za gospodarstvo Posavja in širše, ki sodeluje na razvojnih 
področjih regije in je lobist gospodarstva Posavja«. Trudili smo se biti članom prijazna in 
uporabna asociacija z jasnimi stališči, predlogi in aktivnostmi v okviru katerih člani 
uresničujejo svoje interese.  
Beležili smo rast stroškov, kateri ni videti konca, zamujanje pri ključnih odločitvah na 
državnem nivoju se nadaljuje, imamo ne vzpodbudno gospodarsko in podjetniško okolje, 
(ne)delovanje pravne države ni videti konca, kreditni krč, ki ni in ni popustil, (ne)plačevanje, 
dnevne likvidnostne  težave, ter ostali nerešeni problemi, ki se kopičijo, po nepotrebnem 
jemljejo še kako potrebno energijo, ki bi jo morali usmerjati v razvojne in prodajne 
aktivnosti, ki bi doprinesle k dvigu produktivnosti ki je potreben pogoj za izboljšanje blaginje 
vseh živečih v Posavju. K omilitvi razmer smo na zbornici prispevali s številnimi aktivnostmi, 
ki smo jih skupaj s predstavniki naše zbornice izvajali v različnih upravnih odborih, svetih in 
agencijah, še vedno pa ostaja izziv izboljšanja sodelovanja s ključnimi nosilci razvoja v 
Posavju. Bolj kot v preteklost pa se na naši zbornici oziramo v sedanjost in prihodnost. 
Posavsko gospodarstvo bo kljubovalo globalni konkurenci samo z ambicioznimi projekti in 
programi v katere bodo vključene najboljše ekipe. Namreč ključ do uspeha je v tistih 
posameznikih, ki so sposobni timskega dela in lahko skupaj tvorijo zmagovite time. Pri tem 
pa so ključni dobri odnosi, dobro notranje in zunanje komuniciranje ter primerno okolje, ki 
omogoča prostor ustvarjalni energiji in inovativnosti. 
Sodelovanje, nenehen napredek in izboljšanje produktivnosti je vsakdanja naloga nas vseh. 
To pa je tudi edino zagotovilo, da bomo jutri še prisotni na trgu in, da nas bo trg še 
potreboval. Da pa bi bila naša regija gospodarsko učinkovitejša, je ključnega pomena 
nadaljnje sodelovanje vseh, ki lahko kakorkoli prispevamo k izboljšanju kvalitete življenja v 
regiji. Da znamo v regiji dobro sodelovati vse generacije in vsi akterji pa se mora odražati v 
tem, da med sabo ne iščemo razlik temveč, da gradimo današnji in jutrišnji dan na tem, kar 
nas povezuje in bogati. Z močno voljo, timskim delom, z znanjem in izkušnjami, nam je to 
uspelo. Zagotovo nam bo tudi v prihodnje. 
 
Darko Gorišek        
direktor GZS OZ Posavje, Krško 
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2 O ZBORNICI 
 

2.1 Poslanstvo 
 
GZS Območna zbornica Posavje, Krško je članom prijazna in uporabna asociacija, z jasnimi 
stališči, predlogi in aktivnostmi v okviru katerih člani uresničujejo svoje interese. S skupnim 
sodelovanjem s članicami aktivno oblikujemo poslovno okolje regije Posavje in širše. 
 

2.2 Vizija 
 
GZS Območna zbornica Posavje, Krško bo najmočnejša regionalna nevladna organizacija v 
tem delu Slovenije, ki bo prepoznavna institucija, zastopnica interesov svojih članov, 
povezovalka interesov gospodarstva, partner pri pogovorih o temah pomembnih za 
gospodarstvo Posavja in širše, ki sodeluje na razvojnih področjih regije in je lobist 
gospodarstva Posavja. 
Vizijo zbornice gradimo na načelih, ki jih gospodarstvo upošteva tudi v podjetjih. 
Prizadevanja za usklajene koristi tako lastnikov kapitala kot delavcev ter potrošnikov in 
pozitiven vpliv podjetij na družbeno in naravno okolje vgrajujemo v vsakdanje delo tudi na 
zbornici. 
Skladno z Zakonom o gospodarskih zbornicah je Gospodarska zbornica Slovenije v letu 2006 
prenehala delovati kot nacionalna organizacija za zastopanje interesov slovenskega 
gospodarstva z zakonom določeno obvezno članarino. Dne 23. 11. 2006 se je GZS in s tem 
kot integralni del nacionalne gospodarske zbornice, tudi naša zbornica OZ Posavje, Krško, 
preoblikovala v prostovoljno območno zbornico v katero se prostovoljno vključujejo 
gospodarski subjekti, ki vidijo možnosti uresničevanja svojih interesov skozi institucije, 
združenja in območne zbornice, ki skupaj tvorijo celoto pod okriljem GZS. 
Na osnovi določil omenjenega zakona je bila maja 2008 GZS dodeljena, kot prvi zbornici v 
Sloveniji, reprezentativnost v skladu z novo zakonodajo. 
Kriterij za reprezentativnost je, da je v gospodarsko zbornico vključenih najmanj 5 % vseh 
gospodarskih subjektov in da njihov prihodek od prodaje predstavlja najmanj 10 % od 
prihodkov od prodaje v gospodarstvu v Sloveniji. 
V sklopu delovanja GZS deluje 6 samostojnih regionalnih zbornic in 7 območnih zbornic, med 
njimi tudi OZ Posavje, Krško. 
 

2.3 Zastopanje interesov članov GZS OZ Posavje, Krško 
 
GZS OZ Posavje, Krško je izvajala zastopanje interesov in vpliv članov GZS OZ Posavje, Krško 
z vključevanjem v aktualna dogajanja, predvsem na regionalni ravni, pa tudi na nacionalni 
ravni preko mreže svojih članov z vključevanjem vodstev ter strokovnih služb GZS. 
Pripravljavcem in odločevalcem na vladni in parlamentarni ravni so bili poslani konkretnimi 
predlogi, stališča, pripombe pa tudi zahteve. Na regionalni ravni pa smo interese in vpliv 
izvajali v skoraj tridesetih organih, kjer ima zbornica svoje predstavnike.  
Posebna pozornost je bila namenjena izvedbi in realizaciji najpomembnejših dejavnikov proti- 
kriznih ukrepov in sprostitvi kreditnega krča ter nadaljevanje aktivnosti za izboljšanje 
konkurenčnosti gospodarstva. Naši predstavniki so naše interese zastopali še na področju 
socialnega dialoga, kolektivnih pogajanjih, delovnopravnem, zdravstvenem pa tudi 
pokojninskem področju, ki skupaj vplivajo na stabilnost makroekonomskega okolja. 
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Seznam organizacij oz. organov v katera so vključeni predstavniki in/ali osebje zbornice so 
razvidni iz tabele 1. 
 

Tabela 1: Predstavniki GZS Območne zbornice Posavje, Krško v organih institucij 
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3 STANJE ČLANSTVA IN REGIJSKA REPREZENTATIVNOST 
 
Tudi v pogojih prostovoljnega članstva, imamo v svojih vrstah še vedno večino posavskega 
gospodarstva, zato lahko z veliko gotovostjo trdimo, da utrjujemo svojo vlogo legitimnega 
partnerja v dialogu z različnimi deležniki v Posavju. Seveda pa je posledica preoblikovanja 
sistema GZS po principu prostovoljnega članstva, predvsem upad članstva. Iz sistema GZS so 
izstopila predvsem manjša podjetja z nič ali nekaj zaposlenimi in samostojni podjetniki, ter 
tudi nekaj večjih podjetij, vendar večina velikih in srednjih podjetij še vedno uresničuje svoje 
interese v okviru GZS in/ali OZ Posavje, Krško. Stanje članstva opredeljeno časovno in 
dogajanje med letom glede vstopanja in izstopanja članstva v letu 2009, je navedeno v tabeli 
2. 
 

Tabela 2: Stanje članstva (gospodarske družbe skupaj s samostojnimi podjetniki) 
  Delež 
Stanje članstva na dan 01.01.2010 341 33 % 
Stanje članstva na dan 31.12.2010 315* 30 % 
Izstopi 2010 14 4,1 % 
Brisanje članstva iz registra članstva 2010 11 3,2 % 
Prenehanje poslovanja 2010 6 1,7 % 
Vstopi 2010 5 1,5 % 

           Vir: I-reg GZS 

           Opomba: * po številu izstavljenih računov za članarino je št. članov 250 
                     

V Posavju je v začetku leta 2010 delovalo 1042 gospodarskih družb s tem, da med letom na 
novo ustanovljene družbe ter družbe, ki so šle v letu 2010 v stečaj, v številu vseh 
gospodarskih družb niso upoštevane. Delež članstva upoštevajoč kriterij število članic, števila 
zaposlenih, ustvarjenih prihodkov in kapitala je predstavljen v tabeli 3. Nezainteresiranost 
mikro in malih podjetij je zaskrbljujoče, zato bo potrebno v prihodnje tej temi dati dodaten 
pomen medtem, ko je reprezentativnost članstva upoštevajoč kriterije vseh zaposlenih, po  
prihodki in kapitalu članic pa so le ti pokazatelji vzpodbudni.  
 

Tabela 3: Reprezentativnost na regionalni ravni (samo gospodarske družbe) 

 
          Vir: SKEP pri GZS 
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4 UPRAVNI ODBOR 
 
Upravni odbor GZS OZ Posavje, Krško skupaj z direktorjem zbornice šteje 11 članov medtem, 
ko predsedstvo šteje  4 člane. Člani UO GZS OZ Posavje, Krško in funkcije so navedeni v 
tabeli 4. 
 

Tabela 4: Člani upravnega odbora OZ Posavje, Krško 
Ime in priimek Podjetje Opomba 
Rudolf MLINARIČ NEK d.o.o. predsednik UO 
Rudi BEC INKOS d.o.o. podpredsednik UO 
Božidar RESNIK KOSTAK d.d. podpredsednik UO 
Branko KOS INO Brežice d.o.o. podpredsednik UO 
Boštjan KOZOLE EVROSAD d.o.o.  
Marko ŠAUTA VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.  
Štefan TERAŽ STILLES d.d.  
Branko OGOREVC NOVA FINRA d.o.o.  
Tatjana VRESK SAVAPROJEKT d.d.  
Mitja OROŽEN METALNA SENOVO d.o.o.  
Darko GORIŠEK GZS OZ Posavje, Krško  

 

 
V organih upravljanja tj. skupščini GZS so aktivni še trije predstavniki posavskega 
gospodarstva in so navedeni v tabeli 5. 
 

Tabela 5: Predstavniki posavskega gospodarstva v skupščini GZS 
Ime in priimek Podjetje 
Marko ŠAUTA VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. 
Tatjana VRESK SAVAPROJEKT d.d. 
Zdenka KUNEJ HESS d.o.o. 

                
              

V letu 2010 se je upravni odbor sestal na rednih sejah trikrat in imel eno korespondenčno 
sejo, predsedstvo upravnega odbora pa se je sestalo na treh sejah in dodatno odločalo na 
eni korespondenčni seji.  
Poleg splošnih tem vezanih na kadrovsko problematiko in poslovanje, je UO GZS OZ Posavje, 
Krško, v sklopu svojih sej obravnaval teme med katerimi gre še posebej omeniti naslednje: 
 

• Stanje posavskega gospodarstva in možni ukrepi za izboljšanje negotove situacije 
• Nova jedrska elektrarna  - Izziv in priložnost za Slovenijo in posavsko gospodarstvo 
• Predstavitev ciljev do 2013 in sodelovanje z gospodarstvom Posavja RRA Posavja 
• Analiza poslovanja posavskih gospodarskih družb 
• Kadrovska problematika 
• Imenovanje predstavnikov GZS OZP v ustanove na regionalni in nacionalni ravni 
• Predstavitev kandidata za predsednika GZS 
• Predlogi GZS za izhod iz krize 
• Inovacije Posavja 2009 
• Plan dela in poslovanj 
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Slika 1. Utrip iz razširjene seje UO – predstavitev projekta JEK2 

 

5 DELOVANJE ZBORNICE 
 

5.1 Organizacija dogodkov 
 
V sklopu programa dela za leto 2010 je bilo predvidnih 40 dogodkov. Zastavljen cilj je bi 
presežen in sicer skupaj je bilo organizirano 51 dogodkov. Od tega je zaradi premalo 
zainteresiranih odpadlo 16 dogodkov, na ostalih 35 dogodkih pa je bilo v povprečju 16 
udeležencev oz. 499 vseh udeležencev. Skladno s planom dela je bilo za 27 dogodkov 
določena kotizacija, ki je bila za člane ugodnejša v primerjavi s kotizacijo za nečlane, 
organiziranih pa je bilo še 15 brezplačnih dogodkov. Dogodki in kronologija so nanizani v 
tabeli 6. 
 

Tabela 6: Dogodki v okviru OZ Posavje, Krško 
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Zbornica je izdala tudi 3 zloženke na temo poslovanja gospodarstva Posavja, katere so dobili 
vsi člani ter vidnejši predstavniki iz Posavja, katerih odločitve vplivajo na poslovanje 
gospodarstva. 

� Pomen energetike v gospodarstvu Posavja 2009 in priložnosti projekta JEK2 
� Regijski kazalniki gospodarjenja Posavje 2009 
� Gospodarske družbe in njihova ekonomska vloga v gospodarstvu Slovenije 2009 

 
Na internetni strani http://www.gzs.si/slo/regije/oz_posavje pa so širši javnosti dostopni 
podatki o delovanju zbornice ter ostali podatki skladno z delovanjem GZS.  
 

5.2 Sekcija za kakovost in okolje 
 
Sekcija za kakovost in okolje, ki jo vodi predsednica ga. Jelka Kreutz, šteje 7 članov. Sekcija 
se je sestala na štirih sejah na katerih so bile obravnavane teme s področja celovite 
kakovosti, okoljske zakonodaje in potrebnega usposabljanja za področje celovite kakovosti. 
Člani sekcije so bili še zlasti dejavni na področju ocenjevanja inovacij, ki so prispele na 
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zbornico v sklopu razpisa Inovacije Posavja 2009, saj so bili člani sekcije istočasno člani 
komisije za ocenjevanje prijavljenih inovacij. 
Komisija je prispele inovacije ocenila in inovacijam dodelila: 

• eno zlato priznanje 
• štiri srebrna priznanja 
• pet bronastih priznanj in 
• dve diplomi 

 
Na nacionalno ocenjevanje so bile posredovane tri inovacije. Vse inovacije pa so bile 
odlikovane tudi na državnem nivoju in sicer: 

• zlato priznanje – Argas d.o.o. 
• srebrno priznanje – Urban Pfeifer - UTS, Urban Pfeifer in partnerji d.n.o. in 
• bronasto priznanje – Šolski center Krško - Sevnica  

 
Prejemniki priznanj za Inovacije Posavja so predstavljeni na sliki 3, na sliki 4. pa je prejemnik 
zlatega priznanja iz nacionalne podelitve odličij. 
 
Nagrajenci za najboljše inovacije Posavja 2009 so: 

� Jože Stopar – Argas d.o.o. 
� Urban Pfeifer - UTS, Urban Pfeifer in partnerji d.n.o. 
� Mitja Felicijan - UTS, Urban Pfeifer in partnerji d.n.o. 
� Projektni tim TPV PE Brežice – TPV d.d. PE Brežice 
� Konrad Ajster –  samostojni inovator 
� Robert Pešič – TPV prikolice d.o.o. 
� Aleksander Stoprd – Inplet pletiva d.o.o. 
� Robert Rožman – Šolski center Krško - Sevnica 
� Ivan Sumrak – Šolski center Krško - Sevnica  
� Jože Požun – Šolski center Krško - Sevnica 
� Milan Moškon – Elmont d.o.o. 
� Robert Kostanjevec – Sistemi IN ES d.o.o. 
� Primož Vidic – Sistemi IN ES d.o.o. 
� Anton Medved – Sistemi IN ES d.o.o. 
� Idriz Selimović – Kanja Brege d.o.o. 
� Vedad Delić – Kanja Brege d.o.o. 
� Miro Kostanjšek – Kanja Brege d.o.o. 
� Kolegij PE Brežice – TPV d.d. PE Brežice  

 
 
 

 
Slika 3: Podelitev odličij Inovacije Posavja 2009 
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Slika 4: Prejemnik zlatega priznanja Inovacije Slovenije 2009 

 
 
 
Dodatno je sekcija za kakovost in okolje organizirala 12. dan kakovosti Posavja. Vodilna nit 
tokratnega dogodka je bila »Energetska učinkovitost, obnovljivi viri energije in varovanje 
okolja«, teme, ki so bile obravnavane pa so bile: 
 

� Standard ISO 16001 – energetska učinkovitost  
� Vetrne elektrarne v Sloveniji 
� Prispevek projekta JEK2 k trajnostnemu razvoju 
� Varovanje okolja in odlagališče NSRAO  
� Sončna elektrarna – glavni gradniki pred odločitvijo za postavitev 
� Umeščanje v prostor ter projektiranje sončnih elektrarn  
� Uplinjevalnik lesne biomase v aktivnem omrežju 
� Potenciali in dejavniki izrabe sončne energije 
� Finančne spodbude Eko sklada, namenjene okoljskim naložbam 
� Primera dobrih praks 
� Ogled sončne elektrarne TEB 1, TEB2 integrirane v streho avtomobilske 

nadstrešnice in razmerniškega prostora TEB3 
      
             

 
 

 
Slika 5: Utrip iz 12. dneva kakovosti Posavja 
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5.3 Sekcija računovodskih servisov 
 
V okviru zbornice deluje Sekcija računovodskih servisov Posavja, ki jo sestavlja 12 
predstavnikov računovodskih servisov. Ustanovitelji sekcije so ob svoji ustanovitvi za vodjo 
sekcije izbrali podjetnika g. Aleksandra Veglja, direktorja T&T AOP d.o.o.  
OZP sekciji za njeno delovanje nudi prostor, administrativno in organizacijsko podporo.  
Namen ustanovitve sekcije je povezovanje računovodskih servisov na območju Posavja, 
medsebojno sodelovanje v smislu zagotavljanja kakovost dejavnosti, promocija posavskih 
računovodskih servisov in organizacija izobraževanj. Sekcija se je sestala dvakrat, na sejah 
pa so bile obravnavane pereče tematike, ki so bile pomembne za delo računovodskih 
servisov. Dogovorjene so bile tudi teme za izobraževanja, kar se je odrazilo pri udeležbi na 
izobraževanjih, uspešno pa je bil izveden tudi seminar v sodelovanju z Zbornico 
računovodskih servisov pri GZS na temo Davčni obračun in letno poročilo.   
 

5.4 Javne listine 
 
Javne listine predstavljajo izdajanje licenc, dovolilnic, zvezkov ATA za začasni izvoz blaga 
(predvsem sejemskega) ter potrdil o nepreferencialnem poreklu blaga. Na območni zbornici 
izdajamo ATA zvezke in potrdila o poreklu blaga. Prihodki iz tega naslova se zaenkrat 
gledano kumulativno še ne nižajo zaradi dejstva, da je Slovenija članica EU in je zaradi tega 
odpadlo potrjevanje listin za vse države EU – tako ATA zvezkov, kot tudi Potrdil o poreklu 
blaga. ATA zvezki se tako večinoma potrjujejo za Hrvaško, BiH in Srbijo, potrdila o poreklu pa 
večinoma za trge Bližnjega vzhoda in področje Rusije. Potrdila se uporabljajo za izvoz v 
nekatere tretje države, ki predpisujejo (predvsem zaradi statističnih namenov in oblikovanja 
politike določanja kvot) obveznost takega potrdila. Stanje izdanih listin je razvidno v tabeli 7. 
 
 

Tabela 7: Stanje javnih listin 

 Potrdilo o 
poreklu 

Število obrazcev 457 
 ATA zvezek 
Število listin 1017 
SKUPAJ 1474 

                                    
Zbornica je izdala 1017 ATA listin kar je 1,8 % povečanje glede na leto 2009 oziroma 77 
novih ATA zvezkov in 457 Potrdil o nepreferencialnem poreklu blaga, kar predstavlja 40 %  
povečanje glede na leto 2009. Skupna vrednost blaga za izdana potrdila o nepreferencialnem 
poreklu blaga  znaša  12.294.122,16 EUR. 
 

5.5 Javni razpisi, predlogi za nagrade in jubilejna priznanja  
 
Med dejavnosti zbornice sodijo tudi aktivnosti v povezavi z izidi javnih razpisov. Zbornica je 
bila na osnovi prijave na razpis ZZZS skupaj s partnerjema v projektu Kostak d.d. in Resistec 
Upr d.o.o. & Co. k.d. izbrana za izvedbo projekta Zdravstveni absentizem v Posavju – pomen 
obvladovanja in preprečevanja pojava ter izmenjava dobrih praks ter projekta Razpis za 
inovacije GZS Območne zbornice Posavje, Krško za leto 20009. 
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V okviru ostalih javnih razpisov se je zbornica odzivala na razpise na regionalni in nacionalni 
ravni ter kot predlagatelj in/ali sopredlagatelj predlagala kandidate za nagrade. Tako so na 
osnovi prijave zbornice na razpis nagrade prejeli: 
 

• Peter Žigante - Nagrada GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke 
• Duropack-Tespack d.o.o. – Veliki znak  Občine Krško 
• Preis Sevnica d.o.o. – Zlata plaketa Občine Sevnica 
• Anton Pangrčič, Kovis d.o.o., ob 20-letnici uspešnega delovanja za življenjsko delo – 

Oktobrska nagrada Občine Brežice  
 

 
Slika 6: Nagrajenec GZS v kategoriji malih podjetij 

 
Zbornica je ob obletnici uspešnega delovanja podelila tudi jubilejno priznanje članu zbornice 
in sicer: 
 

• Savaprojekt d.d.  – ob 35-letnici uspešnega delovanja 

 
 

6 PROJEKTNA DEJAVNOST 
 

6.1 E-Vem 
 
V sklopu projekta E-Vem smo na zbornici izvajali aktivnosti s področja informiranja  in 
obveščanja predvsem mikro, malih in srednjih podjetij. Tedensko smo jih obveščali preko 
MSP priročnikov. Podjetjem, ki so se obračala na nas z različnimi vprašanji in zahtevami, smo 
brezplačno svetovali v sklopu INFO Pike, ki deluje na GZS ali pa jih napotili na ustrezne 
institucije, ki so jim pripravile ustrezna brezplačna pojasnila in odgovore. Svetovanja so bila 
opravljena s področja (do)registracij, preoblikovanj podjetja iz s.p. v d.o.o. ali obratno 
ustanovitve novega podjetja, ter svetovanje s področja davčnega, pravnega in kadrovskega 
področja.   
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6.2 Ekonomska regija v porečju reke Save 
 
V sklopu projekta Ekonomska regija v porečje reke Save, ki združuje 16 gospodarskih zbornic 
na področju Hrvaške, BiH in Republike Srbske ter Srbije, smo se predstavniki GZS in OZ 
Posavje, Krško udeležili štirih srečanj, ki so se odvijala v Beogradu. 
Sodelovali pa smo tudi v pripravi na projekt pod okriljem Savske komisije v podporo MSP 
podjetjem, sama prijava na projekt pa je prenesena v leto 2011. 
Slovensko in posavsko gospodarstvo ima številne možnosti pri širjenju svojih aktivnosti izven 
meja EU, predvsem kot EU partner v skupnih evropskih projektih. Izražen je interes po 
usposabljanju in šolanju osebja s področja energetike in izmenjave izkušenj pri prilagajanju 
gospodarstva na evropske zahteve in standarde. 
 

 
Slika 7: Atlas reke Save 

 

7 POSLOVANJE 
 
GZS OZ Posavje, Krško je poslovno leto 2010 zaključila finančno pozitivno in glede na 
negotovo situacijo celo nad pričakovanji. Medletno optimiranje stroškov, nenehno 
prilagajanje danim situacijam ter racionalno poslovanje in tudi uspešno pridobivanje dodatnih 
prihodkov, je privedlo k pozitivnemu rezultatu. 
Dosežen pozitiven rezultat v višin 5.453,55 EUR je glede na prostovoljno članstvo, finančno 
krizo, negotovo situacijo in pričakovane težave v naslednjem letu, dobra vzpodbuda za 
prihodnje poslovanje, predvsem pa delovanje območne zbornice.  
 

7.1 Stroški 
 
Doseženi stroški v višini 123.821,33 EUR so rezultat optimalnega in k ciljem usmerjenega 
poslovanja. Prikazani so v tabeli 8. Stroški v primerjavi s predhodnim poslovnim letom so 
sicer manjši (indeks 0,84)  vendar glede na plan so preseženi (indeks 1,08), saj so bile med 
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poslovnim letom izkoriščene dodatne možnosti za organizacijo dogodkov, ki pa prvotno niso 
bili načrtovani. Posledično je zabeležena rast stroškov na eni strani ter rast prihodkov na 
drugi strani.  
  

Tabela 8: Prikaz stroškov 

 
 
Stroški dela 
Glavnina stroškov tj. 55 % vseh stroškov predstavljajo stroški dela in stroški v povezavi s 
poslovanjem. Funkcijska zasedba uslužbencev zbornice je navedena v tabeli 9. 
 

Tabela 9: Funkcijska struktura 

od 17. 3. 2008 
do 29. 5. 2011 

Direktor zbornice 
 

določen čas za čas trajanje 
mandata UO 

od 3. 1. 2009 
do 31. 5. 2011 

Poslovni sekretar 
organizator 

 
določen čas za čas trajanje 

mandata UO 
 
Stroški v povezavi z GZS – interni stroški 
V kategorijo interni stroški GZS sodijo stroški podpornih služb za vodenje in delovanje 
SM3040 – OZ Posavje, Krško, v skupni višini 12.469,15 EUR in sicer: 
 

• FRS služba v okvirni višini  5.000 EUR/leto, 
• kadrovska služba v višini  800 EUR/leto, 
• IT tehnologije v višini  5.000 EUR/leto 
• INFO centra tj. aktivnosti v povezavi s članstvom v višini  1.875 EUR/leto. 

 
Stroški storitev 
Druga največja postavka stroškov so stroški storitev. Le ti predstavljajo 21 % vseh stroškov 
in so povezani z opravljanjem intelektualnih storitev (7,5 %), ter ostalih storitev vezano na 
vzdrževanje poslovnih prostorov (3,1 %), druge proizvodne storitve (11,5 %), avtorske 
pogodbe (5,5 %), kilometrina (3,5 %) najemnine (6,3 %), reprezentanco (7,5 %) ter stroške 
drugih storitev (47 %) kamor sodijo stroški dogodkov ter tekoče delovanje in poslovanja 
zbornice. 
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Stroški materiala 
Stroški material skupaj predstavljajo 3 % vseh stroškov in so manjši od planiranih v glavnem 
zato, ker smo s članicami kontaktirali v elektronski obliki in ker je bila glavnina materiala 
nabavljena koncem leta 2009 in je le ta zadoščal za potrebe v prvi ½ leta. 
 
DDV kot strošek 
V stroške je vključen tudi DDV, ki se plačuje namesto članov. Strošek DDV znaša 1.500,38 
EUR oz. 1,2 % vseh stroškov s tem, da je na prihodkovni strani prihodek s tega naslova v 
višini 715,50 EUR. 
 

 
Graf 1: Struktura stroškov 

 

7.2 Prihodki 
 
Doseženi prihodki v višini 129.274,88 EUR so rezultat optimalnega dela dveh zaposlenih na 
področju organizacije dogodkov, seminarjev in ostalih storitev, učinkovite izterjave in 
dodatnega angažiranja pri iskanju in pridobivanju dodatnih sredstev. Predvsem gre za 
oglaševanje oz. sponzorje, ki so podprli glavnino javnih dogodkov v organizaciji zbornice. 
Prihodki po vrednosti in strukturi so prikazani v tabeli 10. Zabeležena je rahla rast prihodkov 
v primerjavi s planom (indeks 1,22) to pa predvsem zaradi organizacije dogodkov kateri 
prvotno niso bili načrtovani. 
                

Tabela 10: Prikaz prihodkov 
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Prihodki z naslova članarine 
Posledica upada članstva in prehoda iz obvezne v neobvezno članarino se še vedno odraža v  
poslovanju iz naslova članarine. Prihodek z naslova članarine je na spodnji še sprejemljivi 
meji za zbornične kriterije, je pa želena meja vsaj 75 % prihodkov z naslova članarine, v letu 
2010 pa se je meja ustavila na 62 %. Kljub redni izterjavi članarine, pa tudi zaradi rasti št. 
zaposlenih pri nekaterih uspešnejših članih in posledično višjo članarino, znaša razmerje med 
zaračunano in izterjano članarino 85 %. Plačana članarina znaša 68.795 EUR in predstavlja 
62 % vseh dejanskih prihodkov. 
Neplačana članarina na dan 31. 12. 2010 z naslova članarine 2010 znaša 11.870,64 EUR za 
kar so bile opravljene slabitve terjatev upoštevajoč vso plačano članarino do vključno 24. 
februarja 2011. 
 
Prihodki iz javnih pooblastil 
Prihodki iz tega naslova se v primerjavi iz preteklih let nižajo saj je z vstopom v EU je 
odpadlo potrjevanje listin za vse države EU – tako ATA zvezkov, kot tudi Potrdil o poreklu. 
ATA zvezki se tako večinoma potrjujejo za Hrvaško, BiH in Srbijo, Potrdila o poreklu pa 
večinoma za trge Bližnjega vzhoda in področje Rusije. Prihodki in delitev prihodkov je 
razvidna iz tabele 11.  
 

Tabela 11: Struktura delitve prihodkov z naslova javnih listin 

 
Potrdilo o 
poreklu 

Število obrazcev 457 
Znesek 5.337,76 

 ATA zvezek 
Število listin 1017 
Znesek 4.677,90 
SKUPAJ 10.015,66 
  

za GZS 2.470,92 
za OZ Posavje 7.544,74 

 
 
Stanje glede potrjenih javnih listin je razvidno iz tabele 12. 
 

Tabela 12: Število in vrednost blaga potrjenih javnih listin 

 Potrdilo o poreklu 
Število potrjenih obrazcev 414 
V skupni vrednosti blaga 12.294.122,16 
  

 ATA zvezek 
Število izdanih zvezkov 77 
V skupni vrednosti blaga 593.903,47 

    
 
Vrednost blaga, ki je bilo začasno izvoženo z ATA zvezki, je v letu 2010 znašala 593.903,47 
EUR, kar je 8,75 % rast glede na leto 2009, vrednost blaga za katerega so bila izdana 
potrdila o nepreferencialnem poreklu blaga pa skupaj znaša 12.294.122,16 EUR kar je 24,6 
%  rast glede na leto 2009.   
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Projektni prihodki 
Pridobljena sredstva z naslova projektnih aktivnosti tj. organizacijo Zdravstveni absentizem v 
Posavju – pomen obvladovanja in preprečevanja pojava ter izmenjava dobrih praks smo s 
strani ZZZS pridobili 8.500 EUR projektnih sredstev od česar je partnerjema v projektu 
pripadalo po 1/3 in 3.000 EUR za projekt Inovacije Posavja 2009. Skupaj je bilo pridobljenih 
projektnih sredstev 11.500 EUR.   
 

 
Graf 2: Struktura prihodkov 

 

7.3 Rezultat 
 
Dosežen pozitiven rezultat v višini 5.453,55 EUR je rezultat optimalnega dela, optimalnih 
stroškov in sprotno prilagajanje programa delovanja zbornice dejanskim možnostim in 
priložnostim.  
 

 
 
Skupni preneseni rezultat iz leta 2008 v znesku 11.525 EUR, iz leta 2009 v znesku 24.058 
EUR in minulega poslovnega leta skupaj znaša 41.036,55 EUR. 


