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SLOVENIJE



Ste mladi, potencialni podjetniki? Morda podjetniki na začetku 
vaše poslovne poti? Ali pa zrelo, rastoče podjetje, ki želi krepiti 
mednarodno konkurenčnost?

IZKORISTITE NAŠO 
POMOČ IN PODPORO 
PRI POSLOVANJU

Povežite se z javno agencijo SPIRIT Slovenija, 
nacionalno poslovno točko SPOT Global, “one 
stop shop” za podjetja v vseh fazah poslovanja, 
kjer vam nudimo številne brezplačne podporne 
aktivnosti in storitve:

• Podjetnikom nudimo možnost vključitve v 
podporne podjetniške mreže, podjetniške 
programe, mentorsko podporo ter evropski 
program Obzorje.

• Organiziramo poslovne dogodke doma in v 
tujini za krepitev kompetenc za mednarodno 
poslovanje, B2B srečanja in gospodarske 
delegacije ter nudimo možnost predstavitve na 
mednarodnih sejmih.

• Podjetjem z domačim in tujim kapitalom 
nudimo podporo pri iskanju tujih investitorjev 
ter izobraževanja in srečanja za spodbujanje 
investicij.

• Na voljo so različne finančne spodbude za 
podjetja, kot so podpora gostinskemu in 
turističnemu sektorju, povračilo stroškov 
pri udeležbi na mednarodnih sejmih, razvoj 
elektronskega poslovanja podjetij …

Veselimo se sodelovanja!

www.spiritslovenia.si



Petrol, vaš najboljši 
poslovni partner
Izberite enega sogovornika 
za celovito poslovno ponudbo.
V Petrolu na enem mestu soustvarjamo razvoj mest 
in lokalnih skupnosti, javnega sektorja, industrije ter 
malih in velikih podjetij.  Že več kot 75 let. 

Pomagamo vam z  bogatim naborom vrhunskih 
poslovnih rešitev,  ki so stroškovno učinkovite 
in okolju prijazne. Razvejana lokalna prodajna mreža 
strokovnjakov in  bogate izkušnje  poskrbijo 
za neprekosljivost naše storitve. 

Izberite nove tržne priložnosti z optimalnim 
poslovnim modelom po vaši meri, za konkurenčno 
prednost in  nizkoogljično prihodnost,  ki jo 
ustvarjamo skupaj. 

Več informacij poiščite na 
     www.petrol.si/poslovne-resitve 
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Magnezij in vitamin B2  
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normalnemu delovanju mišic.
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Uvodnik

Dinamika, zavzetost, vizija
Gospodarska zbornica Slovenije letos praznuje 170 let 
svojega obstoja. Kako opisati 17 desetletij delovanja?! 
Morda z izrazi, kot so dinamično, zavzeto, pa tudi 
vizionarsko. 

Pravijo, da človek z leti zori, ko nadgrajuje svoje 
znanje, pridobiva nove in nove izkušnje, izkorišča 
ponujene in zaznane priložnosti ter se brusi ob izzivih 
… Enako velja, si upamo trditi, tudi za našo stanovsko 
organizacijo. 

D kot dinamično. Zbornica je bila ustanovljena 
v 19. stoletju. Takrat je bila usmerjena predvsem k 
spremljanju in spodbujanju gospodarskega razvoja s 
pospeševanjem trgovine, obrti 
in industrije, h koordinaciji pove-
zovanja gospodarskih podjetij 
in vključevanju avstrijskega 
gospodarstva v evropske in 
svetovne gospodarske tokove. 
Razcvet je doživela v 20. stoletju, 
ko je širila svoj delokrog – ko je 
popisala tudi celotno slovensko 
industrijo, vodila stalno evi-
denco izvoznih in uvoznih podjetij, organizirala stalno 
interno statistično službo, vodila posebni davčni 
kataster, subvencionirala izdaje strokovnih publikacij 
in poučnih knjig ter pospeševala strokovno šolstvo, če 
naštejemo le nekaj njenih aktivnosti. Svoje izkušnje in 
znanje krepi v 21. stoletju, ko se zavzema predvsem 
za nov razvojni zagon in izvedbo strateških reform, 
saj bi to pomenilo vzdržnost javnih financ in boljše 
poslovno okolje. 

Z kot zavzeto. Čeprav se skupaj z okoljem tudi 
zbornica v času svojega obstoja in delovanja spre-
minja, ostaja vseskozi zvesta svojemu osnovnemu 
poslanstvu – delovanju v dobro gospodarstva in 
svojih članov. Zavzeto, pa tudi odgovorno.

V kot vizionarsko. Bila pa so dejanja, kjer je zbor-
nični pogled segal in še vedno seže dalje v prihodnost, 
kot je to veljalo oz. velja za druge, pa čeprav morda 
primerljive, organizacije. 

Tako je začela voditi register tvrdk (1863), bila usta-
noviteljica Ljubljanskega velesejma (1921), omogočila 
nastanek blagovno denarne borze v Ljubljani (1924), 
se zavzela za to, da bi bilo ženskam omogočeno 
izobraževanje v obrtnih učnih zavodih (1891-1900), 
organizirala prvo mednarodno razstavo embalaže 
in prvo mednarodno razstavo vina (1955), uvedla 
nagrado Borisa Kraigherja, namenjeno izjemnim 
dosežkom v gospodarstvu (1969). Ravno ta nagrada, 
ki ji danes pravimo kar gospodarski oskar, uradno pa 
Nagrada GZS za izjemne gospodarske in podjetniške 

dosežke, se v letošnjem letu podeljuje že 53-ič in 
predstavlja najstarejše in najprestižnejše priznanje na 
gospodarskem področju v Sloveniji. Vizionarsko se je 
zbornica odzvala tudi na digitalizacijo. Samo štiri leta 
po tem, ko je Sir Timothy Berners-Lee izumil svetovno 
spletno omrežje (www), je zbornica postavila svojo 
prvo spletno stran (1995). Kdo bi takrat verjel, da 
si življenja – zasebnega in poslovnega – danes brez 
spleta sploh ne znamo več predstavljati. Vizionarska 
je bila zbornica tudi leta 2001, ko je začela izvajati 
projekt e-SLOG »Elektronsko poslovanje slovenskega 
gospodarstva« s ciljem priprave standardov za naro-

čilnico, dobavnico in račun v 
XML obliki. Standard e-SLOG 1.3 
s poznejšimi nadgradnjami je 
Slovenijo popeljal med vodilne 
države EU na tem področju.  

Prepričani smo, da bo 
Gospodarska zbornica Slovenije 
ostala najmočnejša gospo-
darska asociacija in bo tudi v 
prihodnje igrala pomembno 

vlogo v širšem ustroju države. Pri tem bo ubirala pot 
razuma in kompromisov. Še naprej bo glas gospo-
darstva, članov in njihovih interesov, a hkrati glas 
zagovarjanja usklajenosti s trajnostnim razvojem in 
zeleno strategijo, ki predstavljata našo prihodnost.

Kaj pa, če bi lahko pogledali v leto 2051, ko bo GZS 
praznovala 200-letni jubilej?

Želeli bi si, da bodo tedaj statistični podatki potr-
jevali naš uspeh, ko se bomo ozrli nazaj v leto 2025 ali 
2030. Da bodo doseženi današnji načrti zbornice na 
področju gospodarskega razvoja: 50 mrd EUR izvoza, 
60.000 EUR dodane vrednosti in 2.300 EUR povprečne 
bruto mesečne plače. To so namreč cilji do leta 2025, 
ki smo si jih zastavili v Razvojnem partnerstvu treh 
generacij. Želeli bi si tudi, da bo v letu 2050 že izničen 
razvojni zaostanek za Avstrijo, kar bomo razumeli 
tudi kot dokaz, da lahko odličen učenec preraste 
svojega učitelja. Naš bruto domači proizvod (BDP) bo 
takrat znašal okoli 150 mrd EUR. Slovenija bo izjemno 
atraktivna država z ugodnim razmerjem med družin-
skim in poslovnim svetom, varna dežela z okoljem, 
ki omogoča razcvet domačih, pa tudi tujih talentov, 
ki si bodo center svojega življenja zgradili v državi 
na sončni strani Alp. To je naša vizija ob 200-letnici 
delovanja GZS. Če bi jo zakopali v časovno kapsulo in 
jo tedaj odprli, si želimo in upamo, da bo realnost. 

Gospodarska zbornica Slovenije

Samo štiri leta potem, ko je Sir 
Timothy Berners-Lee izumil 

svetovno spletno omrežje (www), 
je zbornica postavila svojo prvo 

spletno stran. Kdo bi takrat verjel, 
da si življenja – zasebnega in 

poslovnega – danes brez spleta 
sploh ne znamo več predstavljati.
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Pomen zbornic v mednarodnem okolju

Zbornična organiziranost  
slovenskega gospodarstva  
je povezana z avstrijskim modelom
Prve gospodarske zbornice izhajajo iz francoskega okolja. Danes prevladujoči 
zasebnopravni zbornični sistem, ki ga poznamo kot anglosaksonskega, pa je izšel 
iz britanske tradicije. Posebnost avstrijskega sistema, ki jo poznamo tudi pri nas, je 
notranja branžna organiziranost.
dr. Andrej Friedl, GZS

Pri razumevanju vloge zbornic in ugotavljanju 
uporabniške izkušnje članstva se je treba zavedati, 
da zbornice niso klasične svetovalne organizacije, ki 
izvajajo storitve, čeprav lahko seveda tudi prodajajo 
svoje storitve na trgu. Gospodarska zbornica so 
namreč člani, ne njene strokovne službe. Člani imajo 
za razliko od nečlanov privilegij, da lahko preko izvo-
ljenih predstavnikov sodelujejo pri oblikovanju stališč 
zbornice glede gospodarskega sistema in ekonomskih 
politik do države in pri definiranju in uživanju tistih 
zbornično unikatnih storitev, ki jih svetovalna podjetja 
na trgu ne zagotavljajo. Tipična takšna storitev je 
možnost mreženja in ustvarjanja poslovnih priložnosti 
v domačem in v razvejanem mednarodnem zbor-
ničnem okolju.

Gospodarske zbornice so interesne predstavnice 
podjetij in njihove poslovno podporne organizacije v 
vseh tržnih gospodarstvih sveta.

Francoska tradicija in obvezno članstvo
Kot prva zbornica se omenja Chambre de Commerce 
v Marseillu, ki jo je leta 1599 ustanovil tamkajšnji 
mestni svet. Sestavljali so jo predstavniki trgovcev, ki 
so preko nje skrbeli za zaščito in regulacijo trgovanja. 
Priznanje s strani kralja Henrika IV. je spodbudilo 
njihovo širjenje po vsej državi s ciljem povečevanja 
splošne blaginje. Ludvik XIV. je ustanovil Svet za 
trgovino, ki se je posvetoval z zbornicami glede pove-
čevanja trgovine v Franciji in tujini.

Odločilni mejnik njihovega razvoja v smeri 
današnjega poslanstva je predstavljal Napoleonov 
zbornični zakon, s katerim je bilo leta 1802 v Franciji 
ustanovljenih 176 regionalnih gospodarskih zbornic. 
Podjetja so postala obvezni člani po svojem sedežu. 
Zakon je uredil njihovo teritorialno pokritost tako,  da 
je bila v posameznem mestu ali okolišu uradno pri-
znana le ena zbornica. Na temelju francoske tradicije 

Z Napoleonovim 
zborničnim 

zakonom je bilo 
leta 1802 v Franciji 

ustanovljenih 
176 regionalnih 

gospodarskih 
zbornic.

Fo
to

: D
ep

os
itp

ho
to

s



glas gospodarstva, posebna številka, maj 2021 9Pomen zbornic v mednarodnem okolju

se je razvil t. i. kontinentalni oziroma javnopravni 
zbornični sistem z obveznim članstvom, po katerem 
ima zbornica položaj izvajalca številnih pospeševalnih 
javnih nalog, pa tudi ožjih oblastnih javnih pooblastil. 
Model francoske Chambre de Commerce je z različ-
nimi poznejšimi izpeljavami prevzelo in do danes 
ohranilo poleg Francije še sedem članic Evropske 
unije: Nemčija, Avstrija, Italija, Hrvaška, Nizozemska, 
Luksemburg in Grčija. 

Danes je prevladujoči anglosaksonski sistem
Danes prevladujoči zasebnopravni zbornični sistem, 
ki ga poznamo kot anglosaksonskega, pa je izšel iz 
britanske tradicije. Tako kot v Franciji je bil tudi v 
Veliki Britaniji nastanek zbornic spodbujen s kra-
ljevim aktom. Kralj William III. je leta 1696 ustanovil 
petčlanski Svet lordov, ki je bil poznan pod imenom 
Board of Trade. Velika Britanija pa ni sprejela zako-
nodaje, ki bi posebej urejala status gospodarskih 
zbornic. Zbornice so se začele ustanavljati po splošnih 
pravilih v obliki gospodarskih družb ali nepridobitnih  
združenj. Zasebnopravni sistem je v Evropi in svetu 
prevladujoč. Uveljavljen je v ZDA, Kanadi, Latinski 
Ameriki, Avstraliji in vrsti azijskih držav. Tudi anglo- 
saksonske zbornice imajo v osnovi enake cilje – ščititi 
interese podjetij in pospeševati njihovo učinkovitost. 
Razmerja z državo pa niso formalizirana, imajo tudi 
manj javnih pooblastil. 

Skupni imenovalec je trojen
Ne glede na različne pravno sistemske izpeljave 
je skupni imenovalec gospodarskih zbornic v 
svetu trojen:
• interesno zastopstvo podjetij do države, 
• podporno poslovne in infrastrukturne storitve (ki 

jih ne zagotavljajo svetovalne organizacije na trgu, 
zlasti na področju internacionalizacije),

• javna pooblastila, ki jih v različnem obsegu nanje 
prenese država, zlasti na področju izobraževanja, 
izdaje listin, kot so ATA karneti, potrdila o izvoru 
blaga idr.       

Njihova nadaljnja skupna značilnost sta čez-sektorska 
in čez-regijska članska struktura in organiziranost. 

Zbornična organiziranost slovenskega gospodar-
stva je v svoji 170-letni zgodovini tesno povezana z 
avstrijskim zborničnim modelom, ki je značilen za t. 
i. nemški zbornični krog, in se po njem zgleduje tudi 
po opustitvi obveznega članstva leta 2006. V nadalje-
vanju navajamo nekaj glavnih značilnosti avstrijskega, 
nemškega in madžarskega zborničnega modela. 

Podjetja v Avstriji so obvezni dvojni člani v 
devetih deželnih zbornicah in nacionalni gospodarski 
zbornici (Wirtschaftskammer Österreich – WKÖ). V 
okviru deželnih zbornic deluje 80 okrajnih pisarn. 
Posebnost avstrijskega sistema, ki jo poznamo tudi 
pri nas, je notranja branžna organiziranost. Podjetja 
najrazličnejših dejavnosti se na deželni in zvezni ravni 
povezujejo v sedem strokovnih skupin ali sektorjev 
(Fachgruppen): (1) trgovina, (2) industrija, (3) obrt, (4) 
IT in svetovanje, (5) bančništvo in zavarovalništvo, 
(6) turizem, gostinstvo in prosti čas, (7) transport 

in komunikacije. V okviru teh sekcij je na deželni in 
zvezni ravni organiziranih 140 sektorskih združenj 
(Fachverbände). Znotraj sektorskih združenj so še ožje 
strokovne skupine, tako da je skupaj vseh strokovnih 
združenj 966. Po zborničnem zakonu mora dati vlada 
zbornici možnost predhodne opredelitve do pre-
dlogov zakonov s področja gospodarstva. Avstrijska 
zbornična združenja sklepajo kolektivne pogodbe 
s sindikati. WKÖ je članica Paritetne komisije, ki 
deluje kot ekonomsko socialni svet in jo sestavljajo 
še predstavniki zvezne vlade, Delavska zbornica, 
Kmetijska zbornica in Sindikalna federacija. WKÖ je 
glavna nosilka celotne zunanjetrgovinske promocije 
preko lastne mreže 113 trgovinskih predstavništev 
v več kot 80 državah. Pri njej je tudi arbitražno 
razsodišče. Zbornice izvajajo mnoge svetovalne in 
izobraževalne aktivnosti v mreži lastnih zavodov za 
pospeševanje gospodarstva in dualno izobraževanje, 
sodelujejo v predregistracijskih postopkih, izdajajo 
razne zunanjetrgovinske listine in imajo več drugih 
javnih pooblastil.    

V Nemčiji so vsa podjetja člani regionalnih zbornic 
(IHK), razen obrtnih in kmetijskih, ki imajo svoje 
organizacije. Po nemškem zborničnem zakonu je 79 
regionalnih zbornic povezanih v Združenje nemških 
zbornic za industrijo in trgovino (Deutscher Industrie 
und Handelskammertag – DIHK). Nemške zbornice se 
ne ukvarjajo s socialnim dialogom s sindikati in tudi 
ne zastopajo interesov posameznih branž, ampak 
se ukvarjajo s splošnimi interesi podjetij ne glede 
na branžo, velikost in regijo. Interese delodajalcev v 
odnosih s sindikati zastopa Konfederacija nemških 
delodajalskih združenj (Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände – BDA). Stališča 
nemške industrije in z njo povezanih storitev pa v 

Člani imajo za 
razliko od nečlanov 
privilegij, da lahko 
preko izvoljenih 
predstavnikov 
sodelujejo pri 
oblikovanju stališč 
zbornice.

Bistvo zbornic 
združuje interesno 
zastopstvo 
podjetij do države, 
podporno poslovne 
in infrastrukturne 
storitve ter javna 
pooblastila, ki jih v 
različnem obsegu 
nanje prenese 
država.
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dialogu z državo zastopa Federacija nemške industrije 
(Bundesverband der Deutschen Industrie – BDI). 
To je krovna asociacija 35 sektorskih združenj in 
15 organizacij v regijah, prav tako s prostovoljnim 
članstvom. DIHK pospešuje internacionalizacijo 
nemškega gospodarstva s koordinacijo Mednarodne 
mreže nemških gospodarskih zbornic (Die Deutschen 
Auslandshandelskammern – AHK), ki so prisotne na 
130 lokacijah v 90 državah. S svojo mrežo regionalnih 
zbornic se DIHK v odnosih z državnimi organi na 
nacionalni in regionalnih ravneh zavzema za podje-
tjem prijazno okolje. V ta namen anketira podjetja in 
izvaja ekonomske raziskave. Zbornice sodelujejo tudi 
v dualnem sistemu izobraževanja, predregistracijskih 
postopkih, pri raznih razvojnih vprašanjih, urejanju 
prometne infrastrukture ter izvajajo druge javne 
naloge. 

Madžarska je z zakonom leta 1999 ukinila obvezno 
članstvo, vendar je z istim zakonom ohranila tedanjo 
mrežo 21 regionalnih zbornic, ki so na nacionalni 
ravni povezane v Madžarsko gospodarsko zbornico. 
Zbornice sodelujejo pri pripravi osnutkov predpisov s 
področja gospodarstva, skupaj z agencijo za medna-
rodno promocijo odpirajo nova tržišča, organizirajo 

sejme, razstave in konference, informirajo podjetja o 
evropskih in domačih virih sredstev za projekte, orga-
nizirajo izvajanje dualnih izobraževalnih programov, 
sodelujejo pri pripravi odločitev glede uporabe 
vladnih skladov in proračunskih podpornih sredstev, 
izvajanju regionalnih programov razvoja idr. S 
spremembami zakona leta 2012 so uvedli obvezni vpis 
novoustanovljenih in obstoječih podjetij v posebni 
poslovni register pri zbornicah, kar naj bi jim omogo-
čalo pregled dejansko aktivnih podjetij v državi. Ta 
vpis ne pomeni obveznega članstva, ampak manjšo 
obvezno letno pristojbino za ta namen. gg 

Po zborničnem 
zakonu v Avstriji 
mora dati vlada 

zbornici možnost 
predhodne 

opredelitve 
do predlogov 

zakonov s področja 
gospodarstva. 

Avstrijska zbornična 
združenja tudi 

sklepajo kolektivne 
pogodbe s 

sindikati. Avstrijska 
zbornica je glavna 

nosilka celotne 
zunanjetrgovinske 
promocije, pri njej 
je tudi arbitražno 

razsodišče.

Janez Škrabec, Riko, d.o.o.
»Gospodarska zbornica 
Slovenije (GZS) je zame 
pomembna stanovska opora, 
servis in vizionarski usmerje-
valec za to, da je Rikovo delo 
smiselno vpeto v tok najboljših, 

za naš trenutek značilno odprtih in v prihodnost 
zazrtih  delovanj.«
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in ljudje delujejo 
v harmoniji, je 
takšno tudi vaše 
poslovanje.
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18511851
Uradna ustanovitev Zbornice

12. januarja 1851 prične delovati Trgovska in 
obrtna zbornica za Kranjsko v Ljubljani kot 
prva čez-sektorska gospodarska zbornica na 
Slovenskem, ustanovljena po odloku Franca 

Jožefa v okviru Avstrijskega cesarstva. Pozneje 
večkrat spremeni ime, po vsebini pa je od vsega 

začetka gospodarska zbornica v smislu francoske 
Chambre de Commerce et d’Industrie. Med 
volilnimi upravičenci za prvi svet zbornice 
so veletrgovci, industrialci, mali trgovci in 

obrtniki. Prvi predsednik zbornice je ljubljanski 
trgovec Lambert Luckmann. Naloge zbornice so 

spremljanje in spodbujanje gospodarskega razvoja 
s pospeševanjem trgovine, obrti in industrije, 

koordinacija povezovanja podjetij, vključevanje v 
mednarodne gospodarske tokove, organiziranje 

trgovskega in obrtnega šolstva, pomoč pri 
ustanavljanju podjetij idr. 

170 let GZS

Ključni mejniki  
v zbornični zgodovini in razvoju
Gospodarska zbornica Slovenije v letu 2021 praznuje 170-letnico 
svojega delovanja. Od prvih začetkov pa vse do danes ostaja rdeča nit 
vseh zborničnih prizadevanj zastopanje interesov članov in krepitev 
konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Izpostavljamo ključne 
mejnike v zbornični zgodovini in razvoju.

1855  
Zbornica prvič organizira nastop kranjskih 
gospodarstvenikov na svetovni razstavi v 
Parizu, ki mu sledijo predstavitve na vseh 
nadaljnjih svetovnih razstavah in sejmih.

1891-1900   
Ob prelomu stoletja je zbornica še posebej 
aktivna na področju gospodarskega šolstva. 
Med drugim podpre zamisel o počitniških 
tečajih za učence trgovskih šol ter o izmenjavi 
dijakov s Češkoslovaško. Pri deželni vladi se 
zavzame, da bi bilo ženskam omogočeno 
izobraževanje v obrtnih učnih zavodih.

1919
Območje delovanja zbornice zajame vse 
slovensko ozemlje v okviru kraljevine 
Jugoslavije. Postane ena najpomembnejših 
jugoslovanskih zbornic. Zbornično območje 
vključuje Koroško in Štajersko ter kasneje 
Prekmurje, izgubi pa okraje bivše dežele 
Kranjske, ki jih po 1. svetovni vojni zasede 
Italija. Organizira prvo povojno razstavo 
gospodarske dejavnosti v Jugoslaviji.  

1921 
Zbornica ustanovi Ljubljanski velesejem, 
njegova prva prireditev je 1. septembra 1921.

1924  
Omogoči nastanek blagovno denarne borze 
v Ljubljani.

1925
Zbornica je preimenovana v Zbornico za 
trgovino, obrt in industrijo. 
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19281928
Ustanovitev Razsodišča 

Zbornica na pobudo trgovcev, obrtnikov in 
industrialcev ustanovi Razsodišče zbornice za 
trgovino, obrt in industrijo v Ljubljani, ki se 
leta 1965 preimenuje v Stalno razsodišče pri 

Gospodarski zbornici SRS; današnje ime - Stalna 
arbitraža pri GZS pa nosi od leta 1980.

19691969
Prva podelitev Nagrade za izjemne 

gospodarske in podjetniške dosežke   

Zbornica prvič podeli nagrado Borisa Kraigherja, 
namenjeno izjemnim dosežkom v gospodarstvu. 

Nagrada se kasneje preimenuje v Nagrado 
Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne 

gospodarske in podjetniške dosežke. 

1932 
Sprejet je nov Zakon o gospodarskih zbor-
nicah, ki razširi zbornično področje dela.  Za 
potrebe sodnih registrov zbornica popiše 
celotno slovensko industrijo in vodi stalno 
evidenco izvoznih in uvoznih podjetij. Vodi 
tudi poseben davčni kataster, izdaja spriče-
vala, potrdila za davčne in carinske olajšave 
ter razvije široko dejavnost za pospeševanje 
vseh panog gospodarstva. 

1933
Zbornica razširi svojo dejavnost na področje 
spodbujanja mednarodnega poslovanja. 
Postane članica jugoslovansko-avstrijske, 
jugoslovansko-češkoslovaške, jugoslovan-
sko-madžarske, jugoslovansko-italijanske, 
jugoslovansko-britanske in jugoslovansko-
-bolgarske zbornice.

1945
Po koncu druge svetovne vojne s svojim 
arhivskim gradivom, zlasti evidencami 
industrijskih obratov in statistikami ter 
strokovnimi kadri, pomaga novim državnim 
organom reševati številna pomembna  
gospodarska vprašanja. Zbornični strokov-
njaki sodelujejo tudi pri pripravah prvega 
petletnega gospodarskega načrta nove 
Jugoslavije.  

1952-1962 
V tem obdobju se po nekajletni ustavitvi 
delovanja zbornična zakonodaja večkrat 
spremeni. Uvedejo se sektorske zbornice 
na zveznem in republiškem nivoju, in sicer 
za industrijo in rudarstvo, za gradbeništvo, 
za promet, za kmetijstvo in gozdarstvo, za 
notranjo trgovino, za zunanjo trgovino, za 
gostinstvo in za obrt. 

1962 
Po novem Zakonu o ustanovitvi enotnih 
gospodarskih zbornic na zvezni, republiški 
in okrajni ravni postane Gospodarska 
zbornica LRS glavna zastopnica slovenskega 
gospodarstva in članica Zvezne gospodarske 
zbornice. Znotraj zbornice se ustanovijo sek-
cije za področja, kot so trgovina, industrija, 
rudarstvo, transport idr.

1977 
Zbornica ustanovi izobraževalni Center za 
zunanjo trgovino Radenci. 
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1988    
Izvede obsežno projektno nalogo z naslovom 
»Kaj storiti za bolj tržno gospodarstvo« in 
predlaga sistemske spremembe za prehod 
v tržno gospodarstvo kot edino alternativo 
čedalje večjemu administrativnemu pri-
tisku države na gospodarstvo. Organizira 
razprave o možnosti uvajanja obveznic, 
delnic in trga vrednostnih papirjev. Ustanovi  
Center za usposabljanje vodilnih delavcev 
v gospodarstvu na Brdu pri Kranju kot prvo 
menedžersko šolo v takratni Jugoslaviji in 
preko nje razvije močno mednarodno sode-
lovanje z inštituti, kot so ameriški Harvard 
Business School, francoski INSEAD idr. 
Ustanovi tudi Informacijsko dokumentacijski 
center za industrijsko oblikovanje – IDCO, ki z 
razstavami in drugimi aktivnostmi promovira 
slovenski dizajn. 

1983 1983 
Začetek oglaševalske akcije  

»Slovenija, moja dežela«

S ciljem utrditi podobo Slovenije v svetu in 
promocije slovenskega turizma je zasnovana 

velika oglaševalska akcija »Slovenija, moja dežela«, 
katere naročnik je zbornica. Zbornica ustanovi 

Center za turistično in ekonomsko propagando, ki je 
zadolžen za realizacijo tržnih akcij.  

19911991
Postane nacionalna zbornica 

samostojne države

Z osamosvojitvijo Slovenije GZS postane 
nacionalna zbornica samostojne države in aktivno 
prispeva v predpristopnih pogajanjih za članstvo 

Slovenije v EU. 

19921992
Včlanitev v Združenje evropskih 

gospodarskih zbornic

GZS postane članica Združenja evropskih 
gospodarskih zbornic (EUROCHAMBRES), ki 

danes predstavlja 20 mio podjetij po vsej Evropi.
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1997 
Zbornica postavi svojo prvo spletno stran. 
Nanjo se prenese tudi elektronska oglasna 
tabla (Bulletin Board System), ki jo je zbor-
nica vzpostavila že leta 1994. S postavitvijo 
internet strežnika zbornica učinkovito okrepi 
vezi s člani in jim približa svoje storitve. 

1999
GZS se preseli v novo moderno, funkcionalno 
stavbo na Dimičevi 13 v Ljubljani, ki ima 
skoraj 19.000 m2 uporabne površine.  

19951995
Sopodpisnica prvega socialnega 

sporazuma

GZS je sopodpisnica prvega socialnega 
sporazuma, ki predvideva aktivno vlogo 

zbornice pri odločanju o vprašanjih s področja 
ekonomskega sistema in ekonomske politike.

19961996
Prva podelitev Priznanj za najboljše 

inovacije

Območna zbornica v Zasavju prične s projektom 
podelitve priznanj za najboljše inovacije v 

regiji. Postopoma se projektu priključijo druge 
regionalne zbornice. Leta 2003 GZS prvič podeli 

priznanja za najboljše inovacije na nacionalni 
ravni.

20012001
Včlanitev v Mednarodno trgovinsko 

zbornico (ICC)

GZS postane preko slovenskega Nacionalnega 
odbora članica Mednarodne trgovinske 

zbornice (ICC) s sedežem v Parizu kot največje 
svetovne poslovne organizacije za pospeševanje 
liberalizacije svetovne trgovine in oblikovanje 
mednarodnega avtonomnega gospodarskega 

prava.

2001
Istega leta začne izvajati projekt e-SLOG 
»Elektronsko poslovanje slovenskega gospo-
darstva« s ciljem priprave standardov za 
naročilnico, dobavnico in račun v XML obliki. 
Standard e-SLOG 1.3 s poznejšimi nadgrad-
njami popelje Slovenijo med vodilne države 
EU na tem področju.  
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20062006
Prostovoljno članstvo

24. junija 2006 začne veljati nov Zakon o 
gospodarskih zbornicah, ki po petmesečnem 
prehodnem obdobju s 24. novembrom uvede 

prostovoljno članstvo v GZS.

20082008
Status reprezentativne gospodarske 

zbornice   

26. maja 2008 GZS prejme status reprezentativne 
gospodarske zbornice na podlagi Zakona o 

gospodarskih zbornicah. Ta status ji omogoči 
pridobiti delež na premoženju nekdanje 

javnopravne GZS. 

20162016
Vzpostavitev Slovenske digitalne 

koalicije ‒ digitalna.si

24. novembra 2016 predstavniki gospodarstva, 
raziskovalno-razvojnega sektorja, civilne družbe 

in javnega sektorja vzpostavijo Slovensko 
digitalno koalicijo – digitalna.si. Namenjena je 

usklajevanju digitalnega preoblikovanja Slovenije.

20072007
Prvič organizira Vrh slovenskega 

gospodarstva

11. oktobra 2007 GZS prvič organizira Vrh 
slovenskega gospodarstva. Več kot 400 

gospodarstvenikov v dialogu z vlado išče skupni 
imenovalec za hitrejši gospodarski in socialni 

razvoj. Taka oblika dialoga z vlado postane 
tradicionalna in predstavlja eno izmed največjih 

gospodarskih konferenc v Sloveniji. 

Fo
to

: Ž
ar

e 
M

od
lic

Fo
to

: B
ar

ba
ra

 R
ey

a

Vi
r: 

U
ra

dn
i l

is
t

Vi
r: 

ar
hi

v 
G

ZS



glas gospodarstva, posebna številka, maj 2021 17170 let GZS

20192019
Podpis posebne  

Izjave za Slovenijo 5.0.

20. novembra 2019 predstavniki gospodarstva, 
vlade in znanosti podpišejo posebno Izjavo za 

Slovenijo 5.0 - kot družbo trajnostnega razvoja, 
ki bo z uporabo znanosti, umetne inteligence, 

industrije 4.0 in inovativnosti zagotavljala 
delo, socialno varnost in okoljsko vzdržnost po 

najvišjih svetovnih standardih.
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Trajnost za nas ni le črka na papirju

Jugovzhodna Evropa je naš dom, ki si ga v NLB Skupini 
delimo skupaj s skoraj 2 milijoni strank. Ustvarjanje boljšega 
življenja in boljše prihodnosti za celotno regijo Jugovzhodne 
Evrope, njene sedanje in prihodnje generacije, smo si tako 
zadali za svoje poslanstvo in intenzivno stopili na pot 
vključevanja trajnosti v svoje delovanje. Predvsem prek 
financiranja želimo pospešiti prehod te regije v nizkoogljično 
gospodarstvo. 

Kot prva slovenska podpisnica Načel OZN za odgovorno bančni-
štvo smo se načrtno in odločno zavezali trajnosti in dosegli nekaj 
ključnih rezultatov.

Celostni program trajnostnega poslovanja
Pripravi smo program trajnostnega poslovanja in pričeli razvijati 
obsežen sistem upravljanja okolja in družbe.

Do 10 % nižja poraba električne energije
Nadaljevali smo z zmanjševanjem porabe električne energije, ki 
je bila v NLB za 10 % nižja kot v letu 2019. 

Do 35 % nižja poraba papirja
Nadaljevali smo tudi z zmanjševanjem porabe papirja, ki se je v 
primerjavi z letom 2019 zmanjšala za 35 % (s 27 na 18 strani na 
zaposlenega na delovni dan) in z zmanjšanjem internega printa-
nja prihranili 405 večjih dreves.

28 % nižji izpusti CO2 iz vozil
Naši izpusti CO2, povezani z uporabo službenih in blindiranih 
vozil, so se zmanjšali za 28 %.

307 novih zaposlenih, večinoma iz lokalnega okolja
Na novo smo zaposlili 307 sodelavcev, 97 % jih prihaja iz lokal-
nega okolja.

56 % žensk na vodstvenih položajih
Konec leta so ženske predstavljale 56 % vseh zaposlenih na 
vodstvenih položajih. 31 % vseh članov nadzornega sveta in 
uprave je žensk.

6.800 izobraževalnih programov
Do konca leta je 4769 zaposlenih sodelovalo v standardnih inter-
nih izobraževanjih, zunanjih izobraževanj pa se je udeležilo 2029 
zaposlenih.

Zavezani smo k zagotavljanju vključevanja, enakim 
možnostim in nediskriminaciji
V 2020 smo imeli zaposlenih 2 % invalidov. Do kakršnekoli oblike 
diskriminacije in nasilja pa imamo politiko ničelne tolerance. 

Sklenili smo, da prenehamo s financiranjem tehnologij, ki 
temeljijo na premogu, ter da začnemo aktivno iskati in podpirati 
projekte za spodbujanje nizkoogljičnega gospodarstva.

#OkvirPomoči z novo sezono 
Spodbujanje nizkoogljičnega gospodarstva je bil en izmed 
razlogov, da smo začeli s projektom #OkvirPomoči, s katerim 
smo lansko leto podprli že 274 malih lokalnih podjetij iz celotne 
regije in jim zagotovili ne samo finančno svetovanje in strokovno 
podporo, ampak tudi oglaševalski prostor, ki si ga sicer ne bi 
mogli privoščiti. Podpiramo ljudi s podjetniškim duhom in ustvar-
jalnimi idejami, ki oblikujejo nove produkte in storitve ter pri tem 
upoštevajo trajnostni vidik in so vpeti v lokalna okolja. Pokazali 
smo, kako pomembna je za nas podpora lokalnih podjetnikov in s 
tem svoja pristna prizadevanja za izboljšanje kakovosti življenja v 
Jugovzhodni Evropi. 

Tudi letos smo v NLB Skupini s projektom #OkvirPomoči 
prisluhnili zgodbam, ki jih pišejo zaostrene gospodarske razmere 
zaradi epidemije bolezni Covid-19. K sodelovanju pri projektu 
#OkvirPomoči smo povabili vse lokalne podjetnike in podjetnice, 
kmetovalke in kmetovalce ter mikro in mala podjetja, ne glede na 
panogo, v kateri delujejo. 

NLB Skupina
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NLB Skupina

Trajnostne zaveze NLB Skupine do leta 2025
• Svoje poslovanje bomo v celoti uskladili z načeli OZN za 

odgovorno bančništvo. 

•  Donacije in sponzorstva bomo izvajali v skladu s cilji OZN za 
trajnostni razvoj. 

•  Razvijali bomo brezpapirno poslovanje, ki temelji na digi-
talnih rešitvah. 

•  Ogljični odtis bomo zmanjševali tudi z delom od doma.

•  Omejevali bomo poslovanje s premogom in financirali 
nizkoogljično gospodarstvo.

•  Del postopka odobritve kreditov bo tudi okoljsko in druž-
beno upravljanje. 

•  O trajnosti bomo ozaveščali celotno regijo NLB Skupine. 

•  Poročali bomo o okoljskih ter družbenih tveganjih in 
priložnostih.

Zgodbe sodelujočih v 2020
»V naši družini izdelujemo vse tako, kot so nas učili naši predniki, 

tradicija se prenaša iz roda v rod. A če želimo biti najboljši, moramo 
to tradicijo stalno nadgrajevati in vedno ponujati nekaj novega,« 
pravi Hrabroslav Perger, gonilna sila družine Perger. Pergerjevi 
znajo iz čebeljih pridelkov potegniti najboljše, saj se s tradici-
onalno obrtjo lectarstva, medičarstva in svečarstva ukvarjajo 
že devet generacij. V lanskem letu, ki ga je močno zaznamovala 
epidemija, pa se je prodaja Pergerjevih storitev in izdelkov priča-
kovano upočasnila. 

To obdobje so v družinskem podjetju Perger 1757 izkoristili za 
razvoj novih izdelkov. »To je prednost majhnih podjetij. Smo hitra, 
agilna in se lažje prilagodimo kot veliki sistemi,« komentira direk-
tor Lucian Perger. K še hitrejšemu okrevanju njihove dejavnosti 
pa je pripomogel tudi projekt #OkvirPomoči. 

»Ne morem prehvaliti ideje projekta pa tudi same izvedbe,« 
pravi Klara Dev, ustanoviteljica podjetja Dihaj Gibaj. »Na začetku 
sem bila kar nekoliko presenečena, saj takšne podpore in pomoči 
nisem bila vajena. Obljube partnerjev so bile hitro izpolnjene in ko 
sem videla  oglase o svojih storitvah, sem se šele zares zavedala, 
kako zelo pomembna je takšna aktivnost za moje podjetje,« dodaja 
Klara Dev, lanska finalistka projekta in ena izmed letošnjih amba-
sadork projekta, ki lahko iz prve roke potrdi, da NLB na trgu ni le 
zato, da skupaj s strankami poišče najustreznejše rešitve, temveč 
da z njimi deli svoje znanje in izkušnje.

V projekt #OkvirPomoči pa so se prijavila tudi podjetja iz 
drugih držav JV Evrope. Podjetje Agro Krusha prihaja iz kmetij-
ske vasi Krusha e Madhe v občini Rahovec na Kosovu. Vodi ga 
Emire Duraku, podjetnica, ki skupaj s svojo družino dela na 
približno 15 hektarih zemlje, zasajene z zelenjavo za pridelavo 
ajvarja in vložnin. Ko je Covid-19 prizadel državo, je podjetje 
zaradi zmanjšanja povpraševanja utrpelo velik upad prodaje, 
čeprav je imelo rezerve iz časov dobrega poslovanja v preteklo-
sti. Ker se je zavedala pomembnosti oglaševanja, se je Emire 
odločila pridružiti projektu #OkvirPomoči, ki ji ga je predstavil 
bančni svetovalec, od takrat pa je prejela številne ponudbe za 
sodelovanje.

Za Vedrana Grebo in Samro Čomor, lastnika turistične agencije 
CoolTour Sarajevo, se je posel z zaprtjem meja v času pandemije 
Covida-19 popolnoma ustavil. S predstavitvijo pohodniškega 
izleta do vasi Lukomir sta osredotočenost preusmerila na lokalni 
in regionalni trg. Posebnost tega izleta je v ustvarjanju persona-
lizirane izkušnje z izkušenimi lokalnimi vodniki, katerih korenine 
izvirajo iz vasi, njihovi družinski člani pa še zmeraj živijo na tem 
območju. Nove razmere so znatno zmanjšale njihova sredstva in 
potrebne naložbe v promocijo. Projekt #OkvirPomoči je Vedranu 
in Samri pomembno pomagal pri doseganju širše javnosti in pri 
tem, da sta postala priznana kot avtentična ponudnika turističnih 
izkušenj na lokalni in regionalni ravni.
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Trajnost za nas ni le črka na papirju

Jugovzhodna Evropa je naš dom, ki si ga v NLB Skupini 
delimo skupaj s skoraj 2 milijoni strank. Ustvarjanje boljšega 
življenja in boljše prihodnosti za celotno regijo Jugovzhodne 
Evrope, njene sedanje in prihodnje generacije, smo si tako 
zadali za svoje poslanstvo in intenzivno stopili na pot 
vključevanja trajnosti v svoje delovanje. Predvsem prek 
financiranja želimo pospešiti prehod te regije v nizkoogljično 
gospodarstvo. 

Kot prva slovenska podpisnica Načel OZN za odgovorno bančni-
štvo smo se načrtno in odločno zavezali trajnosti in dosegli nekaj 
ključnih rezultatov.

Celostni program trajnostnega poslovanja
Pripravi smo program trajnostnega poslovanja in pričeli razvijati 
obsežen sistem upravljanja okolja in družbe.

Do 10 % nižja poraba električne energije
Nadaljevali smo z zmanjševanjem porabe električne energije, ki 
je bila v NLB za 10 % nižja kot v letu 2019. 

Do 35 % nižja poraba papirja
Nadaljevali smo tudi z zmanjševanjem porabe papirja, ki se je v 
primerjavi z letom 2019 zmanjšala za 35 % (s 27 na 18 strani na 
zaposlenega na delovni dan) in z zmanjšanjem internega printa-
nja prihranili 405 večjih dreves.

28 % nižji izpusti CO2 iz vozil
Naši izpusti CO2, povezani z uporabo službenih in blindiranih 
vozil, so se zmanjšali za 28 %.

307 novih zaposlenih, večinoma iz lokalnega okolja
Na novo smo zaposlili 307 sodelavcev, 97 % jih prihaja iz lokal-
nega okolja.

56 % žensk na vodstvenih položajih
Konec leta so ženske predstavljale 56 % vseh zaposlenih na 
vodstvenih položajih. 31 % vseh članov nadzornega sveta in 
uprave je žensk.

6.800 izobraževalnih programov
Do konca leta je 4769 zaposlenih sodelovalo v standardnih inter-
nih izobraževanjih, zunanjih izobraževanj pa se je udeležilo 2029 
zaposlenih.

Zavezani smo k zagotavljanju vključevanja, enakim 
možnostim in nediskriminaciji
V 2020 smo imeli zaposlenih 2 % invalidov. Do kakršnekoli oblike 
diskriminacije in nasilja pa imamo politiko ničelne tolerance. 

Sklenili smo, da prenehamo s financiranjem tehnologij, ki 
temeljijo na premogu, ter da začnemo aktivno iskati in podpirati 
projekte za spodbujanje nizkoogljičnega gospodarstva.

#OkvirPomoči z novo sezono 
Spodbujanje nizkoogljičnega gospodarstva je bil en izmed 
razlogov, da smo začeli s projektom #OkvirPomoči, s katerim 
smo lansko leto podprli že 274 malih lokalnih podjetij iz celotne 
regije in jim zagotovili ne samo finančno svetovanje in strokovno 
podporo, ampak tudi oglaševalski prostor, ki si ga sicer ne bi 
mogli privoščiti. Podpiramo ljudi s podjetniškim duhom in ustvar-
jalnimi idejami, ki oblikujejo nove produkte in storitve ter pri tem 
upoštevajo trajnostni vidik in so vpeti v lokalna okolja. Pokazali 
smo, kako pomembna je za nas podpora lokalnih podjetnikov in s 
tem svoja pristna prizadevanja za izboljšanje kakovosti življenja v 
Jugovzhodni Evropi. 

Tudi letos smo v NLB Skupini s projektom #OkvirPomoči 
prisluhnili zgodbam, ki jih pišejo zaostrene gospodarske razmere 
zaradi epidemije bolezni Covid-19. K sodelovanju pri projektu 
#OkvirPomoči smo povabili vse lokalne podjetnike in podjetnice, 
kmetovalke in kmetovalce ter mikro in mala podjetja, ne glede na 
panogo, v kateri delujejo. 
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NLB Skupina

Trajnostne zaveze NLB Skupine do leta 2025
• Svoje poslovanje bomo v celoti uskladili z načeli OZN za 

odgovorno bančništvo. 

•  Donacije in sponzorstva bomo izvajali v skladu s cilji OZN za 
trajnostni razvoj. 

•  Razvijali bomo brezpapirno poslovanje, ki temelji na digi-
talnih rešitvah. 

•  Ogljični odtis bomo zmanjševali tudi z delom od doma.

•  Omejevali bomo poslovanje s premogom in financirali 
nizkoogljično gospodarstvo.

•  Del postopka odobritve kreditov bo tudi okoljsko in druž-
beno upravljanje. 

•  O trajnosti bomo ozaveščali celotno regijo NLB Skupine. 

•  Poročali bomo o okoljskih ter družbenih tveganjih in 
priložnostih.

Zgodbe sodelujočih v 2020
»V naši družini izdelujemo vse tako, kot so nas učili naši predniki, 

tradicija se prenaša iz roda v rod. A če želimo biti najboljši, moramo 
to tradicijo stalno nadgrajevati in vedno ponujati nekaj novega,« 
pravi Hrabroslav Perger, gonilna sila družine Perger. Pergerjevi 
znajo iz čebeljih pridelkov potegniti najboljše, saj se s tradici-
onalno obrtjo lectarstva, medičarstva in svečarstva ukvarjajo 
že devet generacij. V lanskem letu, ki ga je močno zaznamovala 
epidemija, pa se je prodaja Pergerjevih storitev in izdelkov priča-
kovano upočasnila. 

To obdobje so v družinskem podjetju Perger 1757 izkoristili za 
razvoj novih izdelkov. »To je prednost majhnih podjetij. Smo hitra, 
agilna in se lažje prilagodimo kot veliki sistemi,« komentira direk-
tor Lucian Perger. K še hitrejšemu okrevanju njihove dejavnosti 
pa je pripomogel tudi projekt #OkvirPomoči. 

»Ne morem prehvaliti ideje projekta pa tudi same izvedbe,« 
pravi Klara Dev, ustanoviteljica podjetja Dihaj Gibaj. »Na začetku 
sem bila kar nekoliko presenečena, saj takšne podpore in pomoči 
nisem bila vajena. Obljube partnerjev so bile hitro izpolnjene in ko 
sem videla  oglase o svojih storitvah, sem se šele zares zavedala, 
kako zelo pomembna je takšna aktivnost za moje podjetje,« dodaja 
Klara Dev, lanska finalistka projekta in ena izmed letošnjih amba-
sadork projekta, ki lahko iz prve roke potrdi, da NLB na trgu ni le 
zato, da skupaj s strankami poišče najustreznejše rešitve, temveč 
da z njimi deli svoje znanje in izkušnje.

V projekt #OkvirPomoči pa so se prijavila tudi podjetja iz 
drugih držav JV Evrope. Podjetje Agro Krusha prihaja iz kmetij-
ske vasi Krusha e Madhe v občini Rahovec na Kosovu. Vodi ga 
Emire Duraku, podjetnica, ki skupaj s svojo družino dela na 
približno 15 hektarih zemlje, zasajene z zelenjavo za pridelavo 
ajvarja in vložnin. Ko je Covid-19 prizadel državo, je podjetje 
zaradi zmanjšanja povpraševanja utrpelo velik upad prodaje, 
čeprav je imelo rezerve iz časov dobrega poslovanja v preteklo-
sti. Ker se je zavedala pomembnosti oglaševanja, se je Emire 
odločila pridružiti projektu #OkvirPomoči, ki ji ga je predstavil 
bančni svetovalec, od takrat pa je prejela številne ponudbe za 
sodelovanje.

Za Vedrana Grebo in Samro Čomor, lastnika turistične agencije 
CoolTour Sarajevo, se je posel z zaprtjem meja v času pandemije 
Covida-19 popolnoma ustavil. S predstavitvijo pohodniškega 
izleta do vasi Lukomir sta osredotočenost preusmerila na lokalni 
in regionalni trg. Posebnost tega izleta je v ustvarjanju persona-
lizirane izkušnje z izkušenimi lokalnimi vodniki, katerih korenine 
izvirajo iz vasi, njihovi družinski člani pa še zmeraj živijo na tem 
območju. Nove razmere so znatno zmanjšale njihova sredstva in 
potrebne naložbe v promocijo. Projekt #OkvirPomoči je Vedranu 
in Samri pomembno pomagal pri doseganju širše javnosti in pri 
tem, da sta postala priznana kot avtentična ponudnika turističnih 
izkušenj na lokalni in regionalni ravni.
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Dogodki

Od »Dneva« do »Vrha«
Za svoje člane Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) pripravlja celo vrsto izobraževalnih, 
strokovnih, poslovnih, mreženjskih in drugih dogodkov. Izpostavljamo le nekatere 
najbolj vidne.
Ana Vučina Vršnak

Vrh slovenskega gospodarstva
Dogodek Vrh slovenskega gospodarstva vsako leto 
pritegne več sto obiskovalcev, ne le iz vrst gospo-
darstva, temveč tudi iz znanosti, politike in drugih 
javnosti. 

Lanskoletni Vrh, ki je potekal decembra, je bil 
jubilejni 15. po vrsti in je prvič potekal preko spleta. 
Vodilna nit dogodka »Zmagovalci tudi po krizi« je bila 
namenjena razmisleku o tem, kako premagati krizo 
v povezavi s koronavirusom in obenem izkoristiti 
priložnosti za preboj na vrh.

Še leto pred tem, torej novembra 2019, so na 
Vrhu predstavniki gospodarstva, vlade in znanosti 
podpisali posebno izjavo za Slovenijo 5.0 – kot družbo 
trajnostnega razvoja, ki bo z uporabo znanosti, 
umetne inteligence, industrije 4.0 in inovativnosti 
zagotavljala delo, socialno varnost in okoljsko 
vzdržnost po najvišjih svetovnih standardih.

Vrh malega gospodarstva
Prvič v povsem virtualnem okolju je decembra 2020 
potekal tudi 9. Vrh malega gospodarstva. Vodilna 
misel dogodka je bila »Preživeti zimo in izkoristiti 
nove priložnosti«. Sicer pa je ta Vrh namenjen pomenu 
in pregledu poslovanja malega gospodarstva ter 
izzivom, s katerimi se sooča. Mikro, mala in srednje 
velika podjetja (MSP) prevladujejo v številnih gospo-
darstvih Evrope. Slovenija pri tem ni izjema. Malih 
in srednje velikih podjetij je kar 99 % vseh podjetij v 
Sloveniji. So hrbtenica gospodarstva, saj zaposlujejo 
skoraj 70 % ljudi in ustvarijo 65 % prihodkov vseh 
podjetij. To so tudi najbolj prebojna in dinamična, a 
tudi najbolj ranljiva podjetja, zato Vrh malega gospo-
darstva išče odgovore in usmeritev na najbolj pereče 
izzive MSP.

Foto: Barbara Reya
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Dan inovativnosti
Največji, najodmevnejši in najbolj prepoznavni slovenski dogodek na 
področju inovativosti je namenjen učenju, povezovanju in nagrajevanju 
slovenskih inovatork in inovatorjev. Priznanja GZS za inovacije na 
nacionalni ravni predstavljajo najvišja nacionalna priznanja inovativnim 
dosežkom slovenskih podjetij in drugih organizacij. Priznanja nedvomno 
pripomorejo k promociji inovativnosti v Sloveniji. GZS v sodelovanju z 
regionalnimi zbornicami vsako leto razpiše natečaj in podeli bronasta, 
srebrna in zlata priznanja. Podeljujejo se tudi posebna priznanja.

Nagrade GZS za izjemne gospodarske in 
podjetniške dosežke
»Slovenski gospodarski oskar« je najstarejša in tudi 
najprestižnejša nagrada gospodarstvenikom v sloven-
skem prostoru. V letu 2021, ko Zbornica obeležuje 170 
let delovanja, se bo nagrada GZS za izjemne gospo-
darske in podjetniške dosežke podelila 53-ič. Rdeča 
nit ob letošnji podelitvi nagrad je »S tradicijo gradimo 
prihodnost«. S tem se opozarja na pomen tradicije, kaj 
se je mogoče iz nje naučiti in kaj je mogoče prenesti v 
prihodnost.

Nagrado prejmejo gospodarstveniki, ki trajnostno 
ustvarjajo presežke. Običajno imajo večletne odlične 
rezultate na domačem in svetovnih trgih, razpolagajo 
z inovativno poslovno filozofijo in ravnajo s premi-
šljenimi poslovnimi potezami. Prav tako dosegajo 
preboje v svojih tržnih nišah in so lahko vodilni na 
domačem ali tujem trgu. Poleg tega dokazujejo, da 
je mogoče odlične rezultate doseči tudi v najzahtev-
nejših pogojih poslovanja. Prejemniki nagrade se tako 
uvrstijo v družbo najvidnejših gospodarstvenikov, ki s 
svojim delovanjem pomembno sooblikujejo gospo-
darsko in družbeno okolje, v katerem delujejo. Od leta 
1969 je nagrado prejelo prek 370 gospodarstvenikov 
in gospodarstvenic.

Marko Drobnič, predsednik 
uprave, Talum d.d.:
»GZS je v zadnjem obdobju utrdila 
svojo vlogo kompetentnega 
sogovornika državi in integratorja 
slovenske industrije. Zbornica 
je učinkovit in aktivni sogo-

vornik pri vzpostavljanju konkurenčnih pogojev za 
poslovanje industrije, s čimer po mojem učinkovito 
izpolnjuje svoje poslanstvo in pričakovanja članstva. 
Izjemno pomembno je, da nam industriji pomaga z 
vzpostavljanjem sistemskih okvirjev in platform za 
različna področja kot so okolje, raziskave in razvoj, 
internacionalizacija, kadri in nas podjetja ter insti-
tucije aktivno horizontalno povezuje med seboj. Še 
posebej lahko vse navedeno izpostavimo za naše 
matično združenje kovinskih materialov in nekovin 
ter strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo 
materiali kot končni produkti, katerega člani smo. 
Vse aktivnosti dopolnjujejo zbornični dogodki, ki 
morajo biti tako promocijskega značaja, da industrija 
oz. gospodarstvo opozorimo na svoje dosežke, kot 
informativne narave z usmerjenostjo na področja, kjer 
se pojavljajo aktualni izzivi. Pri vsem navedenem pa je 
po moji oceni še bolj, kot izpostavljanje posameznih 
dosežkov, pomembno opozoriti na moč povezovanja, 
sodelovanja in skupnih razvojnih dosežkov.«

Foto: Kraftart
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Okoljski dan gospodarstva
Služba za varstvo okolja na GZS organizira 

tradicionalno, celodnevno strokovno konferenco ob 
Svetovnem dnevu varstva okolja, ki ga obeležujemo 
vsako leto 5. junija. Okoljski dan gospodarstva v letu 
2021 je jubilejni, 20. po vrsti. Na dogodku so vedno v 
ospredju aktualne okoljske vsebine, tako z zakono-
dajnega kot razvojnega vidika – industrijske emisije, 
ravnanje z odpadki, krožno gospodarstvo, podnebno 
energetski prehod, zato je udeležba nemalokrat tudi 
mednarodna. gg

97%
uporabnikov ocenjuje 

dostavo v PS Paketomat 
kot odlično.

*Več kot

www.posta.si/paketomat

Za dostavo izberite PS Paketomat in svoje pošiljke prevzemite 
kadarkoli, 24/7 ‒ brez čakanja v vrsti in brez kontakta z drugimi 
osebami! Preprosto, hitro in priročno!
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Pošta Slovenije, d. o. o.

1.000 + 
podjetij in javna 
uprava uporabljajo 
informacijske 
storitve Posita.

»Posita odraža 
strateško usmeritev 
Pošte Slovenije 
v zagotavljanje 
gradnikov in razvoj 
inovativnih modelov 
informacijskih 
storitev s ciljem 
postati eden od 
ključnih ponudnikov 
in partnerjev za digi-
talizacijo poslovanja 
tako v gospodarstvu 
kot tudi v javni 
upravi,« pravi Igor 
Unger, direktor 
divizije IKT rešitve v 
Pošti Slovenije.

Vizija je po 20 letih  
postala resničnost
Pošta Slovenije v sodelovanju z odvisno družbo 
Posita na enem mestu nudi celovite storitve infor-
macijske infrastrukture, poslovne programske 
opreme in brezpapirnega poslovanja.

Razvoj informacijskih storitev, ki jih danes v 
Skupini Pošte Slovenije nudijo pod krovno blagovno 
znamko Posita, je najbolj podoben zgodbi o uspehu 
zagonskega podjetja. Zgodba se je začela leta 2001 s 
pripravo strategije prenove aplikativne informacijske 
podpore poslovanju Pošte Slovenije. Kar je bilo na 
začetku videti kot pot, je danes na seznamu vsake 
organizacije, ki želi konkurirati v globaliziranem 
poslovnem okolju.

Pošta Slovenije je novo IKT-strategijo izkoristila za 
vstop na prebujajoči se tržni segment digitalizacije 
poslovanja. »V prvi fazi smo zgradili nova podat-
kovna središča in vzpostavili eno prvih zasebnih 
certifikacijskih agencij za podporo naraščajočemu 
brezpapirnemu poslovanju. Nato smo najsodobnejšo 
informacijsko infrastrukturo, s katero smo podprli 
delovanje lastnega poslovnega sistema in agencije, 

ponudili tudi kot storitev,« je povedal Igor Unger, 
direktor divizije IKT rešitve v Pošti Slovenije. Sledila 
je vzpostavitev ene prvih storitev varne dolgoročne 
hrambe oziroma e-arhiva, s katero je okrepila vlogo 
strateškega partnerja pri digitalizaciji v gospodarstvu 
in javni upravi. 

Od digitalne pisarne do pametnih rešitev
Če je bilo prvo desetletje obdobje izgradnje gradnikov 
za digitalno poslovanje, je bilo naslednje obdobje čas 
ustvarjanja storitev z višjo dodano vrednostjo. Prvič 
se je pojavila blagovna znamka PosITa, pod katero so 
združili celoten nabor storitev podatkovnega središča 
ter digitalno poslovanje in pisarno. Leta 2015 so preko 
hčerinske družbe kot prvi na trgu ponudili storitev 
digitalizacije papirne pošte, ki jo danes uporabljajo 
številna gospodarske družbe in javne ustanove. 

»Posebno prelomnico je pomenila vzpostavitev 
računalniškega oblaka, s katerim smo ponudili svojo 
vrhunsko informacijsko infrastrukturo razvijalcem 
aplikacij ter komercialnim ponudnikom infra-
strukturnih in programskih oblačnih storitev,« je 
izpostavil Unger.

Dosežki pri razvijajočem se konceptu računalni-
štva v oblaku niso bili spregledani. V sodelovanju z 
vodilnim svetovnim ponudnikom informacijsko-ko-
munikacijskih tehnologij HPE je nastal Razvojni oblak 
Pošte Slovenije. Ta je Pošti utrl pot na mednarodne 
razvojnoraziskovalne projekte s področja pametne 
logistike in umetne inteligence.

Dvajseta leta za novo poglavje
Leta 2020 so razširili nabor storitev programske 
opreme z vodilnim poslovnim informacijskim siste-
mom SAP, pri čemer svoje SAP-kompetence že danes 
ponujajo podjetjem v Sloveniji ter poštnim podjetjem 
in ponudnikom logističnih storitev v regiji. Vstopili 
so tudi na trg dokumentnih sistemov s prilagojenimi 
rešitvami za vse velikosti organizacij v zasebnem in 
javnem sektorju. Kot prvi ponudnik zasebnih oblačnih 
storitev  v Sloveniji so vzpostavili vodilno svetovno 
oblačno platformo Microsoft Azure. V prihodno-
sti bodo pod blagovno znamko Posita nadaljevali 
poenotenje in nadaljnji razvoj storitev ter ponudbe 
informacijskih tehnologij, ki jih potrebujejo organi-
zacije za uspešno delovanje v vse bolj dinamičnem 
digitalnem poslovnem okolju. 

www.posita.si
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»Po začetku epidemije smo zaznali sedem-
kratni porast usmerjenih kibernetskih 
napadov, med drugim tudi na podjetja s 
pomembno in kritično infrastrukturo,« pravi 
Beno Ceglar, generalni direktor družbe NIL.

Zagotavljajo napredne storitve na 
področju informacijske tehnologije
Kot član mednarodne skupine Conscia 
podjetje NIL svojim strankam ponuja 
vrhunske storitve, ki krepijo njihovo 
globalno konkurenčnost, posebno 
pozornost pa posveča rešitvam za 
informacijsko varnost in obvladovanje 
tveganj. Delovanje podjetja in tudi 
izzive, s katerimi se na informacij-
skem področju sooča gospodarstvo, 
nam je predstavil generalni direktor 
Beno Ceglar.

Na kratko predstavite dejavnost 
svojega podjetja. 
NIL z znanjem, izkušnjami in poslovno 
odličnostjo naslavlja področja napre-
dnih storitev na področju informacijske 
tehnologije. Delujemo v Sloveniji in 
na tujih trgih. Od leta 2019 smo član 
skupine Conscia, ki združuje IT podje-
tja iz Danske, Norveške, Švedske, 
Nizozemske, Nemčije in Slovenije. V 
skupini deluje več kot 800 inženirjev. 

V čem so vaše konkurenčne prednosti?
Naša ključna konkurenčna prednost je 
združevanje različnih znanj in osebnosti, ki 
zagotavljajo poslovni, osebni in družbeni 
razvoj. Prav znanje in izjemno široke 
kompetence nam omogočajo pridobiva-
nje najzahtevnejših projektov s področij 
informacijske varnosti, oblačnih tehno-
logij, tehnologij podatkovnih centrov, 
programsko upravljivih IT omrežij, IOT, 
idr. Posebnost NIL-a je tudi razvoj učnih 
vsebin in izvajanje tehnoloških šolanj. Kot 
podjetje se močno usmerjamo v razvoj in 
trženje upravljivih naprednih IT storitev. 
Posebno pozornost posvečamo rešitvam 
za informacijsko varnost in obvladovanje 
tveganj. Te vključujejo tehnološke rešitve, 
storitve in strategijo, ki skupaj zagotovijo 
varnost informacijske infrastrukture in 
sredstev pred splošnimi in neposrednimi 
grožnjami. Naš Varnostno operativni 
center, ki v podjetju deluje že tri leta, 
omogoča našim strankam lažji spanec v 
teh razburkanih časih, ko se s povečano 

stopnjo digitalizacije močno povečujejo 
seveda tudi varnostna tveganja.

Kako epidemija Covid-19 vpliva na vas 
in na dojemanje IT in digitalizacije v 
gospodarstvu?
Sliši se čudno, vendar nam je ta kriza 
dejansko tudi zelo pomagala: pri boljšem 
razumevanju ranljivosti našega posla in 
delovanja, razumevanju potrebnih prila-
godljivosti, iskanju novih priložnosti in 
pomembnosti trajnostne strategije, ki smo 
jo v podjetju prav letos začeli še poudar-
jeno izvajati.

Zelo pozitivno je, da je zavedanje o 
pomembnosti IT in digitalizacije močno 
prisotno tudi v poslovnem svetu. Obstaja 
zelo močna želja podjetij po napredku 
na podlagi digitalizacije, pogovori o 
pomembnosti uvajanja naprednih tehno-
loških rešitev so pogostejši, bolj vsebinski, 
iskanje in želja po uvajanju rešitev hitrejše. 

Se je zaradi epidemije povečala 
nevarnost pred kibernetskimi napadi?
Po podatkih našega varnostno opera-
tivnega centra smo priča občutnemu 
porastu usmerjenih kibernetskih napadov 
v času pandemije. Po začetku epidemije 
smo zaznali sedemkratni porast usmer-
jenih kibernetskih napadov, med drugim 
tudi na podjetja s pomembno in kritično 
infrastrukturo. 

Kakšni so vaši poslovni načrti za leti 
2021 in 2022?
Leto 2020 je bilo pandemiji navkljub za nas 
zelo uspešno, saj smo dosegli zastav-
ljene načrte. Za naslednja leta smo zato 
še toliko bolj optimistični pri napovedih 
rasti poslovanja. Informacijska tehnolo-
gija namreč pridobiva veljavo, zavest o 
potrebnih vlaganjih v digitalne zmožnosti 
je vseprisotna. 

V NIL-u se zavedamo, da bomo morali 
za dosego svojih ciljev nenehno napre-
dovati in izpopolnjevati svojo ponudbo. 
Povečevala se bodo vlaganja v varnostne 

in druge upravljive storitve, na katerih tudi 
gradimo svojo prihodnost. Velike možnosti 
vidimo tudi v povezovanju z drugimi 
podjetji, saj v partnerstvu lahko vsi skupaj 
ponudimo več.
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Pot, dolga 170 let
»Stiskanje« časa oziroma nekega obdobja na stran ali dve v reviji pomaga izostriti 
pogled in izluščiti trajektorijo zgodovinskega gibanja.
Ajda Borak, Neven Borak

Strniti 170 let zgodovine v nekaj tisoč znakov zahteva 
na eni strani skrbno izbiro, na drugi pa odločitev o 
najširšem možnem oknu pogleda v preteklost okolja, 
katerega deli so pripadali številnim državnim tvorbam 
19. in 20. stoletja. 

Kranjska, Štajerska in Koroška in razvoj moderne 
industrije
Ko so leta 1850 začeli v habsburški monarhiji ustanav-
ljati trgovsko-obrtne zbornice, je vladalo prepričanje, 
da imajo dežele v zaledju Trsta, torej Kranjska, 
Štajerska in Koroška, vse možnosti za razvoj moderne 
industrije. Zemljiška odveza, liberalna trgovinska 
in obrtna politika v Avstriji, odprava carinske meje 
z Ogrsko, izgradnja Južne železnice od Dunaja do 
Trsta, vse to je pomenilo oblikovanje obsežnejšega 
enotnega gospodarskega prostora, naznanjalo 
nastajanje modernega tržnega gospodarstva, krepilo 
optimizem in zaupanje v prihodnost. Pomanjkanja 
denarja še ni bilo, saj financiranje zemljiške odveze še 
ni bilo urejeno, Ljubljana pa je še vedno bila končna 
postaja Južne železnice in s tem trgovsko in prometno 
središče. Kmetijski pridelki so se dobro prodajali, med 
Ljubljano in Trstom je cvetelo prevozništvo, gradnja 
železnice pa je zaposlovala malo obrt, manufakture in 
železarstvo. 

Toda z napredovanjem železnice in sproščanjem 
gospodarske politike monarhije je domačemu 
gospodarstvu vse bolj grozila industrijska konkurenca 
in tudi konkurenca kmetijskih pridelkov od drugod. 
Kratkotrajne obetajoče razmere so se hitro spreme-
nile. Računi za zemljiško odvezo so začeli prihajati, 
možnosti za prodajo pridelkov in kmečke obrti so se 

zmanjšale, naraščali so kmečki dolgovi. Denarja za 
posodobitev kmetijstva, težko pričakovano industri-
alizacijo in tesnejše železniško in cestno povezovanje 
slovenskega prostora v zaokroženi gospodarski 
prostor ni bilo. Prevladovala je majhna obrtna in 
manufakturna proizvodnja, novi obrati in tovarne pa 
niso nadomestili razkrajanja tradicionalne gospo-
darske strukture. Glavna skrb države, veleposestnikov 
in velikega kapitala je bila povezava med največjim 
pristaniščem in gospodarsko najbolj razvitimi deli 
monarhije. 

Najmogočnejše železarske in premogovniške 
delniške družbe
Med delniškimi družbami, ki so nastajale, so bile 
najmogočnejše železarske in premogovniške. 
Kranjska industrijska družba (1869), večinoma v lasti 
nemško govorečih podjetnikov, je združila večje 
število kranjskih železarskih obratov. Na Koroškem 
je Hüttenberška železarska družba združila v eno 
podjetje plavže in železarske delavnice, imela je 
tudi železarno v Prevaljah. Koroška železarska 
družba je kmalu (1881) prešla v last štajerske Alpine 
Montangesellschaft, kranjsko družbo pa so kupili 
dunajski in berlinski podjetniki, ki so spreminjali 
Jesenice v industrijsko središče. Trboveljska premo-
gokopna družba (1873), ki so jo ustanovili dunajski 
bančniki in ljubljanski podjetniki, se je zahvaljujoč 
železniški povezavi Celje–Ljubljana (1849) naglo širila 
– poleg premogovnikov v Zasavju je imela v lasti tudi 
cementarno v Trbovljah in steklarno v Zagorju – in je 
prešla v last francoskega kapitala (1880), ki je že imel 
Južno železnico (1857). Uspešneje so se na novo usta-
navljala in razvijala manjša podjetja, npr. usnjarne, 
steklarne, tekstilne tovarne, parni mlini, papirnice, 
lesna podjetja, gradbena podjetja, železarska itn. 

Taka kapljičasta industrializacija, ki je nastajala v 
številnih krajih in mestih in je prodirala v vse panoge, 
kljub krepitvi domačega zadružništva in domačega 
denarništva ni nadomestila razgradnje tradicionalne 
gospodarske in socialne strukture. Zaledje Trsta 
se sicer ni spremenilo v »avstrijski Manchester«. 
Elektrifikacija z začetka 20. stoletja je industrializacijo 
dodatno spodbudila. Ob koncu monarhije je bilo 
tako možno videti obrise nove industrijske podobe 
Slovenije, ki se je zasidrala na Gorenjskem, v Zasavju 
in Mežiški dolini, in novo nastajajočih industrij-
skih mest.

Ljubljana je bila 
končna postaja 

Južne železnice in 
s tem trgovsko in 

prometno središče.

Kranjska 
industrijska družba, 

Koroška železarska 
družba, Trboveljska 

premogokopna 
družba predstavljajo 

prve delniške 
družbe.

Thumova železarna v Črni na Koroškem v šestdesetih letih 19. stoletja.
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Krepitev industrijskega polmeseca 
Slovenske dežele so v novo državo leta 1918 vstopile 
z več kot 450 tovarnami. Vsaka četrta tovarna je bila 
v takratni Dravski banovini. Leta 1938 jih je bilo 856 
ali vsaka peta. Sorazmerno razvitejša industrija je v 
novem, carinsko zaščitenem in industrijsko povsem 
nerazvitem enotnem gospodarskem prostoru, brez 
prejšnje razvitejše avstroogrske konkurence dobila 
nove razvojne možnosti. Čeprav ujeta med dvema 
razvojnima poloma, Zagrebom, ki si je prizadeval, da 
postane vodilni gospodarski in finančni center bolj 
industrializiranega severozahoda, in Beogradom kot 
centrom politično vplivnejšega vzhoda, je v deset 
let trajajočem konjunkturnem vzponu odpirala nove 
lesnopredelovalne, tekstilne in kovinskopredelovalne 
tovarne. Krepil se je t. i. industrijski polmesec, ki se 
je razprostiral od Gorenjske prek Ljubljane, Zasavja, 
Savinjske doline in Maribora do Mežiške doline. Po 
industrializaciji so izstopali Laško, Radovljica, Kranj, 
Maribor, Ljubljana, Celje, Kamnik, Dravograd.  

Odločilni koraki v industrializacijo so se zgodili po 
drugi svetovni vojni, v drugi, socialistični Jugoslaviji. 
Zavestni in načrtovani industrializacija in elektrifi-
kacija sta postali osnovno vodilo razvojne politike, 
najprej s strogo centralizirano državno-plansko 
ureditvijo, potem pa v procesih decentralizacije in 
delavskega samoupravljanja z vse bolj usmerjevalno, 
še vedno na planih temelječo politiko. Njene posle-
dice so bile globoke spremembe v gospodarski in 
socialni strukturi industrijsko nerazvite in zaostale 
agrarne države. Državna mobilizacija denarja in 
prenos delovne sile s podeželja v mesta sta hitro vpli-
vala na to, da je industrija postala najpomembnejša 
gospodarska dejavnost 

Industrijski polmesec je začel spreminjati podobo, 
čeprav je še naprej napredoval. Planska politika je 
spodbujala policentrično industrializacijo, ki je ustva-
rila nova središča (Črnomelj, Metlika, Novo mesto, 
Titovo Velenje, Slovenske Konjice, Kidričevo, Ptuj, 
Gornja Radgona, Lendava, Murska Sobota, Cerknica, 
Lož, Ajdovščina, Anhovo, Nova Gorica, Koper). Med 
panogami so bile v ospredju elektroindustrija, 
kovinskopredelovalna panoga, strojegradnja, proizvo-
dnja prometnih sredstev, lesnopredelovalna, tekstilna 
in kemična industrija. Nastale so nove panoge, npr. 
elektrotehnična in ladjedelniška, nekatere tradicio-
nalne, npr. premogovništvo, železarstvo, usnjarstvo, 

industrija gradbenega materiala, pa so izgubljale 
prejšnji pomen.  

Čas osamosvojitve
Osamosvojitev je poglobila nekatere procese, ki so 
se začeli že pred njo in so naznanjali deindustrializa-
cijo. Pomanjkljivosti industrializacije in nezmožnost 
tehnološke posodobitve so se po razpadu in izgubi 
jugoslovanskega trga in trgov neuvrščenih držav odra-
zile v krizi vodilnih industrijskih panog. Preusmeritev z 
jugoslovanskih na evropske trge je pokazala vitalnost 
slovenskega gospodarstva.

Industrija danes še vedno steber slovenskega 
gospodarstva
V treh desetletjih je Slovenija zelo spremenila svojo 
gospodarsko podobo. Kljub propadu številnih 
industrijskih podjetij je industrija še vedno steber slo-
venskega gospodarstva in socialne stabilnosti. Čeprav 
predstavlja le slabih 25 % bruto domačega proizvoda 
(BDP), pa skupaj s storitvenimi dejavnostmi, ki sode-
lujejo z njo, ustvari več kot polovico BDP. Razvile pa so 
se številne storitvene dejavnosti – prevoz, logistika, 
turizem, informacijske tehnologije in druge. 

Vsa Slovenija dobro izkorišča svojo politično 
vlogo v Evropski uniji in geografski položaj v središču 
Evrope, tako da izvoz postaja gonilna sila razvoja. 
Seveda zadnja desetletja ne predstavljajo le pozitiv-
nega razvoja. Prehiter propad številnih industrijskih 
podjetij, privatizacija in t. i. tajkunizacija sta precej 
omajali zaupanje. Vendar pa je gospodarstvo vedno 
znova pokazalo vitalnost, gospodarstveniki pa ambi-
cioznost. Pred desetimi leti smo bili eden največjih 
bolnikov v EU, pred izbruhom epidemije pa že med 
najperspektivnejšimi ekonomijami. Vrsta odličnih 
podjetij, gazele, razvijajoča se start up scena novih 
podjetij, odlična izobraženost prebivalstva skupaj z 
že znanimi geostrateškimi in političnimi povezavami 
predstavljajo dobro popotnico za uresničitev ambi-
cioznih ciljev, ki smo jih zapisali v razvojno strategijo 
Slovenije: da bomo leta 2030 med najrazvitejšimi 
gospodarstvi na svetu. Do tja seveda ni lahka pot, 
predvsem pa bomo soočeni s številnimi spremem-
bami na vseh področjih našega življenja. Držimo pesti, 
da bomo izzive zmogli premagati. gg

Po industrializaciji 
so izstopali Laško, 
Radovljica, Kranj, 
Maribor, Ljubljana, 
Celje, Kamnik, 
Dravograd.

Preusmeritev z 
jugoslovanskih na 
evropske trge je 
pokazala vitalnost 
slovenskega 
gospodarstva.

Čeprav industrija 
danes predstavlja le 
slabih 25 % BDP, pa 
skupaj s storitvenimi 
dejavnostmi, ki 
sodelujejo z njo, 
ustvari več kot 
polovico BDP.

Elektropeč v Železarni Ravne okoli leta 1980.
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Pudlovka, metalurška peč, ki je dobila mesto v muzeju 
na Ravnah na Koroškem.
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Slovenska oaza svežine na Expu 2020 

Expo 2020 v Dubaju bo. V mestu, kamor 
se stekajo poslovne poti iz vsega sveta 
in predstavlja odskočno desko za trge 
Bližnjega vzhoda, južne Azije in Afrike, je 
namreč že vse nared za odprtje dogodka, 
ki bo zagotovo obveljal za največji 
globalni dogodek tega in prihodnjega 
leta. In če so se organizatorji velikih 
dogodkov v zadnjem letu po vrsti odpo-
vedovali svojim načrtom, so gostitelji 
tokratnega Expa odločeni dokazati, da je 
izvedba velikih dogodkov mogoča tudi v 
zahtevnih epidemičnih razmerah. 

Poskusno odprtje enega od tematskih 
paviljonov je v marcu vzbudilo veliko 
zanimanje domače javnosti in organiza-
torji so v samo nekaj tednih našteli več kot 
100.000 obiskovalcev. Njihove vrste so se 
vile mimo slovenskega paviljona, ki se na 
tokratnem Expu ponaša z izvrstno lokacijo 
– stoji namreč tik za vhodom na trajnostni 
segment svetovne razstave. 

To pa ni edina prednost, ki jo ima 
Slovenija na tokratnem Expu. Naš paviljon, 
ki izstopa po svoji prepoznavni leseni 
strehi in zeleni fasadi, v katero je vsajenih 
kar 45.000 rastlin, bo namreč ponujal vrsto 
izvirnih doživetij, ki bodo obiskovalcem 
pomagala začutiti bistvo deleže na sončni 
strani Alp: svežino, zavezanost naravi in 
našo močno vpetost v globalne miselne in 
gospodarske tokove. 

Vse to se bo prepletalo v posebej za 
Expo zasnovanem videu, ki si ga bodo 
lahko obiskovalci ogledali na 360-stopinj-
skem platnu, njihove čute pa bomo božali 
tudi z aerosoli slovenskega medu. Pravo 
razkošje pa bo paviljon nudil poslovnim 
gostom. Tem bo namenjeno Slovensko 
poslovno središče, ki zajema celotno 
drugo nadstropje paviljona in obsega 
vrhunsko zasnovane in opremljene 
prostore za poslovne dogodke najrazlič-
nejših formatov. Slovenska podjetja pa 
bodo lahko svoje znanje predstavljala tudi 
v showroomu v pritličju paviljona, kjer 
bodo na interaktivnih razstavnih prostorih 
obiskovalce nagovarjali z rešitvami, ki si 
zaslužijo promocijo na največjem svetov-
nem dogodku. 

Kako biti del Expa 2020?
Številna slovenska podjetja so tudi na 

osnovi pozitivnih izkušenj z Expa v Milanu 
svoje sodelovanje v Dubaju že napove-
dala. Expo je namreč odmevna poslovna 
platforma, ki omogoča nekaj, česar ne 
zagotavlja noben drug velik dogodek: 
enostavno organizacijo srečanj v živo s 
poslovnimi partnerji z vsega sveta. 

Mreženje pa bo v Dubaju še enostavneje. 
Organizatorji so namreč razvili posebno 
B2B aplikacijo, ki bo partnerjem nacionalnih 
paviljonov odpirala vrata do srečanj in poslov-
nih priložnosti. Odlična pa bo tudi podpora 
podjetjem na slovenskem paviljonu. Slovensko 
osebje jim bo pomagalo organizirati posebne 
dogodke in vzpostavljati naveze s paviljoni 
drugih držav. Svoje pa bo pri spletanju 
poslovnih vezi dodala tudi ponudba vrhunske 
slovenske gastronomije, ki bo na voljo poslov-
nim gostom slovenskega paviljona. 

Za podjetja, ki bodo sodelovala na 
slovenskem paviljonu, sta na voljo dva 
paketa – B2B in B2C. Če je prvi osredotočen 
na aktivnosti v Slovenskem poslovnem 
središču, je drugi namenjen podjetjem, ki 
nagovarjajo končne kupce in bodo zato 
svoje aktivnosti izvajala v showroomu in na 
Trgu Evrope v pritličju paviljona. 

Za oba paketa lahko podjetja pridobijo 
tudi finančno podporo v obliki vavčerjev, ki 
jih zagotavlja Slovenski podjetniški sklad. 

To pa ni edina oblika finančne podpore 
za predstavitev slovenskih podjetij na Expu 
2020 v Dubaju. Posebni vavčerji so namreč 
namenjeni tudi udeležencem tematskih 
gospodarskih delegacij. Te bodo na sloven-
skem paviljonu gostovale dvakrat mesečno 
in utirale pot slovenskemu gospodarstvu 
na nove trge sveta. Zanimanje slovenskih 
podjetij za predstavitev v Dubaju je veliko in 
kaže na to, da gospodarstvo dobro razume 
prednost sodelovanja na edinem velikem 
mednarodnem dogodku v letošnjem in 
prihodnjem letu. Tega, kar omogočajo 
srečanja v živo, pač ne zmore nadomestiti 
nobena še tako napredna tehnologija. 

Organizatorja slovenske predstavitve 
na Expu 2020 v Dubaju sta Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo in 
Javna agencija Spirit Slovenija. 

Partnerji slovenske predstavitve 
na Expu 2020 v Dubaju so Slovenska 
turistična organizacija, Urad vlade za 
komuniciranje, Slovenska tiskovna 
agencija, Gospodarska zbornica 
Slovenije, Obrtno podjetniška zbor-
nica Slovenije, SBC – Klub slovenskih 
podjetnikov in Združenje manager.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
  

expo2020slovenia.si/sodeluj
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Nagrajenci GZS

Gospodarstveniki, prejemniki 
Nagrade GZS, o prehojeni poti, 
nasvetih, vlogi zbornice
Nekdanji nagrajenci Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) za izjemne 
gospodarske in podjetniške dosežke so spregovorili o svojem obdobju 
na vrhu družb in o svoji karieri ter tudi o vlogi GZS. Kaj je zaznamovalo 
njihovo obdobje? Problemi? Nagrade? Kaj jih je zaznamovalo, kakšen 
pečat so pustili?
Andreja Šalamun, foto: Barbara Reya
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»Vsaka pohvala, priznanje oziroma nagrada človeku prija. Ugotoviš, da so tvoje 
delo opazili, da so z njim zadovoljni, dosegel si neke rezultate. Če pa so ti rezultati 
primerljivi v panogi, v celi Sloveniji, in so izstopajoči, si zadovoljen še toliko bolj,« 
na vprašanje o tem, kaj mu pomeni nagrada Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), 
odgovarja nekdanji nagrajenec Štefan Sobočan iz družbe Varis. Pravi, da ima priznanje 
posebno težo tudi zato, ker ga je prejel od GZS, od gospodarstvenikov, ki vedo, kako 
težko je biti dober, biti med najboljšimi.  

Vaše izkušnje z vodenjem podjetja so zelo bogate. 
Kaj bi mlademu sebi svetovali danes, z današnjimi 
izkušnjami?
Vodja mora imeti vizijo, cilje in karizmo. Vse, kar delaš, 
delaj resno, zavzeto in pošteno. Kljub temu boš v 
poslu naletel na nemoralne ljudi. Danes ne bi delal 
s podjetji, do katerih direktorjev si lahko prišel le z 
njihovimi varnostniki. Glede na izkušnje s poslova-
njem z domačimi in tujimi podjetji ugotavljam, da so 
cene enake, kakovost mora biti vrhunska, termine 
je treba spoštovati. Bistveni odklon je v spoštovanju 
dogovorjenega, posebej plačil. V tujini je neplačilo 
izjema, v Sloveniji pa pravilo. S temi izkušnjami, ki jih 
imam danes, bi še bolj favoriziral izvoz, ne nazadnje 
sem to tudi počel.

Katero je bilo vaše najbolj zanimivo obdobje in kaj 
pričakujete v obdobju po epidemiji? 
Težko je izdvojiti samo eno obdobje, saj se je v štiride-
setih letih aktivnega dela, od tega 31 let na položaju 
direktorja, nabralo kar nekaj zanimivosti. Odločitve, ki 
sem jih sprejemal, so bile takrat po mojem mnenju oz. 
po mnenju sodelavcev optimalne. 

Obdobje okrevanja po pandemiji bodo zaznamo-
vali stečaji poslovnih subjektov. To bo tretje obdobje 
stečajev v samostojni Sloveniji. Prvi plaz stečajev je 
bil po razpadu jugoslovanskega trga. Iz stečajne firme 
so nastale nove, ki so s prevzemom dela obveznosti 
in terjatev, premoženja in delavcev nadaljevale 
poslovanje z zdravim jedrom. Vloga stečajnih upra-
viteljev je bila obrobna. Drugo obdobje stečajev, po 

Štefan Sobočan, Varis

Nagrada je 
povečala 

prepoznavnost 
podjetja 

Andreja Šalamun, foto: Žare Modlic
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gospodarski in finančni krizi, je zaznamoval izreden 
vpliv stečajnih upraviteljev. Premoženje stečajnega 
dolžnika se je razprodalo, nekateri posamezniki so 
obogateli, nastalo je malo novih firm, ki bi nadaljevale 
prejšnjo dejavnost. Kot predsednik upniškega odbora 
GPG Grosuplje sem se v to osebno prepričal, bil sem 
kot Don Kihot v boju z mlini na veter. Ali smo se kaj 
naučili?  

Kaj je zaznamovalo leto, ko ste prejeli nagrado GZS? 
Kaj vam je ostalo najbolj v spominu?
Po drugem letu slovenskega prevzema evra, izredne 
slovenske in svetovne konjunkture, je leto 2008 
zaznamoval začetek svetovne finančne krize. Kljub 
temu smo beležili 3-odstotno gospodarsko rast, Varis 
je dobro gospodaril. Februarja 2009, ob prejemu 
nagrade, smo že čutili močan vpliv krize. Pahorjeva 
vlada je sprejela ukrepe, ki niso bistveno pomagali 
gospodarskemu sektorju, posebno ne izvoznikom. 
Ni nam prisluhnila, ni razbremenila gospodarstva, ni 
zmanjšala izdatkov za javni sektor in ni nič naredila za 
večjo likvidnost. Posledica so bili stečaji. Kljub temu, 
da so nam gradbeni lobiji »ukradli« približno 4,5 mili-
jona evrov, je Varis preživel, saj smo se 100-odstotno 
preusmerili na trg EU. V Pomurski gospodarski zbor-
nici, katere predsednik sem bil, smo začeli aktivnosti 
za sprejetje Pomurskega razvojnega zakona.

Kaj menite, kakšen pečat puščate v slovenskem 
gospodarstvu?
Ne bom skromen. Vodil sem gradbeno firmo v 
Lendavi, v Pomurju, v manj razvitem delu Slovenije. Z 
mojim vodenjem in mojim delom, z delom sodelavcev, 
je postal Varis eden vodilnih proizvajalcev gotovih 
kopalnic, s prepoznavnim imidžem in s 15-odsto-
tnim tržnim deležem v Nemčiji. Naše reference so v 
prepoznavnih hotelskih verigah Sheraton, Hampton 
by Hilton, Motel One, Intercity, Novotel, Holiday Inn,  
Steigenberger, Scandic … 

Kaj vam je ob prejemu pomenila nagrada GZS? Kaj 
vam pomeni danes?
Vsaka pohvala, priznanje oz. nagrada človeku prija. 
Ugotoviš, da so tvoje delo opazili, da so z njim zado-
voljni, dosegel si neke rezultate. Če pa so ti rezultati 
primerljivi v panogi, v celi Sloveniji, in so izstopajoči, 
si zadovoljen še toliko bolj. To priznanje ima posebno 
težo tudi zato, ker sem ga prejel od GZS, od gospodar-
stvenikov, ki vedo, kako težko je biti dober, biti med 
najboljšimi. Danes ugotavljam, da je moja nagrada 
prispevala k večji prepoznavnosti Varisa v slovenskem 
prostoru. Nagrada je bila le izziv za nadaljnjo rast in 
razvoj, saj je od takrat Varis podvojil svoje poslovanje.

Kako vidite vlogo GZS? Kaj bi si želeli od te ustanove v 
bližnji prihodnosti?
Njen pomen se zmanjšuje. Gospodarstvenike oz. 
zbornice nihče več ne jemlje resno. Njihovo mnenje 
se ne upošteva. Primer je Vrh slovenskega gospodar-
stva, kjer se ob prisotnosti političnega vrha Slovenije 
sprejmejo konkretni predlogi za vzpodbujanje gospo-

darskega razvoja, vendar imam občutek, da se ti 
sklepi ignorirajo. Drugi dokaz je v tem, da se na javnih 
TV in medijih vrši razprava o zakonih in vsebinah, ki se 
tičejo gospodarstva, s predstavniki politike in vlade, 
civilne družbe, sindikata in zelo redko gospodarstva. 
Če želimo imeti konkurenčno gospodarstvo, se mora 
vpliv GZS povečati. To je nujno, saj večina članov 
vlade in parlamenta ni nikoli ustvarjala, temveč le 
trošila. 

Kakšni so vaši načrti (osebni in poslovni) v naslednjih 
petih letih? 
Od februarja 2015 sem upokojen. Celo življenje sem 
bil ekstremno aktiven, zato ne morem živeti brez dela, 
izzivov in stresa. Zato sem še vedno prokurist v firmi 
Varis. Nenazadnje je to na nek način prav, saj sem 
največji lastnik. Prav tako je normalno, da svoje dol-
goletne izkušnje in poznanstva prenesem na mlajšo 
generacijo, na hčerko Sabino, ki danes uspešno vodi 
podjetje. 

V zasebnem življenju s soprogo obdelujeva 
vinograd in pridelujeva svoje vino. Navadno kolo sva 
nadomestila z električnim, se sprehajava, rada potu-
jeva in razvajava svoja dva vnuka. Zelo pa pogrešam 
igranje nogometa. gg

Če želimo imeti 
konkurenčno 
gospodarstvo, se 
mora vpliv GZS 
povečati. 
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Čeprav bi zadnje leto najraje čim hitreje pozabila, Petra Melanšek, direktorica družbe 
Vivapen in nekdanja nagrajenka Gospodarske zbornice Slovenija (GZS), nikakor ni 
vrgla puške v koruzo. Čim prej želi sanirati škodo, ki jo je podjetje utrpelo v preteklem 
letu zaradi ukrepov, povezanih z omejevanjem širjenja virusa SARS-CoV-2, nato pa se 
posvetiti ciljem, ki so jih v družbi postavili na področju razvoja in avtomatizacije tako 
izdelkov kot tudi opreme v proizvodnji.  
 

Zaprtje šol in vrtcev, ki so ga v zadnjem letu, da bi 
omejile širjenje virusa, določile nekatere vlade, je 
povzročilo, da je družinsko podjetje Vivapen izgubilo 
svoj glavni trg in tudi glavno sezono. V omenjeni 
družbi, katere vodenje je Petra Melanšek leta 2007 
prevzela od svojega očeta, so namreč vodilni pro-
izvajalec nalivnih peres, rolerjev in črnila v Evropi. 
Vsi njihovi izdelki so rezultat lastnega znanja in 
namenjeni predvsem prodaji na tujih trgih. Delujejo 
že več desetletij, uspelo pa jim je prodreti na vse 
celine. V začetku leta 2019 jim je uspelo osvojiti tudi 
kitajski trg.

Najprej želijo sanirati škodo 
V Vivapenu, kjer sicer skrbijo za stalen napredek z 
izboljševanjem obstoječih proizvodov in tehnologije 
ter uvajanjem novih izdelkov in kjer so inovacije del 
vsakdana ter jih velikokrat naredijo ali uvedejo kar 
mimogrede, se trenutno trudijo vzpostaviti kolikor 
se da »normalno« stanje in se prilagoditi situaciji. 
»Sanacija škode, ki je v podjetju nastala v zadnjem 
letu, je na prvem mestu, nato pa bomo zasledovali 
cilje razvoja in avtomatizacije tako izdelkov kot 
tudi opreme v proizvodnji,« pove direktorica Petra 
Melanšek. Doda, da je menjava hidravličnih strojev 

Petra Melanšek, Vivapen

Za razvoj podjetja 
sem najprej 
odgovorna sama
Andreja Šalamun, foto: Žare Modlic

Trajnostni 
tehnološki razvoj je 
temeljni element, s 

katerim zagotavljajo 
socialno varnost 

zaposlenih.



glas gospodarstva, posebna številka, maj 2021 35Petra Melanšek, Vivapen

z električnimi vsekakor ena izmed prioritet tako 
zaradi prihranka energije kot tudi zaradi ekologije in 
vse večjih zahtev po trajnostnem razvoju. Kot pravi, 
je trajnostni tehnološki razvoj temeljni element, s 
katerim zagotavljajo socialno varnost zaposlenih. 
»Pridobitev certifikata Blue Angel z uporabo reci-
kliranih materialov za naše izdelke je prav tako 
kratkoročni cilj, ki ga zasledujemo in uresničujemo,« 
doda sogovornica, ki upa, da bo lahko vse to podprla 
in uspešno vodila, in ko bo »stanje v podjetju znova 
stabilno, taktirko predala tretji generaciji, sinu, ki 
zadnja leta že aktivno deluje v podjetju.«

V družbi Vivapen so ponosni na projekt za nenehno 
izboljševanje procesov (NIP), ki vsakemu zaposle-
nemu omogoča, da pri poslovanju podjetja sodeluje 
s svojimi idejami in predlogi za novosti in izboljšave, 
za vsak uporaben predlog pa je posameznik tudi 
finančno nagrajen. 

Zaupaj vase in manj v druge 
Petra Melanšek pravi, da bi sebi, ko je bila še na 
začetku svoje poslovne poti, z današnjimi izkušnjami 
svetovala tole: »Delaj, kar te veseli, in pojdi, kamor 
te vleče srce. Tako boš lahko uspešna in zvesta sama 
sebi. Če boš srečna in zadovoljna, boš polna. Zaupaj 
vase in manj v druge. Kdaj pa kdaj se postavi na prvo 
mesto in se nauči reči ne.«

Pravi, da je imelo vsako obdobje njene kariere 
svoje čare, »le zadnjih nekaj več kot leto dni bi 
najraje odmislila, pozabila, in sicer tako osebno 
kot poslovno«, prizna. Doda, da je bilo njeno naj-
bolj srečno obdobje tisto po rojstvu njenega sina. 
»Življenje je dobilo povsem nov smisel,« poudari.

Vesela zaradi očeta 
»Nikoli nisem premikala gor ali izvajala revolucije, 
zato verjetno ne puščam posebnega pečata v sloven-
skem gospodarstvu,« je skromna sogovornica, ki pa 
si želi, da bi vsem, ki so jo uspeli spoznati, v spominu 
ostala kot oseba, od katere so lahko dobili pomoč, ki 
jim je bila pripravljena prisluhniti in na katero so se 
lahko vedno zanesli. 

Nagrade GZS za izjemne gospodarske in podje-
tniške dosežke za leto 2012 je bila Melanškova bolj kot 
zaradi sebe vesela zaradi očeta, ki ji je zaupal vodenje 
podjetja. Nagrada, na katero je še danes ponosna, je 
bila dokaz, da »nekaj vendarle delam prav in dobro«. 
Pravi, da ji nagrada ni prinesla kakšne posebne 
koristi, je pa zagotovo povečala prepoznavnost in 
ugled podjetja. Hkrati pa je nagrajena direktorica 
znova ugotovila, da je zavist v Sloveniji še kako 
prisotna.

Zbornica naj zastopa skupne interese 
»Za razvoj podjetja sem najprej odgovorna sama, 
seveda skupaj s sodelavci,« se zaveda Petra Melanšek. 
Pravi, da imajo v družbi določen jasen razvojni 
program in vizijo, trudila pa se bo skrbeti tudi za 
vnovično rast. »Za vse to pa potrebujem predvsem 
normalno poslovno okolje, za katerega mora skupaj z 
državo skrbeti tudi GZS. Žal se mi zdi, da se glas GZS, 

skupaj z regionalnimi zbornicami, premalo upošteva,« 
ugotavlja. 

Želi si, da bi zbornica delala predvsem na prvi 
nalogi, ki je zapisana v 6. členu Zakona o gospodar-
skih zbornicah (ZGZ), in sicer zastopala interese svojih 
članov. »Vodstvo zbornice mora pozabiti na lastne 
interese in se resnično posvetiti tistim, ki so skupni 
za gospodarske subjekte. Želela bi si, da bi bilo v pri-
hodnje vsaj tako kot do sedaj,« izpostavi sogovornica.

Med najboljšimi družinskimi podjetji 
Podjetje Vivapen je leta 2019 na svetovnem sre-
čanju družinskega podjetništva v Monaku World 
Enterpreneur of the Year, ki ga organizira mednarodno 
podjetje EY, prejelo nagrado odličnosti za družinsko 
podjetje. Nagrade so podelili najuspešnejšim družin-
skim podjetjem iz 22 držav. Kot je ob prejemu dejala 
Melanškova, je nagrada potrditev, da nekaj delajo 
prav že več kot 50 let in da javnost očitno prepozna 
njihov trud. Poudarila je, da je njen oče že kot obrtnik 
imel vizijo in si postavljal visoke cilje, hkrati pa vedno 
ohranjal svoje vrednote in jih prenesel tudi na družino 
in sodelavce. gg
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Ko nekaj delaš s srcem, si nepremagljiv, je prepričan Branko Selak, nekdanji direktor 
družbe Marmor Hotavlje in prejemnik nagrade za izjemne dosežke trajnejšega pomena 
v gospodarstvu, ki mu jo je leta 1988 podelila Gospodarska zbornica Slovenije (GZS). 
Družbo je vodil v prepričanju, da so le z najboljšo opremo in najbolj usposobljenimi 
ljudmi lahko na trgu tudi najbolj konkurenčni. Še danes se rad vrača na Hotavlje, pravi, 
saj uživa v čutenju atmosfere in tudi v dejstvu, da je še vedno na tekočem o tem, kaj 
se v podjetju dogaja. Čeprav je vodenje prepustil sinovoma, se po potrebi z veseljem 
vključi v reševanje tistih nalog, kjer je njegova prisotnost dobrodošla.  

Direktorsko funkcijo ste prvič prevzeli že leta 1980. 
Kaj bi mlademu sebi svetovali danes, z današnjimi 
izkušnjami?
Pred prevzemom direktorske funkcije sem v podjetju 
opravljal razne vloge: od obratovodje, tehničnega 
vodje, komercialnega predstavnika pa vse do vodje 
investicij. Po enajstih letih dela v podjetju sem 
začutil, da sem pripravljen za prevzem vodenja 
družbe Marmor Hotavlje. Pridobil sem potrebna 
znanja, samozavest in ljubezen do stroke ter kamna. 
Sem pa mnenja, da si takrat, ko nekaj delaš s srcem, 
nepremagljiv.

Mlajšemu sebi bi svetoval naj gre po isti poti, naj 
ne bo neučakan, saj je treba prehoditi trnovo pot, 
da postaneš direktor nekega podjetja. Pripadnost, 
pogum in vztrajnost so ključne vrednote, ki jih mora 
imeti vsak ambiciozen mladenič in tudi sam sem jih 

takrat imel. Je pa ključno, da nisi preveč trmast, saj 
lahko ta lastnost negativno vpliva na razvoj vsakega 
posameznika.

Danes se rade volje ozrem nazaj in se spomnim, da 
sem imel okoli sebe vedno prave ljudi. Od nekdanjega 
direktorja, ki je bil vedno odprt do mene in z mano 
brez težav delil svoje znanje, pa vse do sodelavcev, ki 
so imeli na posameznih področjih več znanja, kot sem 
ga imel sam. Najbolj pomembno pa je, da smo uspeli s 
pozitivno klimo in konstantno željo po napredovanju 
ustvariti uspešno ekipo. Vsem je bil vedno cilj, da smo 
korak pred ostalimi v naši branži in to nam je skupaj 
tudi uspelo.

Branko Selak, Marmor Hotavlje 

Za uspeh je 
treba sodelovati, 

vlagati v 
tehnologijo in 

kadre
Andreja Šalamun, foto: Marmor Hotavlje

Pripadnost, pogum 
in vztrajnost so 
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Je pa ključno, da nisi 
preveč trmast.
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Katero je bilo vaše najbolj zanimivo obdobje? Kaj ga je 
zaznamovalo? 
Vsako obdobje je bilo po svoje zelo zanimivo. Prvih 10 
let je zame predstavljalo obdobje učenja – tako stro-
kovnih stvari kot stvari, ki so pomembne za vodenje 
podjetja. Že pred prevzemom krmila je bila moja 
vizija, da podjetje iz povprečja dvignemo čim višje, 
zato sem temu cilju tudi sledil. Leto pred prevzemom 
vodenja sem bil odgovoren za največjo investicijo 
v zgodovini Marmorja, saj smo se odločili postaviti 
novo proizvodno halo z novimi poslovnimi prostori. 
Celotna investicija je bila večja od naše takratne 
letne realizacije in na koncu s ponosom povem, da je 
bila naložba zaključena z manjšimi stroški, kot smo 
sprva načrtovali. Ta investicija je bila tudi prelomna 
za naše podjetje, saj je predstavljala premik iz obrtne 
v proizvodno industrijo. Kasneje smo z različnimi 
inovacijami in razvojem postali vodilna sila v kamno-
seški industriji na področju nekdanje Jugoslavije. Za 
uspeh je bilo treba sodelovati z različnimi podjetji 
po celem svetu, vlagati v tehnologijo in kadre. Le na 
ta način nas je posledično tudi zahteven zahodni trg 
začel sprejemati. 

Kaj menite, kakšen pečat puščate v slovenskem 
gospodarstvu?
Ne delam si nobenih iluzij, da sem v slovenskem 
gospodarstvu pustil nek večji pečat. Upam pa si trditi, 
da smo skupaj s sodelavci to podjetje najprej postavili 
na zemljevid kamnoseških podjetij, potem pa ga še 
utrdili kot eno najboljših kamnoseških podjetij na 
svetu. Danes je ogromno stvari narejenih iz kamna 
in dejstvo, da smo del te zgodbe, mi prinaša veliko 
zadovoljstvo. Zelo sem ponosen, da je naše podjetje 
prepoznavno doma in predvsem v tujini.

Kaj vam je ob prejemu pomenila nagrada GZS? Kaj 
vam pomeni danes?
Nagrado sem prejel leta 1988 in že takrat mi je pome-
nila veliko, saj sem se zavedal, kaj pomeni. Čutil sem 
zadovoljstvo in ponos, da so rezultati dela našega 
podjetja prepoznavni. Po drugi strani sem se nagrade 
na nek način tudi bal, saj sem se zavedal, kako veliko 
odgovornost prinaša. Kar naenkrat so bile oči uprte 
vame in v poslovanje našega podjetja in kot zani-
mivost lahko povem, da smo dva tedna po prejemu 
nagrade dobili davčno inšpekcijo, kar verjetno ni bilo 
naključje.

Danes mi nagrada pomeni lep spomin na preho-
jeno pot, saj sem postal prvi direktor na področju 
gradbeništva, ki je prejel to nagrado.

Kako vi vidite vlogo GZS? Kaj bi si želeli od te ustanove 
v bližnji prihodnosti? 
To je institucija, ki zastopa gospodarstvo. Preko 
nje se mora slišati tiste, ki ustvarjajo, ne pa, da so 
najglasnejši tisti, ki jim je pomembno le to, kako deliti 
ustvarjeno (kot je bil primer v nekdanji Jugoslaviji). 
Mislim, da mora imeti GZS vlogo politične nevtral-
nosti, ne pa podpirati razklanosti, ki lahko dela 
ogromno škodo državi. Moj moto je vedno bil »z 
vsakim se moraš pogovarjati in skozi konsenze priti 
do skupnega sodelovanja«. V bližnji prihodnosti si pa 
predvsem želim, da bi nas GZS preko naših ambasad 
na zunanjih trgih bolj intenzivno zastopala.

Kakšni so vaši načrti (osebni in poslovni) v naslednjih 
petih letih? 
Na področju osebnih načrtov si želim, da bomo lahko 
odložili maske in da bo med nami kmalu več pristnega 
ter osebnega komuniciranja. Na področju poslovnih 
uspehov pa si želim, da bi lahko »z distance« užival 
uspehe podjetja. Še zmeraj rad prihajam na Hotavlje, 
uživam v čutenju atmosfere in tudi v dejstvu, da sem 
še vedno na tekočem o tem, kaj se v podjetju dogaja. 
Po potrebi pa se vključim v reševanje tistih nalog, kjer 
je moja prisotnost dobrodošla. Sem pa vodenje pod-
jetja v celoti prepustil sinovoma Damijanu in Tomažu, 
ki jima povsem zaupam. gg

Kar naenkrat so bile 
oči uprte vame in v 
poslovanje našega 
podjetja in kot 
zanimivost lahko 
povem, da smo dva 
tedna po prejemu 
nagrade dobili 
davčno inšpekcijo, 
kar verjetno ni bilo 
naključje.
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»Na karierni poti sem se srečevala z izjemno različnimi kulturnimi okolji – od 
zasebnega do javnega, od obdobja zelo redkih žensk na vodilnih položajih do prav 
tako redkih žensk na področju vodenja IT podjetij,« pravi dr. Flora Cvetka Tinauer, 
direktorica družbe EBA in nekdanja nagrajenka Gospodarske zbornice Slovenija (GZS). 
Vsi ti dejavniki močno vplivajo na človeka, še zlasti na žensko in na njeno kariero. 
»Lahko se umakneš, lahko se predaš, lahko pa se boriš naprej, preskakuješ ovire, 
krepiš svoje kompetence in zmagaš,« izpostavi sogovornica.  

Vodenje je kompleksen proces, v katerem se znanje 
in izkušnje prepletajo z osebnimi in organizacijskimi 
vrednotami, pove Flora Cvetka Tinauer. Opozori, da 
se mora vodja pogosto odločati hitro, intuitivno, zato 
je po njenem mnenju zelo pomemben sklad vrednot, 
ki si ga človek gradi. »Prav nič nam ne koristita 
odlično znanje in bogate izkušnje, če so naše vrednote 
napačne, negativne,« je prepričana. Poudari, da je pri 
sprejemu hitrih odločitev izjemno pomembna dobra 
intuicija. »Če naše vrednote niso pravilne, sprejem-
ljive, bodo naše intuitivne odločitve slabe. Mlad 
človek mora zato zelo veliko pozornosti posvečati ne 
le znanju in izkušnjam, temveč tudi krepitvi svojega 
vrednostnega sistema, presoji, kaj je prav in kaj ne. 

To pa je včasih veliko težje kot kopičiti znanje,« meni 
sogovornica. 

Doda, da vedno trčimo tudi v vrednote drugih, 
zato je po njenem mnenju zelo pomembno, da mlad 
človek ne vztraja v okolju, kjer prevladujejo negativne 
vrednote. »V takem okolju z drugačnimi vrednotami 
ne bo mogel napredovati, če pa se bo odločil, da 
bo svoje vrednote spremenil, pa se bo podal na pot 
slabih menedžerskih praks,« je prepričana.

Nabrala raznolike strokovne izkušnje 
Karierna pot Flore Cvetke Tinauer je bogata in zani-
miva. Prepustila se je toku in si tako nabrala raznolike 
strokovne izkušnje, v vsakem obdobju pa je pridobila 

Flora Cvetka Tinauer, EBA

Nič ne koristijo 
znanje in izkušnje, če 
so vrednote napačne 
Andreja Šalamun, foto: Barbara Reya
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novo znanje, nove veščine in novo zavedanje – bila je 
vodja pravne službe, članica uprave na investicijskem 
področju, vodja zasebnega investicijskega podjetja, 
vodja državne finančne institucije, vodja IT podjetja. 
Na poti se je srečevala z izjemno različnimi kulturnimi 
okolji – od zasebnega do javnega, od obdobja zelo 
redkih žensk na vodilnih položajih … Po njenem 
zmagaš, če kariero gradiš na svoj način, takšen, ki 
ustreza tvoji celoviti in kompleksni osebnosti – zanjo 
je v tem trenutku to vodenje družbe EBA.

Nagrada kot potrditev podjetniške ideje 
Nagrado GZS je Tinauerjeva prejela leta 2018. 
»Nagrada mi je ob prejemu pomenila predvsem 
priznanje, da so bili moje delo in rezultati mojega 
dela ter dela vseh sodelavcev opaženi. Ko sem 
poslušala takratno obrazložitev komisije, sem bila res 
ponosna na to, kar je zapisala kot glavne argumente 
za podelitev nagrade meni. V tistem trenutku je bila 
EBA na prelomnici nadaljnje rasti, krepitve ugleda 
svoje blagovne znamke, svojega produkta, vstopanja 
na tuje trge in nagrada GZS je bila za celoten kolektiv 
velik dodaten motivator, instrument krepitve našega 
ponosa, samozavesti,« pravi sogovornica in doda, da 
ji nagrada še vedno potrjuje pravilnost in uspešnost 
podjetniške ideje in njene uresničitve.

Pustila veliko sledi 
Flora Cvetka Tinauer je bila ves čas angažirana tudi v 
različnih gospodarskih organizacijah, najbolj inten-
zivno v GZS, kjer je desetletje vodila Savinjsko-šaleško 
gospodarsko zbornico in bila tudi članica Upravnega 
odbora GZS, krajše obdobje pa tudi podpredsednica 
GZS. »V obeh vlogah sem bila zelo dejavna. Še posebej 
močno sem se angažirala pri prehodu GZS iz obve-
znega v prostovoljno članstvo, zlasti na področju 
delitve premoženja, kjer lahko neskromno rečem, 
da je bil moj prispevek izjemno velik, saj smo na 
podlagi mojih rešitev ohranili premoženje GZS pred 
podržavljanjem in ohranili tudi celovitost GZS,« se 
spominja nekdanja nagrajenka. Prepričana je, da je 
na vsakem področju, ki ga je opravljala, »pustila sled s 
svojim načinom vodenja, s svojim znanjem in močno 
osebnostjo«.

GZS kot pomemben partner vsaki vladi 
Vlogo GZS vidi kot pomembnega partnerja vsaki vladi. 
»Od GZS kot predstavnika slovenskega gospodarstva 
si želim, da si v širšem družbenem prostoru pridobi 
položaj sokreatorja politike, ki določa življenje in 
delo v gospodarstvu. Če že formalno to ni mogoče, bi 
morala GZS vsaj dejansko pridobiti položaj institucije, 
ki bo pred vsako odločitvijo, ki povzroča posledice 
v gospodarstvu, vprašana za mnenje, stališče,« je 
jasna. Prepričana je, da si GZS ves čas za to prizadeva, 
a se zaveda, da je njena uspešnost odvisna tudi od 
druge strani.

Znanje ustvarjamo sami 
Poslovni načrti družbe, ki jo vodi Tinauerjeva, so 
trenutno usmerjeni na dokončanje razvoja novega 
produkta, ki ji bo omogočal pomembno globalno 
pozicioniranje. »Naš fokus je znova na lastnem 
razvoju produkta, kar nam omogoča avtonomijo 
pri vsebini in časovni dinamiki razvoja in tudi pri 
cenovni politiki,« pove sogovornica in doda, da so na 
to, da so sami avtorji vseh svojih produktov, najbolj 
ponosni. »Znanja ne kupujemo, ampak ga ustvarjamo 
sami. S ponosom povemo, da izvažamo znanje, ki 
je nakopičeno v naših produktih, ki jih uporabljajo v 
številnih državah po svetu. Takšna bo naša usmeritev 
tudi v prihodnje,« obljublja sogovornica in doda, da si 
prizadeva za prenos znanja na vse sodelavce. Ukvarja 
se tudi s krepitvijo kompetenc sodelavcev, vse s 
ciljem, da lahko čimbolj uspešno izvaja ciljno vodenje, 
katerega prakticira že ves čas. gg

Vlogo GZS vidi 
kot pomembnega 
partnerja vsaki 
vladi. 
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Dopustite, da vas razvaja in prerodi 
zdravilna moč Mediterana
Zdravilno moč naravnih dejavnikov 
iz Sečoveljskih solin so na območju 
Portoroža odkrili že v 13. stoletju, ko 
so benediktinci v bližnjem samostanu 
uporabljali slanico, solinsko blato, 
morsko vodo in sonce za zdravljenje 
revmatičnih bolezni. Enake naravne 
elemente v Portorožu uporabljajo še 
danes, kraj pa odlikuje tudi edinstveno 
mediteransko podnebje, dolga spreha-
jalna pot ob morju in peščena plaža.

Resort LifeClass Hotels & Spa Portorož 
je tik ob morju. Združuje šest hotelov 
najvišjih kategorij, 11 restavracij in barov, 
konferenčni center Portus, bazene s 

termalno in ogrevano morsko vodo ter 
pestro ponudbo wellness in masažnih 
storitev. LifeClass storitve temeljijo na 
holističnem pristopu, kjer je v ospredju 
sprostitev duha in telesa. 

Sprostitev in mediteranska kulinarika
Prebujanje v udobnih sobah s pogledom 

na Piranski zaliv je posebno doživetje. Vonj 
po mediteranskih drevesih, zvok valov in 
ptičje petje so tukaj stalnica. Ko se nauži-
jete teh lepot, je čas za bogat mediteranski 
zajtrk, nadaljevanje dneva pa je popol-
noma vaša izbira. Naj bo to sproščanje na 
prenovljeni plaži Meduza, vodna aerobika v 
bazenih s termalno vodo ali nordijska hoja 
po čudoviti slovenski Istri. Ko ste že tukaj, 
zakaj si ne bi privoščili malce razvajanja? Na 
primer, Thalasso masažo s koncentrirano 
morsko vodo in brinjevim oljem ali pristne 
lokalne specialitete s pogledom na morje? 
Prerodili se boste.

Ponudba LIFECLASS HOTELS & SPA:
• Prepoznavne storitve, ki temeljijo na 

150-letni tradiciji hotelirstva
• 6 hotelov
• 11 restavracij in barov
• Slaščičarna Café Central s ponudbo 

domačih sladic
• Bazeni s termalno vodo – Pramorje
• Bazeni z ogrevano morsko vodo 

– Sea Spa
• Sauna Park
• Konferenčni center Portus
• Otroška igralnica in Mini Klub
• Brezplačne aktivnosti na svežem 

morskem zraku
• Kolesarjem prijazen Act-ION Hotel 

Neptun s kategorizacijo 5 koles
• Strogi hotelski higienski standardi 

LifeClass Healthy Standard ter 
certifikati 

• 'Varno & zdravo na dogodke' in 
'Green & Safe'

Lifeclassove top storitve:
• Mediteranski piling s soljo iz 

Sečoveljskih solin in oljčnim oljem
• Terapevtska obloga telesa s solin-

skim blatom
• Thalasso masaža 
• Sladica Tartina
• Izvirne brezmesne jedi po vzoru 

natečaja 'Ali znamo kuhati brez 
mesa?', priznanje TGZS

• Naj krof 2021, priznanje TGZS

www.lifeclass.net  
0 5692 9001 / booking@lifeclass.net
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Intervju

Vztrajno in prožno 
gospodarstvo, kot 
je slovensko, lažje 
preživi izzive, kot 
je pandemija
Ana Vučina Vršnak, foto: Kraftart
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Slovensko gospodarstvo je izjemno vztrajno in fleksibilno. Zaradi tega lažje preživi 
takšne izzive, kot je pandemija. A spremembe bodo potrebne, če naj Slovenija dosega 
večjo dodano vrednost. Za doseganje sprememb je pomemben konsenz, ugotavlja 
Boštjan Gorjup, predsednik GZS od maja 2017 do maja 2021.

V letu, ko Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) 
praznuje 170 let, žezlo predsedovanja GZS po dveh 
mandatih svojemu nasledniku predaja Boštjan 
Gorjup, univerzitetni diplomirani gospodarski inženir, 
letnik 1975. Osebno v tem letu praznuje tudi 20. oble-
tnico dela za koncern Bosch, in sicer v različnih vlogah 
direktorja. Danes je direktor družbe BSH Hišni aparati 
d.o.o. Nazarje in tudi član uprave Region Adriatic East. 
Uspelo mu je spremljati in doživeti rast podjetja s 50 
na 500 mio EUR prihodkov letno.

Temeljno poslanstvo GZS je prispevati k izboljšanju 
poslovnega okolja v Sloveniji, s tem pa k večji 
gospodarski rasti. Kakšno poslovno okolje ima po 
vašem mnenju Slovenija?
V Evropi težko najdemo državo, ki je imela tako 
dinamično zgodovino kot Slovenija. Vemo, da 
gospodarstvo in gospodarsko okolje dobro uspevata 
v obdobju kontinuitete, mi pa smo morali skozi več 
vojn, osamosvojitev, izgubo tržišč, skozi fazo razlas-
titev, nato obdobje lastninjenja … Majhno slovensko 
gospodarstvo je unikum v evropskem prostoru. 
Glavni mejnik je bil prehod v tržno gospodarstvo, kjer 
smo morali postaviti nov poslovni model in z novo 
lastniško situacijo tudi novo poslovno okolje z jasno 
evropsko usmeritvijo. Poslovno okolje poskušamo 
ves čas izboljševati, da bi bilo bolj pregledno in bolj 
enostavno. Na tej poti odkrivamo raznolike izzive in 
poskušamo glede optimizacije poslovnega okolja najti 
soglasje z ostalimi deležniki v družbi. V luči trendov 
odnosa do okolja, ki jih zaznavamo v Evropi v zadnjih 
desetletjih, pa se moramo znati prilagajati novim 
okoljskim smernicam.

Katera država bi lahko bila Sloveniji vzor?
Vzor je lahko tista država, ki ima podobno ekonomijo 
in tudi visoko raven zadovoljstva podjetnikov. To bi 
lahko bili Avstrija in Estonija. Slednja je v preteklosti 
pogumno sprejela številne ukrepe za poenostavitev 
poslovanja.

Praznovanje 170. obletnice delovanja GZS sovpada s 
posebnimi izzivi v gospodarstvu, do katerih je prišlo 
zaradi epidemije novega koronavirusa. Kako odporno 
je slovensko gospodarstvo na splošno in kako 
odporno se je pokazalo v teh zahtevnih razmerah?
Slovensko gospodarstvo je izjemno vztrajno in 
fleksibilno. Zaradi tega lažje preživi takšne izzive, kot 
je pandemija. Pomagali so nam tudi ukrepi sofinan-
ciranja stroškov dela v času, ko nismo imeli možnosti 

100-odstotne zaposlitve svojih zaposlenih. Po več kot 
leto dni trajajočih izzivih, ki jih povzroča covid-19, smo 
močnejši, kajti svojim zunanjetrgovinskim partnerjem 
smo dokazali, da znamo poskrbeti za stabilno in 
kakovostno poslovanje. Največji izziv pa epidemija 
predstavlja za tiste, ki so bili več mesecev zaprti. 
Govorimo o približno 8 % delovne populacije, ki pa v 
prihodnjih mesecih potrebuje posebno obravnavo.

Se slovenska podjetja dovolj povezujejo za nastop 
na tujih trgih? Je prenos dobrih poslovnih praks med 
podjetji na področju mednarodnega poslovanja 
zadosten?
Nastop na tujih trgih je za slovensko gospodar-
stvo osnova za preživetje, kajti skoraj 90 % bruto 
domačega proizvoda (BDP) predstavlja izvoz. 
Gospodarstveniki si ves čas – tako formalno kot 
neformalno – poskušamo izmenjevati informacije 
o tujih trgih. Dobre prakse in kritične informacije 
si prenašamo preko GZS in različnih agencij, ki se 
ukvarjajo z gospodarskimi odnosi s tujino. Pogrešamo 
pa sistematični, strateški nastop, kjer bi izvrstno 
slovensko znanje in kompetence lahko združili v 
dobro prodajljiv produkt – torej v izdelek, ki bi se 
lahko odlično prodajal. Primer je denimo »slovenska 
hiša«, ki bi vključevala vse možne vsebine in partnerje 
na način, kot v evropskem prostoru nekatere države 
promovirajo strojegradnjo. 

Kako natanko si predstavljate primer 
»slovenske hiše«?
Šlo bi za produkt, ki bi ga lahko kot krono slovenskega 
znanja uporabili za promocijo. Pri tem smo nekoliko 
malenkostni ali pa previdni. V Sloveniji znamo narediti 
2.500 montažnih hiš in jih po povprečni dodani vred-
nosti prodajamo v Evropi. Vendar blagovna znamka te 
hiše nima takšne teže, kot bi jo lahko imela – glede na 
to, da znamo vse v povezavi s hišo, od sestavnih delov 
do opreme, narediti s svojim gospodarskim aparatom. 
Imamo eno najbolj diferenciranih gospodarstev, od 
proizvodnje materialov do polizdelkov, vključno s 
končnimi izdelki, to so gospodinjski aparati. Vsega 
tega ne znamo zaokrožiti v en skupni produkt. Manjka 
nam povezljivosti, zadržani smo v svojih korakih. 
Verjetno nas to še čaka v prihodnosti.

Svojim 
zunanjetrgovinskim 
partnerjem smo 
dokazali, da 
znamo poskrbeti 
za stabilno in 
kakovostno 
poslovanje.

Nastop na tujih 
trgih je za slovensko 
gospodarstvo 
osnova za 
preživetje, kajti 
skoraj 90 % BDP 
predstavlja izvoz.

Ne glede na velikost 
podjetja poskuša 
zbornica najti 
odgovore na vse 
podjetnikove izzive.



Kako h gospodarski klimi prispeva GZS? Kako bi 
ocenili vlogo zbornice recimo od vstopa Slovenije v 
EU, torej od leta 2004 naprej?
Že pred vstopom v EU je GZS odigrala ključno vlogo 
priprave gospodarstva na evropski pravni okvir. Tudi 
po vstopu v EU je GZS spremljala izzive podjetnikov 
pri prehodu. Zbornica je bila z vlado v intenzivnih 
stikih glede prilagoditve zakonodaje in koriščenja 
sredstev EU, da bi ujeli velik zaostanek v razvitosti.

Vendar zaostanka še nismo uspeli odpraviti, še vedno 
smo pod povprečjem razvitosti EU.
Slovenija se v tem trenutku nahaja v velikem prestruk-
turiranju, tudi zaradi GZS, kjer smo si postavili zelo 
ambiciozen načrt glede dodane vrednosti. Želimo, 
da se v gospodarstvu izpelje strategija pametne 
specializacije na tistih produktih, kjer lahko zaradi 
zahtevnosti ali pa tržne niše dosegamo višje cene 
in s tem omogočimo razvoj družbenih podsistemov 
v državi. V to nas sili tudi mobilnost prebivalstva, 
saj bi lahko začeli izgubljati najbolj ključni kapital – 

izobražene mlade. Naša naloga je, da v naslednjih 
letih izkoristimo priložnosti, ki jih prinaša obdobje 
po pandemiji. To obdobje bo namreč zelo pretreslo 
evropski gospodarski prostor. Videli smo, kako ran-
ljiva je Evropa in v luči postavljanja evropskih strategij 
moramo tudi mi prepoznati svoje strateške prednosti, 
ki izhajajo iz možnosti obdelave vseh materialov, ki 
jih uporabljamo v naših izdelkih, po celotni vertikali 
od primarne pridelave do izdelave končnih izdelkov. 
Ob tem lahko v okvirih krožnega gospodarstva še bolj 
izkoristimo svoje prednosti, kot pa je bilo to mogoče 
po letu 2004, ko smo bili pod velikim vplivom posledic 
globalizacije, predvsem socialnega dumpinga 
z vzhoda.

Izobražene mlade omenjate kot ključni kapital. Bomo 
znali na vseh ravneh poskrbeti za prehod oziroma 
prenos znanja na mlajše generacije? Kako je s tem v 
podjetjih?
Smo mlado gospodarstvo. Stari smo 30 let in v 
povezavi z lastništvom prehajamo v drugo generacijo. 
Fokus je ustrezna priprava naslednikov, da s tem ohra-
nimo ekonomsko suverenost. Praksa je po podjetjih 
nedvomno različna; ponekod sistematično vzgajajo 
naslednike, drugod bodo zadevo prepustili trgu. 
Želel bi si, da odprt poslovni sistem, ki je marsikomu 
odprl poslovno pot, ostane še naprej odprt za mlade, 
ki bodo iz šol prihajali v podjetja. Da torej ne bomo 
začeli zapirati poslovnega okolja z ovirami za tiste, ki 
bodo imeli dobre ideje. Poskrbeti je treba za financi-
ranje, inkubatorje in mreženje, na GZS pa bomo nudili 
ustrezno strokovno pomoč. 

GZS je mrežno organizirana in pokriva tako vse regije 
Slovenije kot tudi dejavnosti. Članstvo je raznoliko. 
Kako lahko zbornica pri oblikovanju svojih stališč 
upošteva zelo raznolike interese različnih dejavnosti 
in tudi različnih podjetij? Kako pridejo do izraza 
interesi malih in srednjih podjetij (MSP)?
Ključno poslanstvo vsakega zaposlenega na GZS 
in tistega, ki v raznih organih zastopa bodisi regijo 
bodisi posamezno branžo, je usmerjenost k podje-
tniku. Ne glede na velikost podjetja poskuša zbornica 
najti odgovore na vse podjetnikove izzive. Tako kot 
poskušamo iskati rešitve s pametno politiko za regijo 
ali sektor. GZS s svojimi 150 zaposlenimi poskuša vsa 
leta delovati kot ključni organ, ki skupaj z drugimi 
deležniki išče rešitve za boljše poslovno okolje. Dokaz 
za to je tudi zadnjih 12 mesecev, kjer je GZS odigrala 
ključno vlogo pri zbiranju informacij od vseh podje-
tnikov, ne glede na to, ali so člani Zbornice ali ne.

Zbornica se zavzema za nov razvojni zagon in izvedbo 
strateških reform, saj bi to pomenilo vzdržnost javnih 
financ in boljše poslovno okolje. Vemo, da so velike 
spremembe vedno zahtevne, zato me zanima, kako 
v realnosti doseči izvedbo reform? Bodite karseda 
konkretni, ker na deklarativni ravni – glede na slišano 
– vsi akterji že leta vedo, kaj vse bi bilo treba storiti.
Pri svojem večletnem delovanju sem videl, kako 
pomemben je konsenz za izpeljavo sprememb. 
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Naš namen 
je povezovati 
zmogljivosti 

znanja in opreme 
s konkretnimi 
podjetji, ki se 

sedaj pod okriljem 
strategije pametne 

specializacije 
povezujejo v 

strateška razvojno-
inovacijska 

partnerstva (SRIP-i).



Potrebno je veliko energije pri predstavitvi želja ter 
usklajevanj, kar nas vodi do usmeritve v politiko 
manjših korakov. Konkretno: na področju debirokra-
tizacije je pripravljena sprememba zakonodaje, ki 
naj bi omogočila boljši davčni okvir pri stroških dela 
ter manj zapletene postopke pri kontaktih z državo. 
Hkrati GZS sodeluje pri optimizaciji zakonodaje na 
področju okolja v luči skrajšanja postopkov za prido-
bivanje različnih dovoljenj ali soglasij. Tretje področje 
pa je spremljanje socialnega, zdravstvenega in pokoj-
ninskega zavarovanja, kjer so zaradi demografske 
slike potrebne določene korekcije, da zagotovimo 
vzdržnost sistema in kakovost storitve. Zavedati se 
je treba, da se moramo obnašati odgovorno in da 
moramo poskrbeti za vzdržnost sistema, četudi to 
stane nekoliko več.

Na Vrhu slovenskega gospodarstva leta 2019 je bila 
podpisana posebna Izjavo za Slovenijo 5.0 kot družbo 
trajnostnega razvoja. Gospodarstvo naj bi povečalo 
vlaganja v raziskave in razvoj (R&), v posodobitve 
procesov ter skrb za okolje; politika naj bi omogočila 
dolgoročna vlaganja v R&R ter poskrbela za čim manj 
birokracije, znanost pa naj bi krepila tako bazično 
kot aplikativno raziskovanje. Se je kaj spremenilo od 
podpisa Izjave do danes?
Kljub pandemiji je GZS redno v stiku s ključnim akterji 
na področju znanosti. Zavedamo se, da so bili pred 
desetletji razlogi za ustanovitev znanstvenih institucij, 
kot sta Institut »Jožef Stefan« (IJS) in Kemijski inštitut, 
s skupnimi raziskovalni sredstvi pomagati širšemu 
gospodarstvu s koncentracijo znanja. Namen je pove-
zovati zmogljivosti znanja in opreme s konkretnimi 
podjetji, ki se sedaj pod okriljem strategije pametne 
specializacije povezujejo v strateška razvojno-inova-
cijska partnerstva (SRIP-i). Na tak način dobi znanost 
najboljše sogovornike, v katero smer osredotočiti 
svoje »omejeno« znanje. Vsi se moramo zavedati 
pomena vlaganj v raziskave in razvoj (R&R) v zasebni 
sferi, pa seveda tudi v javni sferi, ker moramo sredstva 
za ta namen bistveno povečati, če želimo jutri imeti 
bolj zahtevne izdelke.

Za prvih 170 let delovanja GZS se lahko Zbornica 
pohvali s številnimi dosežki. Kaj pa je tisti dosežek, 
na katerega bi bili vi ponosni ob recimo 200. obletnici 
delovanja? K čemu stremite?
V tem trenutku se nahajamo sredi 4. industrijske revo-
lucije. Ideja Slovenije 5.0 je ustvariti boljše poslovno in 
nasploh življenjsko okolje za vse prebivalce z uporabo 
sodobnih tehnologij. Gre za vzdržni razvoj in želim 
si, da bomo v naslednjih desetletjih našli modrost 
za pravo kombinacijo tehnoloških prednosti, ki jih 
znamo modro uporabiti za dobrobit vseh ljudi. In da 
bomo s tem Evropi tudi vzor kot organizirana država, 
v kateri se spoštujejo ključne vrednote in kjer vlada 
blaginja za vse.

Še zadnje vprašanje: slovensko gospodarstvo je le 
del ogromne svetovne ekonomije. Ta se spopada s 
številnimi izzivi, od okoljskih in podnebnih, glede virov 
in surovin, s problematiko delavcev v težkih pogojih, 
logistiko, nenazadnje s političnimi vprašanji, ovirami 
in sankcijami. Kateremu izzivu bi dali prednost pri 
reševanju in zakaj?
Skozi zgodovino se moramo navajati na prilagajanje 
spremembam, ki se dogajajo v družbi ali na področju 
tehnologije. Ohranjati moramo sposobnost prilaga-
janja, ki je že po Darwinu predpogoj za preživetje. 
Poslušati je treba svoje zaposlene, opazovati svoje 
okolje, sodelovati s ključnimi deležniki v smislu dose-
ganja potrebnih sprememb in biti tudi vzor po vseh 
ekonomskih in etičnih standardih, kajti na tak način 
bomo vedno znali graditi stabilno poslovno okolje, 
gospodarske subjekte ter tudi s tem celotno družbo. gg
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Avtomatizirajte
ePoslovanje s 
poslovnimi partnerji 
z brezplačno uporabo bizBox eNabiralnika in kratkoročno 
hrambo eDokumentov znotraj vašega obstoječega 
poslovnega okolja. 

Izberite 
najbolj razširjeno
EDI platformo 
v Sloveniji

· Enotna storitev za EDI eIzmenjavo z 
 Javno upravo, bankami, trgovci in   
 ostalimi partnerji doma ter v tujini
· Zagotovljena zakonska skladnost
 eIzmenjave in eDostave dokumentov
· Enostavno izvajanje procesa od naročila  
 do plačila  

LogChain platforma

· Verodostojno izvajanje brezstične dostave  
 in prevzem blaga brez papirja
· Upravljanje poti dostave in sledenje pošiljk  
 online v živo
· Zakonsko skladna dostava z elektronskim  
 zajemom podpisa - Proof of delivery
· Vključevanje zunanjih prevoznikov v   
 interne procese odpreme, sledenja,   
 dostave in vračil

bizBox EDI omrežje 

· Podpora različnih B2B procesom
· Vmesniki in orodja za poslovne aplikacije in  
 spletna orodja za male in velike sisteme
· Podpora različnim EDI standardom ( eSLOG  
 2.0, EDIFACT, GS1 EANCOM, UBL 2.1, ...)
· Povezljivost z drugimi EDI ponudniki in   
 možnost specifičnih povezav s partnerji   
 (AS2, OFTP, SFTP, FTP, x.400,...)

bizBox eNaročanje

· Digitalizacija procesa naročanja s partnerji
· primerno za kupce in dobavitelje ne glede  
 na velikost
· Podpora procesa eNaročanja  v različnih   
 branžah in državah
· integracija v obstoječe ERP aplikacije
· EDI Web portal eNaročanje
· Enostavno vključevanje EDI partnerjev

ZZI d.o.o.
Pot k sejmišču 33
1000 Ljubljana
Slovenija

www.zzi.si
www.bizbox.eu
www.log-chain.eu

20.000 podjetij že zaupa
storitvam bizBox

Več kot 45 partnerskih rešitev
ima vgrajene bizBox storitve

Izmenja se več kot 1.000.000
dokumentov mesečno

Povezani z globalnimi
EDI ponudniki eIzmenjave
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Vizija

GZS kot najmočnejši partner državi
Na temeljih tradicije, znanja, izkušenj ter vpetosti v slovenski in mednarodni 
gospodarski prostor želim graditi gospodarsko zbornico prihodnosti kot 
najmočnejšega partnerja državi.

170 let Gospodarske zbornice Slovenije in 400 let 
jeklarstva v Mežiški dolini. Obletnici, ki ju letos 
obeležujemo, nista zgolj visoki okrogli številki, ki 
nas navdihujeta s ponosom. Sta veliko več. Sta 
prepričljiv dokaz, da smo gospo-
darstveniki na tem prostoru, skupaj 
z Gospodarsko zbornico Slovenije 
(GZS) kot največjo in najmočnejšo 
stanovsko organizacijo kot našim 
povezovalnim členom, vztrajni, 
hitro odzivni, a hkrati prilagodljivi in 
inovativni. 

Na temeljih tradicije, znanja, 
izkušenj ter vpetosti v slovenski in 
mednarodni gospodarski prostor 
želim skupaj z vami graditi gospodarsko zbornico 
prihodnosti kot najmočnejšega partnerja državi. 
Partnerja, ne zgolj sogovornika, ki bo s svojimi stališči 
in predlogi lahko pravočasno, še pred sprejetjem 
zakonodajnih predpisov, vplival na oblikovanje takih 
zakonodajnih okvirov, da se bo gospodarstvo krepilo 
in razvijalo v dobrobit vseh. Brez močne ekonomije 
namreč ni splošnega blagostanja. Tudi sodelovanje 

in povezovanje s člani in drugimi ključnimi deležniki 
doma in v tujini morata odlikovati zbornico priho-
dnosti. Osrednja naloga in poslanstvo GZS pa ostajajo 
njena hitro odzivnost, učinkovitost in še naprej 

popolni strokovni servis članom. 
Vizija, ki jo je zastavila GZS do 

leta 2025 – 60.000 EUR dodane 
vrednosti na zaposlenega, 50 mrd 
EUR izvoza in 2.300 EUR povprečne 
plače, je dosegljiva, čeprav je še 
vedno ambiciozna. Seveda pa 
naštetega ni mogoče doseči čez 
noč in ne brez velikih vlaganj v 
raziskave in razvoj, inovacije in nove 
produkte. 

Vsa naša skupna prizadevanja bodo še naprej 
temeljila na razvojnem partnerstvu Slovenija 5.0. kot 
odlični odskočni deski za zeleni prehod in digitaliza-
cijo, nova investicijska vlaganja in internacionalizacijo 
gospodarstva. Le tako bomo lahko dvignili produktiv-
nost dela in storitev, dosegli višje dodane vrednosti 
ter izvozne rasti na vseh trgih. 

Tibor Šimonka, glavni pod-
predsednik v Skupini SIJ, je 
bil 5. maja 2021 izvoljen za 
predsednika Gospodarske 

zbornice Slovenije (GZS) 
z dveletnim mandatom. 

Funkcijo, ki jo bo opravljal 
nepoklicno, nastopa z 28. 

majem 2021.

Življenjepis
Tibor Šimonka je diplomiral na Ekonomski fakulteti Univerze v 
Ljubljani. 

Zasedal je vodilna mesta v družbi Iskra, nato je v Belgiji pet 
let vodil IMV-jevo hčerinsko družbo Adria Caravan Mobil N.V. 
in sodeloval pri prenosu proizvodnje v Novo mesto (današnji 
Adria Mobil). Po vrnitvi v Slovenijo se je krajši čas ukvarjal s 
svetovanjem in kriznim upravljanjem različnih podjetij.

Dobro pozna največje jeklarsko podjetje v državi, Skupino 
SIJ – Slovenska industrija jekla. V obdobju 1999–2002 je bil 
član uprave za finance in ekonomiko v družbi Slovenske žele-
zarne d.d. (sedaj SIJ). SIJ d.d. in Skupino SIJ je kot predsednik 
uprave vodil od leta 2002 do 2014. Nato se je za določen čas 
posvetil drugim izzivom.

Od junija 2014 je bil za obdobje poldrugega leta pooblaš-
čenec bank upnic v procesu prestrukturiranja in iskanja 
strateškega partnerja za Perutnino Ptuj d.d., januarja 2016 pa 
je bil imenovan za predsednika uprave istoimenske skupine.

Februarja 2019 se je kot član uprave vrnil v Skupino SIJ in 
maja 2020 postal glavni podpredsednik največje vertikalno 
integrirane metalurške skupine v Sloveniji.
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Matrična organiziranost, vertikalna integracija v 
organe, vključenost v posvetovalna telesa … Vse to 
je velik kapital in obenem orodje, ki ga ima zbornica 
na poti, da vsi skupaj postanemo Slovenija 5.0 – 
torej družba trajnostnega razvoja, ki bo z uporabo 
znanosti, umetne inteligence, industrije 4.0 in inova-
tivnosti zagotavljala delo, socialno varnost in okoljsko 
vzdržnost po najvišjih svetovnih merilih, s čimer 
bomo po razvitosti prodrli v krog najuspešnejših 
držav sveta. 

Med zborničnimi kratkoročnimi prioritetami je 
prav gotovo naslednji paket interventne zakonodaje 
in pomoči gospodarstvu pri premagovanju gospo-
darskih posledic epidemije covid-19. Ohraniti je treba 
ukrepe, ki veljajo, nekatere spremeniti in nadgraditi. 
Posebno pozornost pomoči in drugačne obravnave 
je treba nameniti gostinstvu in turizmu ter priredit-
venim dejavnostim, ki so bile v tem obdobju verjetno 
najbolj prizadete. Nujni so seveda tudi ukrepi za 
ponovni zagon gospodarstva po epidemiji covid-19, 
je pa težko v tem trenutku oceniti, kaj vse nas bo še 
doletelo. Zagotovo je treba preprečiti scenarij, ki smo 
mu bili priča po finančni krizi, ko je veliko podjetij in 
sistemov ter celih panog šlo po poti stečajev in izgi-
notja. Aktivnosti GZS in vseh članov so ključne, da se 
bodo vsi deležniki resnično zavedali, da tudi trenutni 
zmerni optimizem zaradi boljših rezultatov v prvih 
mesecih letošnjega leta še ne pomenijo enostavne 
rešitve likvidnostih težav, v katerih se bodo podjetja 
še lahko znašla zaradi soočanja s posledicami koro-
nakrize. Treba bo nadaljevati z moratoriji, učinkovito 
poroštveno shemo ter zagotoviti, da ta cunami ne bo 
imel hujših posledic. Nadaljevali bomo dobro zastav-
ljene pobude regionalnih zbornic glede Investicijske 
platforme, ki že sedaj vključuje razvojne projekte 

podjetij v vrednosti 2,8 mrd EUR ter se zavzeli za to, da 
se delež sredstev, namenjenih gospodarstvu v Načrtu 
za odpornost in okrevanje, povečajo. V nasprotju s 
številnimi drugimi državami je pri nas prevelika pozor-
nost posvečena javnemu sektorju in infrastrukturnim 
projektom. Pomembno področje bo tudi debirokra-
tizacija, kjer bomo skušali doseči odpravo številnih 
administrativnih ovir, čim hitrejšo uvedbo višine 
razvojne kapice na ustrezni višini, ki jo je zbornica pre-
dlagala. Še naprej bomo opozarjali na to, da je treba 
skrajšati postopke za pridobivanje različnih dovoljenj 
ter da okoljska zakonodaja, za katero je prav, da je 
trajnostno naravnana, ne sme zavirati konkurenčnosti 
gospodarstva.

Ključne usmeritve v času mojega predsedovanja 
GZS bodo tako zeleni prehod, podpora digitalizaciji, 
inovativnosti, raziskavam in razvoju, pomoč članom 
pri črpanju finančnih sredstev, internacionalizacija ter 
karierni razvoj zaposlenih.

Spoštovane članice in člani GZS, 
zahvaljujem se za izkazano zaupanje. V veliko veselje 
in čast mi je biti novi predsednik GZS v mandatnem 
obdobju 2021-23. 

»Brez starega mlado ne zraste,« je stari slovenski 
pregovor. In prepričan sem, da ta še kako velja tudi za 
našo zbornico, ki mora svoje delovanje nadgrajevati 
na že dosežnem in hkrati utirati nove poti. A hkrati 
velja tudi rek, da »nisi nikoli dovolj star, da ne bi bil 
mlad«. Z vsem, kar sem prehodil, in kar znam, in kar 
bom pridobil od sodelavcev, ki so zares strokovni, 
ter pobud s strani članov, verjamem, da bomo skupaj 
ustvarili še bolj globalno, sodobno in zeleno, še vpliv-
nejšo – že sedaj pa najbolj reprezentativno – zbornico 
slovenskega gospodarstva. gg

Ključne usmeritve v času mojega predsedovanja 
GZS bodo zeleni prehod, podpora digitalizaciji, 
inovativnosti, raziskavam in razvoju, pomoč 
članom pri črpanju finančnih sredstev, 
internacionalizacija ter karierni razvoj zaposlenih.
Tibor Šimonka,
Glavni podpredsednik, Skupina SIJ
Predsednik GZS

Foto: Kraftart 
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Hitro prilagajanje na spremembe  
je del poslovanja SIQ

Igor Likar je direktor Slovenskega 
instituta za kakovost in meroslovje 
(SIQ) že od njegove ustanovitve leta 
1993. Zaradi tesne povezave instituta 
predvsem z razvojno usmerjenim 
delom slovenskega gospodarstva je 
njegov pogled na preteklost, seda-
njost in prihodnost gospodarstva več 
kot primeren.

Gospod Likar, začnimo z 
najaktualnejšo temo. Kako 
ocenjujete odziv gospodarstva na 
izredne razmere pandemije? Se vam 
zdi, da se je podjetjem uspelo dovolj 
hitro in uspešno prilagoditi novim 
okoliščinam?

Statistični podatki jasno kažejo, da 
slovenske gospodarske družbe delu-
jejo presenetljivo dobro – tudi zaradi 
državne pomoči. Pogled skozi izkušnje 
SIQ pa omogoča bolj izostren in manj 
posplošen odgovor. Večina podjetij, ki 
so nam zaupala v preteklosti, se obrača 
na nas tudi danes. SIQ je namreč skoraj 
nujna postaja na poti do svetovnega 
trga za prav vsa podjetja s tehnološko 
zahtevnejšimi proizvodi. V obdobju kriz 
taka podjetja skoraj praviloma močno 
delajo na razvoju svojih proizvodov, 
da bodo po obdobju krize lahko spet 
uspešno poslovala.

Slovenska pretežno družinska 
in butična podjetja so že pred leti 
prepoznala primerjalno prednost v 
razvojni komponenti, zato se njihov 
položaj na globalnem trgu danes 
kvečjemu izboljšuje. To pa daje doda-
ten zagon tudi SIQ. Uporabniki naših 
storitev prihajajo s celotnega razvitega 
sveta, pa vendar naše poslanstvo vidimo 
predvsem v podpori slovenskemu 
gospodarstvu. Sodeč po obsegu inova-
tivnosti v slovenskem gospodarstvu 
in posledičnem obsegu naročil v naših 
laboratorijih se nam ni treba posebej 
bati za našo prihodnost.

Kako se je SIQ prilagodil situaciji? Kako 
velike so bile te spremembe?

Na SIQ se znamo hitro prilagoditi 
novim razmeram, spremembe so del 
našega poslovanja, saj lahko le tako 
ohranjamo ugled in zaupanje pri svojih 
strankah. Izzive razumemo kot priložnost. 
Že pred leti smo prepoznali del svojega 
prihodnjega razvoja v informacijskih 
tehnologijah, ki so vpete tako v storitve 
kot izdelke. Ne le da na tem področju že 
dlje časa odpiramo nove perspektive, 
znanje je tudi nam omogočilo hitro prila-
goditev dela v kriznem obdobju.

Kaj vi osebno vidite kot ključno 
vrednoto, ki ohranja organizacijo pri 
življenju tudi v času krize?

V krizi so potrebne hitre akcije in 
reakcije, saj kriza kaznuje vsako obotav-
ljanje. Hitrost pa ima kumulativno korist 
le, če je celotna organizacija pred tem 
globoko ponotranjila svoje vrednote, 
poslanstvo in vizijo. Nič ne pomaga, da 
so naši temelji umetelno zapisani, če 

niso ponotranjeni. Za ponotranjanje pa 
je potreben čas. Kdor časa pred krizo ni 
porabil za utrjevanje, je lahko prepričan, 
da bodo reakcije njegove organizacije 
pogosto druga z drugo v nasprotju. 

Večkrat ste že poudarili pomembnost 
neodvisnosti in nepristranskosti 
instituta. Zakaj je to v teh časih tako 
zelo pomembno?

Boj za cepiva je dovolj jasno tudi 
laikom pokazal, kako pomembne so 
domače podporne institucije – a take, 
ki so globalno priznane. Globalno pa 
si lahko priznan le, če lahko v vsakem 
trenutku dokažeš popolno neodvisnost 
od gospodarskih in političnih interesov. 
Težka naloga, ki pa jo na SIQ vztrajno 
izpolnjujemo.
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predvsem z razvojno usmerjenim 
delom slovenskega gospodarstva je 
njegov pogled na preteklost, seda-
njost in prihodnost gospodarstva več 
kot primeren.

Gospod Likar, začnimo z 
najaktualnejšo temo. Kako 
ocenjujete odziv gospodarstva na 
izredne razmere pandemije? Se vam 
zdi, da se je podjetjem uspelo dovolj 
hitro in uspešno prilagoditi novim 
okoliščinam?

Statistični podatki jasno kažejo, da 
slovenske gospodarske družbe delu-
jejo presenetljivo dobro – tudi zaradi 
državne pomoči. Pogled skozi izkušnje 
SIQ pa omogoča bolj izostren in manj 
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na nas tudi danes. SIQ je namreč skoraj 
nujna postaja na poti do svetovnega 
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zahtevnejšimi proizvodi. V obdobju kriz 
taka podjetja skoraj praviloma močno 
delajo na razvoju svojih proizvodov, 
da bodo po obdobju krize lahko spet 
uspešno poslovala.

Slovenska pretežno družinska 
in butična podjetja so že pred leti 
prepoznala primerjalno prednost v 
razvojni komponenti, zato se njihov 
položaj na globalnem trgu danes 
kvečjemu izboljšuje. To pa daje doda-
ten zagon tudi SIQ. Uporabniki naših 
storitev prihajajo s celotnega razvitega 
sveta, pa vendar naše poslanstvo vidimo 
predvsem v podpori slovenskemu 
gospodarstvu. Sodeč po obsegu inova-
tivnosti v slovenskem gospodarstvu 
in posledičnem obsegu naročil v naših 
laboratorijih se nam ni treba posebej 
bati za našo prihodnost.

Kako se je SIQ prilagodil situaciji? Kako 
velike so bile te spremembe?

Na SIQ se znamo hitro prilagoditi 
novim razmeram, spremembe so del 
našega poslovanja, saj lahko le tako 
ohranjamo ugled in zaupanje pri svojih 
strankah. Izzive razumemo kot priložnost. 
Že pred leti smo prepoznali del svojega 
prihodnjega razvoja v informacijskih 
tehnologijah, ki so vpete tako v storitve 
kot izdelke. Ne le da na tem področju že 
dlje časa odpiramo nove perspektive, 
znanje je tudi nam omogočilo hitro prila-
goditev dela v kriznem obdobju.

Kaj vi osebno vidite kot ključno 
vrednoto, ki ohranja organizacijo pri 
življenju tudi v času krize?

V krizi so potrebne hitre akcije in 
reakcije, saj kriza kaznuje vsako obotav-
ljanje. Hitrost pa ima kumulativno korist 
le, če je celotna organizacija pred tem 
globoko ponotranjila svoje vrednote, 
poslanstvo in vizijo. Nič ne pomaga, da 
so naši temelji umetelno zapisani, če 

niso ponotranjeni. Za ponotranjanje pa 
je potreben čas. Kdor časa pred krizo ni 
porabil za utrjevanje, je lahko prepričan, 
da bodo reakcije njegove organizacije 
pogosto druga z drugo v nasprotju. 

Večkrat ste že poudarili pomembnost 
neodvisnosti in nepristranskosti 
instituta. Zakaj je to v teh časih tako 
zelo pomembno?

Boj za cepiva je dovolj jasno tudi 
laikom pokazal, kako pomembne so 
domače podporne institucije – a take, 
ki so globalno priznane. Globalno pa 
si lahko priznan le, če lahko v vsakem 
trenutku dokažeš popolno neodvisnost 
od gospodarskih in političnih interesov. 
Težka naloga, ki pa jo na SIQ vztrajno 
izpolnjujemo.

Že od leta 1978 proizvajamo različne zobate 
obroče in obroče za zagon in pogon avtomobi-
lov. Do danes smo jih izdelali že 155 milijonov. 
Prodajamo jih na vseh glavnih trgih po vsem 
svetu. Naši proizvodi so vgrajeni v avtomobile 
najpomembnejših OEM-ov. V našem segmentu 
proizvodov smo se uvrstili v svetovni vrh.

Stalni napredek, kakovost proizvodov in storitev, 
visoka fleksibilnost dobav in konkurenčne cene 
so naši argumenti v prodaji. Vsako leto smo bolj 
konkurenčni na globalnem trgu.

Razvijamo nove učinkovite in zanesljive proizvo-
dne procese ter proizvajamo visoko kakovostne 
zobnike in obroče, sposobne prenosa velikih 
moči ob visoki obrabni obstojnosti, za pogon v 
električnih in hibridnih vozilih.

Naš uspeh in napredek temeljita na medseboj-
nem spoštovanju in žlahtnem družinskem podje-
tništvu družine STRAŠEK.

www.kls.si             info@kls.si

Foto: Katja Kodba
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Nagrade

Le izpostavljanje in nagrajevanje  
dobrih praks in sposobnih 
posameznikov vodi v napredek
Gospodarska zbornica Slovenije podeljuje številne nagrade in priznanja. Tako je 
Nagrada Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške 
dosežke najprestižnejša nagrada gospodarstvenikom v slovenskem prostoru. Zbornica 
podeljuje priznanja tudi najboljšim inovacijam.
Ana Vučina Vršnak

Vodilo: Izjemni dosežki trajnejšega pomena
Nagrada GZS za izjemne gospodarske in podjetniške 
dosežke se bo v letu 2021, ko zbornica obeležuje 
170 let delovanja, podelila 53-ič. Gre za najstarejše 
tovrstno priznanje v Sloveniji – ustanovljeno leta 1968 
s Sklepom o ustanovitvi nagrade Borisa Kraigherja za 
izjemne dosežke trajnejšega pomena  v organizaciji 
in vodenju gospodarskih organizacij, ki odločilno 
vplivajo na izboljšanje ekonomskega položaja gospo-
darskih subjektov. Prvič je bila podeljena leta 1969 ob 
obletnici smrti Borisa Kraigherja.

Kdo so prejemniki? To so  gospodarstveniki, ki traj-
nostno ustvarjajo presežke – imajo večletne odlične 
rezultate na domačem in svetovnih trgih, razpolagajo 
z inovativno poslovno filozofijo in ravnajo s premišlje-

nimi poslovnimi potezami. Dosegajo preboje v svojih 
tržnih nišah in so lahko vodilni na domačem ali tujem 
trgu. S svojim delovanjem in aktivnostmi dokazujejo, 
da je mogoče odlične rezultate v zadovoljstvo vseh 
deležnikov – kupcev in lastnikov, zaposlenih in okolja 
– doseči tudi v najzahtevnejših pogojih poslovanja. 
Prejemniki nagrade se tako uvrstijo v družbo najvi-
dnejših gospodarstvenikov, ki s svojim delovanjem 
pomembno sooblikujejo gospodarsko in družbeno 
okolje, v katerem delujejo.

Rdeča nit ob podelitvi nagrad v letu 2021 za pre-
teklo leto je »S tradicijo gradimo prihodnost«. S tem 
se opozarja na pomen tradicije, kaj se je mogoče iz nje 
naučiti in kaj je mogoče prenesti v prihodnost.
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25 let priznanj za inovacije
GZS podeljuje tudi priznanja za inovacije na naci-
onalni ravni, ki predstavljajo najvišja nacionalna 
priznanja za inovacije slovenskih podjetij in drugih 
organizacij ter s tem promocijo inovativnosti doma in 
v tujini. Predloge ocenjujejo člani komisij na pod-
lagi opisa problema in njegove rešitve, razsežnosti 
inovacije, opisa stanja na področju inovacije, zaščite 
inovacije, inovacijske ekipe, uporabnika, trga ter 
finančnih in trajnostnih učinkov.

V letu 2021 GZS obeležuje 25 let izbora in nagra-
jevanja inovacij v podjetjih; 25 let se podeljujejo 
nagrade na regionalni ravni in 19 let na nacionalni 
ravni. V preteklih 18 letih so bila v celotni Sloveniji 
priznanja podeljena preko 11.200 inovatorjem in ino-
vatorkam in več kot 3.200 inovacijam. Na nacionalni 
ravni je bilo podeljenih 153 zlatih priznanj.

Zgodovina priznanj za inovacije sega v leto 1997, 
ko se je Območna zbornica Zasavje odločila podpreti 
drugače misleče posameznike v inovativnih podjetjih 
in je podelila prva regionalna priznanja za najboljše 
inovacije. Gibanje se je najprej razširilo na druge 
regije, leta 2002 pa so priznanja pridobila nacionalni 
značaj. K sodelovanju so pristopile vse regionalne 
gospodarske zbornice.

Dogodek »Dan inovativnosti« predstavlja izbor naj-
boljših inovacij izmed najboljših v regijah. Letos bodo 
podelili posebno priznanje za inovacijski izziv 2021, in 
sicer za inovacije, ki rešujejo izzive COVID-19.

Številna druga priznanja GZS
Posamezna združenja oziroma zbornice dejavnosti 
ter območne zbornice podeljujejo številna druga 
priznanja. Med drugim so to:
• zlata priznanja za doseženo odlično kakovost 

kruha, pekovskega in finega pekovskega peciva ter 
testenin,

• priznanje Pomladni veter za prispevek pri spodbu-
janju podjetništva,

• nagrada EuroCloud Award za najboljše storitve 
v oblaku,

• nagrada Netko za najboljše spletne projekte,
• Slovenski oskar za embalažo,
• priznanje Naj računovodski servis,
• nagrada Izvirna slovenska slikanica za nagrado 

Kristine Brekove,
• Schwentnerjeva nagrada za pomemben prispevek 

k razvoju založništva in knjigotrštva,
• Najboljši knjižni prvenec,
• nagrada Najlepša slovenska knjiga,
• priznanje za Najboljšo poslovno knjigo … gg

Dr. Otmar Zorn, predsednik Komisije pri Nagradah GZS
»Slovenci velikokrat premalo opazimo in nagraju-
jemo izjemne dosežke, kar velja tudi za gospodarske 
dosežke. Ponekod je še vedno prisotna miselnost, da 
se ne smeš pohvaliti z uspehom in dobrim rezultatom, 
saj se takrat začnejo težave z davkarijo, nevoščljivci 
in morebiti tudi z nesposobneži. Le izpostavljanje in 

nagrajevanje dobrih praks in sposobnih posameznikov vodi v napredek. 
Zaposleni v podjetjih, kjer so prejeli nagrade, so po eni strani ponosni, 
da imajo sposobnega voditelja, po drugi strani pa se zavedajo, da so k 
uspehu podjetja prispevali tudi sami. Razvoj družbe mora sloneti na 
pozitivnih rezultatih, dobrih podjetjih in dobrih posameznikih. Le na ta 
način lahko spreminjamo negativno razmišljanje, ki občasno še spremlja 
zmagovalce. Privoščimo jim enako dobro pohvalo in slavo, kot jo preje-
majo naši odlični športniki.«
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»Zaradi pomanjkanja prostora na ladjah in kontejnerjev 
je naše delo že več kot pol leta vsak dan težje in zahtev-
nejše,« pravi Tilen Pahor, direktor TPG logistika.

TPG logistika:  
»Leto 2020 je bilo uspešno,  
a izjemno zahtevno«
Podjetje TPG logistika, ki je eden vodilnih logistič-
nih operaterjev na področju jugovzhodne Evrope, 
nudi svojim naročnikom celovite logistične rešitve 
– od prevoza, carinjenja, pregleda skladnosti do 
skladiščenja tovora. Trenutno je njihov največji 
izziv kritična situacija ladjarjev tako glede pomanj-
kanja prostora kot kontejnerjev, kar prinaša težji 
in zahtevnejši vsakdan.

Podjetje TPG logistika ni zgolj izvajalec logističnih 
storitev, temveč s svojimi naročniki gradi dolgo-
trajen partnerski odnos. Po njihovem mnenju so 
za pozitivne rezultate in uspešne poslovne zgodbe 
ključni nenehno sodelovanje, medsebojno zaupanje 
in strokovno izvedene storitve. Vedno stremijo h 
gospodarnim rešitvam in upoštevajo individualne 
zahteve naročnika, ki mu pripravijo storitev po meri. 
Rešitve pripravljajo s pomočjo strokovnih analiz 
in natančnega načrtovanja, pri tem pa so njihova 
prednost dolgoletne izkušnje pri mednarodnih in 
domačih prevozih.

Vlaganje v razvoj in optimizacijo
V podjetju veliko vlagajo v razvoj, optimizacijo in 

informatizacijo vseh logističnih procesov. Razvili so 
svoj informacijski sistem TPG Intelligence, ki omogoča 
hitrejši in preprostejši dostop do ključnih podatkov 
in tako zagotavljajo stalno spremljanje in upravljanje 
logističnih procesov: od prevzema tovora do dostave. 
Mednarodno uveljavljen standard kakovosti AOE je 
potrdilo, da zagotavljajo kakovostno storitev. Ta je 
v vseh ozirih usmerjena tudi k okolju, trajnostnemu 
razvoju in družbeni odgovornosti, kar potrjujejo s 
članstvom v združenju Zeleno omrežje.

Izzivi pri izvajanju povečanih naročil
Kljub trenutni situaciji v svetu direktor Tilen Pahor 

pravi, da je za njimi uspešno leto. Število pošiljk se je 
v logistični dejavnosti v določenih segmentih še pove-
čalo, tudi pri TPG logistika so pridobili nekaj novih 
strank, obstoječe pa so svoja naročila še nekoliko 
povečale. Prav tako v podjetju na področju rezultatov 
dobro ocenjujejo začetek leta 2021. Pomorski logi-
stični tokovi se v njihovi regiji še vedno povečujejo, 
prinaša pa vsakdan svoje izzive. »Že več kot pol leta 
je naše delo vsak dan težje in zahtevnejše. Enostavno 

je trenutna globalna situacija z ladjarji kritična tako 
glede prostora na ladjah kot s pomanjkanjem kontej-
nerjev. Vsak dan se borimo in izgubimo ogromno 
časa in energije, da bi našim strankam zagotovili eno 
in drugo, tako da lahko njihov posel, kolikor toliko, 
normalno teče,« pove Tilen Pahor.

O pričakovanjih za naprej je, kot pravi sogo-
vornik, težko govoriti, saj omenjeni problematiki 
zaenkrat ni videti konca in to je trenutno tudi njihov 
največji izziv. Naročniki želijo imeti s prevozom 
tovora čim manj težav, kar pa se trenutno zdi nemo-
goče. Kljub temu v podjetju ostajajo optimistični in 
so v pričakovanju izboljšanja situacije ter normali-
zacije delovnega procesa in predvsem – da bi bilo 
na ladjah dovolj prostora za vse. Njihova velika 
želja pa je poslovanje prek brniškega letališča, za 
kar čakajo na pravo priložnost.
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Dom gospodarstva

Stavba, ki navdušuje na več ravneh
Samo Hribar Milič,GZS, foto: arhiv GZS
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Dom gospodarstva 
je ena 

najznamenitejših 
arhitekturnih 

stvaritev v 
samostojni Sloveniji.

Stavba predstavlja 
tudi promocijo 

slovenskega 
gospodarskega 

potenciala – od ideje 
do informacijskih 

rešitev je v več 
kot 90 % rezultat 

slovenskega dela.

Dom gospodarstva s svojo posebno arhitekturo navdušuje vse – zaposlene in 
obiskovalce. Izjemen vtis pusti že vstop v poslovno avlo. Predvsem pa stavba omogoča 
izvajanje vseh vsebin delovanja sodobne gospodarske zbornice. Mednarodni poslovni 
partnerji so navdušeni nad tehnično in organizacijsko infrastrukturo.

Izraz ambicioznosti biti del najboljšega v svetu
Dom gospodarstva, kot se danes imenuje poslovna 
stavba Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) na 
Dimičevi 13 v Ljubljani, je ena najznamenitejših arhi-
tekturnih stvaritev v samostojni Sloveniji. Dograjena 
v letu 1999 je izražala prevladujočo ambicioznost biti 
del najrazvitejšega in najmodernejšega v svetu, ne 
le na področju arhitekture in oblikovanja (dizajna), 
temveč nasploh – v kulturi, umetnosti in seveda 
gospodarstvu.

V 170 letih svojega obstoja je GZS delovala na raz-
ličnih lokacijah. Že v začetku 20. stoletja je Zbornica  
kupila novo renesančno stavbo, pozidano leta 1884, 
v kateri je danes sedež Ustavnega sodišča Republike 
Slovenije. Po prvi svetovni vojni so se odločili za 
njeno obsežno preureditev, zvišanje za nadstropje in 
namestitev novega stopnišča. Prenovo je prevzel Jože 
Plečnik, ki se je ob sodelovanju Franceta Tomažiča 
odločil za kar najbolj reprezentativno notranjo 
ureditev. Izjemno reprezentativno stavbo je po drugi 
svetovni vojni država nacionalizirala, Zbornica pa je 
delovala na več lokacijah po Ljubljani.

Z osamosvojitvijo se je okrepila tudi zavest o 
bolj povezanem delovanju Zbornice tudi v fizičnem 
smislu. Sredi 90. let prejšnjega stoletja so se začeli 
uradni postopki za začetek gradnje nove poslovne 
stavbe. Zbornica je imela za Bežigradom v Ljubljani v 
svoji lasti zemljišče, po Ljubljani pa veliko poslovnih 
prostorov, ki jih je prodala, ob tem pa je tudi več let 
načrtno zbirala sredstva za novo poslovno stavbo.

Javni natečaj GZS in Društva arhitektov Ljubljana
Idejna rešitev objekta je bila izbrana z javnim 
natečajem, ki ga je GZS izvedla skupaj z Društvom 
arhitektov Ljubljana. Ocenjevalna komisija je jeseni 
1996 izbrala projekt Sadar&Vuga arhitekti. Dela so se 
začela v letu 1997, vselitev pa je bila že marca 1999. 
Stavba je dobila vrsto uglednih priznanj in nagrad, 
med drugim tudi evropsko nagrado za jeklene kon-
strukcije. Stavba od vsega začetka predstavlja tudi 
promocijo slovenskega gospodarskega potenciala 
– od ideje do informacijskih rešitev je v več kot 90 % 
rezultat slovenskega dela.
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Dom gospodarstva navdušuje zaposlene in obisko-
valce. Izjemen vtis pusti vstop v poslovno avlo, ko se 
obiskovalec znajde v visoki, do stropa odprti avli, kjer 
so na stenah za vekomaj zapisana imena vseh nagra-
jencev GZS za izjemne gospodarske  in podjetniške 
dosežke. Pisarne so svetle, obdane s steklenimi, napol 
zastrtimi stenami, ki omogočajo prosojnost vseh 
prostorov. Navdušuje tudi izjemna steklena fasada, 
na južni strani nenavadnih sodobnih oblik, odeta v 
zelene odtenke (ti zaznamujejo tudi notranjost), na 
severni pa strogo poslovno siva, kot bi hotela izraziti 
drugo plat prevladujočih aktivnosti, ki se dogajajo v 
njej. Veliko je predavalnic in dvoran, na vrhu v sedmi 
etaži je tudi prijetna restavracija s teraso.

Za zaposlene in obiskovalce je v kletnih prostorih 
na voljo veliko parkirnih mest. Vsak dan se namreč 
v stavbi srečajo številni poslovneži z vsega sveta. 
Med najuglednejšimi gosti, ki so jo obiskali, najdemo 
predsednike držav, evropske komisarje, tudi kralje in 
podjetnike svetovnega formata.

Predvsem pa stavba s svojim potencialom 
omogoča izvajanje vseh vsebin delovanja sodobne 
gospodarske zbornice. Poslovneži se tu srečujejo, 
posvetujejo, izobražujejo in načrtujejo svoje prihodnje 
projekte. Mednarodni poslovni partnerji so navdušeni 
nad vso tehnično in organizacijsko infrastrukturo, ki 
jim omogoča enostaven vstop v slovensko poslovno 
okolje, informacije o slovenskih podjetjih in pogojih 
poslovanja, kar zagotavljajo zbornični sodelavci. In 
tudi domači politični odločevalci so dnevni obisko-
valci Doma gospodarstva, saj je izmenjava mnenj in 
pridobivanje informacij o izzivih prihodnjega razvoja 
slovenskega gospodarstva vedno vsebinsko in organi-
zacijsko organizirano na visoki ravni.

Tudi po skoraj 23 letih Dom gospodarstva polno 
izpolnjuje svoje funkcije – tako kot slovensko 
gospodarstvo navdušuje s svojo sodobnostjo in 
funkcionalnostjo. Še dolgo bo v ponos ustvarjalcem, 
naročnikom, mestu Ljubljani in celotni Sloveniji. gg
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Podjetja bodo motor 
gospodarskega okrevanja  
po pandemiji
Evropska unija želi s svojim načrtom za okrevanje, 
vrednim 1800 milijard evrov, pomagati evrop-
skemu gospodarstvu, da se po krizi zaradi izbruha 
koronavirusa spet postavi na noge in zakoraka v 
zeleno in digitalno dobo. Zavedamo se, da lahko ta 
projekt uspe le v tesnem sodelovanju s podjetji, od 
malih do velikih, ki so motor inovacij in gospodar-
ske rasti v EU.  

Evropa je še vedno v primežu korona krize. 
Od uspešnosti zajezitvenih ukrepov, učinkovi-
tosti zdravstvenega sistema in poteka cepljenja 
je odvisno, kdaj in kako nam bo uspelo ustaviti 
širjenje virusa. Okrevanje pa je v veliki meri 
odvisno tudi od tega, kako bomo oblikovali ukrepe 
ekonomske politike, pri čemer je ključna aktivna 
podpora malemu gospodarstvu. 

Načrt okrevanja za Evropo je neposreden odgovor 
na to, da državljani in podjetja, ki jih je pandemija 
koronavirusa hudo prizadela, potrebujejo pomoč. 

To okrevanje pa ne more potekati brez malih in 
srednje velikih podjetij. Ta predstavljajo približno 
99 % vseh podjetij v EU, zagotavljajo dve tretjini 
vseh delovnih mest in predstavljajo več kot polovico 
evropskega BDP. 

Namen evropskega načrta za okrevanje je, da 
izzive pandemije spremenimo v priložnosti za postavi-
tev temeljev za sodobno in trajnostno Evropo. Zato 
okrevanje usmerjamo v zeleni in digitalni prehod. 

Podrobneje: načrt okrevanja za Evropo vklju-
čuje tako dolgoročni proračun EU za obdobje 
2021–2027 v višini skoraj 1100 milijard evrov kot 
tudi začasni instrument za spodbujanje okrevanja 
NextGenerationEU v višini 750 milijard evrov, vključno 
z instrumentom za okrevanje in odpornost, kar skupaj 
predstavlja največji sveženj spodbud, ki se je kdaj koli 
financiral iz proračuna EU.

Države članice za črpanje denarja iz mehanizma za 
okrevanje in odpornost zdaj pripravljajo nacionalne 
načrte za okrevanje in odpornost, v skladu s katerimi 
bodo pospešile vlaganja v zeleni in digitalni prehod 
in izvedle potrebne strukturne reforme do leta 2026. 
Pregledala jih bo Evropska komisija, potrdili pa nato 
ministri v Svetu EU. Kakovost teh nacionalnih načrtov 
mora biti na prvem mestu. 

Gospodarstvo EU kot celota bo prihodnje izzive 
in pretrese obvladovalo le, če bo imelo odporen, 
dinamičen in inovativen podjetniški sektor. Delovna 
mesta za Evropejce bo mogoče zagotoviti le, če bodo 
podjetja uspešno poslovala. 

Digitalne in zelene cilje bomo dosegli tako, 
da bomo naša podjetja podprli pri tem dvojnem 
prehodu. Če želimo uspešno premagati to krizo, 
morajo biti podjetja, še posebej mala in srednja, v 
središču naših prizadevanj.

»Naše projekcije kažejo, da bi učinkovito 
izvajanje NextGenerationEU že do leta 2024 lahko 
zagotovilo 2 % dodatnega BDP in ustvarilo 2 mili-
jona delovnih mest,« pravi dr. Jerneja Jug Jerše, 
vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.
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Slovenija moja dežela

Akcija, ki je pripomogla k izboljšanju 
samopodobe Slovencev
Oglaševalska akcija »Slovenija, moja dežela« je z lipovim listom kot simbolom 
slovenstva sprožila nepričakovan širši čustven odziv Slovencev in težnjo po samostojni 
Sloveniji.
Darja Kocbek, foto: arhiv GZS

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) so že v 
80. letih prejšnjega stoletja ugotovili, da Slovenija 
potrebuje novo razvojno paradigmo. To je veljalo 
tudi za turizem, ki je bil takrat v težkem položaju, in v 
skladu s tem so si zadali cilj, da je treba utrditi podobo 
Slovenije v svetu. Tako je nastala znana oglaševalska 
akcija s sloganom »Slovenija, moja dežela«. Z lipovim 
listom kot simbolom slovenstva je sprožila nepri-
čakovan širši čustven odziv Slovencev in težnjo po 
samostojni Sloveniji.

»Za začetek uspešnega trženja je treba pripraviti 
dolgoročni tržni pristop z uporabo elementov trženja, 
s katerim bi spremenili odnos lokalnega prebivalstva 
do turizma. Pridobiti je treba goste, ki bodo prinesli 
več tujih valut in dinarskega prihodka,« je Petra 
Prepadnik v diplomski nalogi Slovenija - moja dežela: 
primer velike oglaševalske ideje povzela interno 
gradivo GZS iz leta 1983. 

Po naročilu GZS so začeli snovati celostno podobo 
Slovenije
Izdelavo oglaševalske akcije so naročili agenciji Studio 
marketing Delo, v kateri so po naročilu GZS, ki je 
tudi zagotovila financiranje, v jeseni leta 1983 začeli 

snovati celostno podobo Slovenije. Prav tako so začeli 
opravljati analize in raziskave, s katerimi so ugotovili, 
da Slovenija kot turistična destinacija ni razvita in da 
turistom, ki prihajajo k nam, nima dosti za ponuditi. 
Raziskava je pokazala, da slovensko prebivalstvo 
ni bilo naklonjeno turizmu, češ da naj bi bili turisti 
moteči, saj onesnažujejo okolje in motijo prebival-
stvo. Predvsem pa so menili, da niso služabniki in 
natakarji, je Prepadnikovi razložil Jernej Repovš, 
takratni direktor Studia marketing Delo.

»Takrat je šlo za, kot bi danes temu rekli, izbolj-
šanje samopodobe Slovencev, za samozavedanje. Šlo 
je za uvod v to, kakšna je naša podoba, kaj ustreza tej 
podobi,« je povedal pisec oglasov pri agenciji Studio 
marketing Delo Zdravko Duša.

Jeseni leta 1983 
so po naročilu 

GZS začeli snovati 
celostno podobo 

Slovenije.

Ugotovili so, 
da Slovenija 

kot turistična 
destinacija ni razvita 

in da tudi slovensko 
prebivalstvo ni bilo 

naklonjeno turizmu.



glas gospodarstva, posebna številka, maj 2021 63Slovenija moja dežela

Za oglaševalsko akcijo, ki je trajala več let, so upo-
rabili več sloganov. Poleg najbolj znanega »Slovenija, 
moja dežela« so v oglasih za domače prebivalstvo 
uporabili še slogane »Turizem smo ljudje«, »Turizem 
nas bogati«, »Iščemo dobrega gospodarja«. Slogan za 
predstavitev v tujini je bil »Slovenija. Na sončni strani 
Alp« kot opozicija avstrijskemu turističnemu oglaše-
vanju, ki je bilo v tistem času zelo alpsko usmerjeno 
in dobro dodelano. Tako so se osredotočili na Alpe 
kot točko, prepoznavno v nekem širšem regionalnem 
kontekstu.

Množično so začeli izdelovati spominke
Posneta in izdana je bila serija kratkih televizijskih 
in radijskih oglasov, časopisnih člankov, razglednic 
ter plakatov. Televizijski oglas Gostje prihajajo iz leta 
1986 je osrednji oglas celotne kampanje, ki je tudi 
najbolj znan. Takrat so začeli množično izdelovati 
priponke, majice, dežnike in druge spominke s slogani 
in lipovim listom kot simbolom.

Vzporedno z izbiro logotipa za napis Slovenija je 
potekal izbor simbola. Predstavljati je moral atribute, 
kot so prijazno, čisto, domače, naravno, pristno, 
sodobno. Ni smel vsebovati državnih, političnih in 
drugih simbolov. Na voljo so imeli več simbolov iz 
narodne motivike: žitni klas, sončnica, nagelj, lipov 
list, lipovo drevo. Na koncu so se strinjali, da narod 
najbolj povezuje lipov list. Na osnovi lipovega lista 
je bila izdelana celostna grafična podoba logotipa 
»Slovenija, moja dežela« z rumeno barvo v ozadju.

Možakar z lestvijo iz Logarske doline
Najbolj popularen spot oglaševalske kampanje je 
bil, kot omenjeno, Gostje prihajajo. Film se začne z 
možakarjem z lestvijo in barvo v rokah, ki po zaviti 
cesti v Logarski dolini prihaja do velike prazne table 
na začetku poti. Nato si vedno hitreje sledijo kadri, 

v katerih se ljudje pripravljajo na turistično sezono 
(barvanje ograje, striženje žive meje, čiščenje lipi-
canca, risanje narodnih motivov na lončeno posodo, 
okraševanje blejskega čolna, označevanje planinske 
poti, posipavanje potice s sladkorjem, barvanje čolna, 
urejanje plaže). Vmes se večkrat pojavi možakar iz 
Logarske doline, ki v sedmih jezikih na tabli izde-
luje napis Dobrodošli, in tako smiselno povezuje 
celoten oglas. 

Jure Apih, ustanovitelj Studia marketing, je 
dr. Božidarju Flajšmanu z oddelka za zgodovino 
Filozofske fakultete Ljubljana v pogovoru decembra 
2020 pojasnil, da je oglaševalska akcija »Slovenija, 
moja dežela« skupaj z akcijo »Podarim dobim«, ki jo je 
vodila Smučarska zveza Slovenije, dvigovala razpolo-
ženje in zavedanje zelo širokih množic ljudi, neke vrste 
nacionalno zavest, ki prej ni bila izražena.

»Akcija 'Slovenija, moja dežela' je predstavljala 
Slovenijo kot deželo ljudi, ki vabijo k sebi, in predvsem 
deželo ljudi, ki so identificirani. To so Slovenci. To so 
ljudje, ki živijo na južni strani Alp. To niso Jugoslovani, 
to so Slovenci in to zavedanje slovenstva, identifika-
cija s prostorom in z zgodovino tega prostora je bila 
izjemno mamljiva. Ljudje so se z njo identificirali tudi 
zaradi načina, kako je bilo to prikazano,« razlaga Apih. 
Pravi, da ne ve, kdaj prej so se Slovenci tako jasno in 
celovito zavzeli zase. gg

Kot izhaja iz internega gradiva, so na GZS leta 1984 
zahtevali, da je treba simbol lipovega lista uporab-
ljati v turizmu kot znak Slovenije in da ne sme biti 
znak kakovosti. Ugotovili so, da so novo celostno 
podobo Slovenije z lipovim listom dobro sprejele 
tudi posamezne turistične območne enote, ki 
so jo dosledno uporabljale pri tiskanju plakatov, 
prospektov in pri drugih promocijskih sredstvih.

Slogan za 
predstavitev v tujini 
je bil »Slovenija. Na 
sončni strani Alp«.

Televizijski oglas 
Gostje prihajajo iz 
leta 1986 je osrednji 
oglas celotne 
kampanje, ki je tudi 
najbolj znan.
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Z uporabo podatkov portala 
AJPES do poslovnega uspeha in 
dviga konkurenčnosti
»V naslednjem letu bo tudi Agencija Republike 
Slovenije za javnopravne evidence in storitve 
(AJPES) beležila okroglo 20. obletnico svojega 
obstoja. AJPES je v tem obdobju postal eden izmed 
ključnih akterjev, ki v Sloveniji zagotavlja trans-
parentnost poslovnega okolja in z objavo množice 
podatkov o podjetjih in njihovem poslovanju skrbi 
za varnost udeležencev v pravnem prometu«. 

AJPES izvaja čedalje več nalog in aktivnosti. 
Katere bi izpostavili?

Podjetja začnejo sodelovati z AJPES pravzaprav, še 
preden začnejo s poslovanjem, saj AJPES kot vodilna 
registracijska točka SPOT v Sloveniji izvede kar 76 % 
registracij gospodarskih družb in 58 % registracij 
samostojnih podjetnikov. Najbolj znana registra, ki 
ju upravlja, sta Poslovni register Slovenije (PRS) in 
Register transakcijskih računov (RTR), med najbolj 
obiskanimi stranmi na portalu www.ajpes.si pa so 
objave letnih poročil (JOLP) in listin v postopkih 
zaradi insolventnosti (eObjave). V letu 2020 je AJPES 
razvil novo spletno aplikacijo Registra neposestnih 
zastavnih pravic in zarubljenih premičnin. Projekt je 
bil mednarodno prepoznan in je dobitnik nagrade 
Centralnega registrskega foruma s sedežem v 
Sydneyju (Avstralija) za inovativne rešitve na področju 
registrske dejavnosti. 

Katere ključne spremembe bi izpostavili na 
področju zbiranja in objave letnih poročil?

AJPES že od ustanovitve zagotavlja nene-
hen napredek tudi pri predložitvi letnih poročil. 
Uporabnikom že od leta 2006 omogoča predložitev 
za tri namene hkrati (davčni, statistični, zagota-
vljanje javnosti), kar ima le malokatera država. 
Možnost elektronske predložitve za vse poslovne 
subjekte se uporablja od leta 2010, nenehno pa 
raste tudi delež elektronsko podpisanih letnih 
poročil, ki je dosegel že 97 %. 

Kako in v kolikšni meri podjetja uporabljajo 
podatke AJPES? 

Uporaba podatkov na portalu AJPES se v zadnjih 
letih na račun digitalizacije, povezovanja informacij-
skih sistemov in večje prepoznavnosti storitev, močno 
povečuje. Porast beležimo tako pri vpogledih za 
posamična iskanja kot tudi prek spletnih servisov, ki 
jih uporablja vedno več uporabnikov. 

Slovenija je po transparentnosti poslovnih podat-
kov med petimi najbolj transparentnimi državami 
v EU. Kljub temu ugotavljamo, da podjetja še vse 
premalo uporabljajo enostavno dostopne podatke 
pri preverjanju svojih potencialnih partnerjev in pri 
obvladovanju poslovnih tveganj. 

Kaj torej svetujete uporabnikom? 
Z vidika pravočasnega zaznavanja poslovnih 

tveganj je pomembno redno preverjanje poslovnih 
partnerjev in njihovih bonitetnih ocen S.BON. Z napre-
dnim orodjem Fi=Po Finančni pomočnik si uporabniki 
lahko zagotovijo vse ključne podatke za poslovno 
odločanje na enem mestu in dnevno obveščenost 
o spremembah, avtomatiziran prevzem podatkov v 
lastne informacijske sisteme pa jim omogoča spletni 
servis proFi=Po.  

Za konec izpostavljamo, da so podatki na portalu 
AJPES namenjeni uporabnikom, predvsem podje-
tjem, ki si lahko s sistematičnim spremljanjem svojih 
poslovnih partnerjev bistveno zmanjšajo poslovna 
tveganja in izboljšajo konkurenčnost. Bolj kot kadar 
koli ravno zdaj velja, da je ključ do poslovnega uspeha 
ne le prava informacija ob pravem času, temveč tudi 
vedno in povsod. 

mag. Mojca Kunšek, direktorica AJPES

Vir: AJPES
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S katerega ministrstva ste pa vi?
Po ukinitvi obveznega članstva leta 2006 zbornica gradi alternativne načine delovanja 
v korist gospodarstva, kot samostojni subjekt s poskusom vpliva na gospodarsko 
zakonodajo in ureditev poslovnega okolja, in se hkrati bori za svoj finančni obstoj. 
To velja tudi za Oddelek za mednarodno sodelovanje (OMS), takrat že Center za 
konkurenčnost (CK), danes pa Center za mednarodno poslovanje (CEMP). Nomen est 
omen.
Matej Rogelj, Center za mednarodno poslovanje (CEMP) pri GZS, foto: arhiv CEMP

Zaradi pomena stika z »dihanjem« in potrebami 
gospodarstva na področju internacionalizacije se 
sodelavci oddelka, zavedajoč se pomena institu-
cionalno-individualnega pozicioniranja, odpravijo 
na obisk podjetja nekje na jugu, na tisti skrivnostni, 
neoprijemljivi meji med Notranjsko in Primorsko. 
Kot povsod po Sloveniji se tudi tam skrivajo nišni 
zmagovalci, za katere ne vedo vsi, jih pa kaže podpreti 
in jih pridobiti za zaveznike. Ekipi CEMP in omenje-
nega podjetja se že pomenkujeta, ko prisede direktor 
in poskuša prebiti led: »Dobrodošli. No, s katerega 
ministrstva ste pa vi?« Hladen tuš, ampak sedaj vsaj 
vemo, zakaj smo prišli, in da je prav, da smo prišli. 

In kje smo danes? Kakšni sta geneza in evolucija 
položaja in storitev GZS na področju spodbujanja 
internacionalizacije na Slovenskem?

Doba herojev
Brez skrbi, ne gremo v leto 1851. Kolektivni izkustveni 
spomin ne seže tako daleč.

Nastop samostojnosti Slovenije leta 1991 je 
pomenil prelom s servisom jugoslovanski gospodarski 
zbornici. To je bilo obdobje izziva za zborničarje, ki so 
na področju internacionalizacije vzpostavljali popolno 
samostojnost in poskušali uveljaviti slovensko 
gospodarstvo povsod tam, kjer je bilo jugoslovansko 
samoumevno, pa tudi tam, kjer jugoslovansko sploh 
ni imelo dostopa. V praksi je to pomenilo mnogo poto-
vanj, izhodnih in vhodnih delegacij, dogodkov. Včasih 
tudi rahlo neorganiziranih, brez jasnega cilja in izida. 

V časih, ko je bilo potrebno izgraditi mednarodno 
identiteto in pojavnost slovenskega gospodarstva, je 
bilo to sicer samoumevno, pa še praktična nuja je to 

Ko delegacijo 
GZS zamenjajo 
s predstavniki 

ministrstva, vsaj 
vemo, da je prav, 

da smo se kot GZS 
oglasili v podjetju.
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narekovala. Ko izgubiš 60 % trga, se pač ne vprašaš 
o racionalnosti prav vseh poskusov, da preživiš. Od 
takrat tudi navada, da se tuje goste ali gostitelje 
nagovarja v njihovem jeziku, pa četudi je to svahili. 
Jambo bwana - asante sana! V procesu profesio-
nalizacije in standardizacije naših ravnanj smo to 
opustili. Približno takrat, ko smo Fince nagovorili po 
madžarsko. Saj jezikovno skupino smo pa zadeli, ne?

Z vidika zunanjih uporabnikov je to čas debelih 
tujih poslovnih imenikov, po katerih smo uporabniki 
brskali v pisarnah. (Zlata doba pred-digitalizacije.) So 
pa to tudi časi obveznega zunanje trgovinskega izo-
braževanja, tako imenovane »ZT registracije« za tiste 
zaposlene v podjetjih, ki so imeli opravka s tujino. 
Izobraževanje je izvajala GZS.

Doba udarnikov
Iz obilja aktivnosti in nalog se je nujno začel obliko-
vati »sistem«. Velika frekvenca dogodkov je izčistila 
standardizacijo, predpisane postopke in zapovedano 
okrasje. Naučili smo se ločevati zrnje od plev in opre-
deliti – ali pa vsaj zaslutiti – resnično dodano vrednost 
za uporabnike.

Kolateralna škoda konca obveznega članstva 
v zbornici je bila tudi ukinitev v letih 2001–2003 
ustanovljenih treh predstavništev GZS, in sicer v 
Beogradu, Sarajevu in Prištini, ki so dokazala, da 
najbolje podjetjem na tujem trgu pomagaš, če si 
pač fizično tam. Ob predstavništvih so se oblikovali 
trije slovenski poslovni klubi na lokalnih trgih. Eden 
od njih, »Slovenački poslovni klub« v Beogradu, je 
postal legendaren že v času svojega nastanka. Če nisi 
bil vsaj minister, si težko stopil na govorniški oder in 
nagovoril 300-glavo množico na klubskih dogodkih. 

Predstavništva finančno niso vzdržala, beograjski 
Klub pa uspešno deluje še danes.

Doba iskalcev svetega grala internacionalizacije 
To je doba, ko evropski projekti in sredstva iz njih 
začnejo dobivati oprijemljivo obliko in konkretno 
korist za podjetja, četudi ne tiste, ki si je najbolj 
želijo – neposrednega podpornega denarja za 
internacionalizacijo. Takšnih projektov se sedaj lahko 
loteva tudi ekipa oddelka za internacionalizacijo. 
Sprejemljivi časi za tiste sodelavce, ki jim red, 
disciplina, natančnost in pisanje podrobnih poročil 
niso tuji, in izziv za tiste, ki raje improvizirajo. 

Vendarle pa iztek te dobe ponudi kakovosten 
prehod. Krog naših zvestih uporabnikov je dovolj 
kompakten, da se že izoblikovani osebni pristop 
obravnave lahko »institucionalizira«. V praksi to 
pomeni, da sodelavci svoje »osebne portfelje« znanj 
in znanstev damo na razpolago in delimo s poslovno 
skupnostjo. Pojavna oblika te interakcije so mre-
ženja, ki jih povzdignemo na raven rednih dogodkov. 
Prakso mreženj razvijamo tudi v današnji dobi zaprtja 
(»lockdown«). Digitalizacija nam omogoča dobesedno 
planetarne poslovne pogovore – mreženja v sproš-
čenem neobveznem okolju lastne pisarne ali dnevne 
sobe. Kdo ve, kam nas to še pripelje z razvojem virtua-
lizacije – v »virtual business games ali v »game over«?

Doba kreatorjev 
Ta je najkrajša oziroma je še vsa pred nami. V svoji 
prtljagi nosi izkušnje in zrelost preteklih dob in 
večne izzive. Kakšna je identiteta GZS na področju 
spodbujanja in storitev za internacionalizacijo? So 
naše kompetence referenčne? Kako do sredstev za 
dejavnost, ki se mnogim še vedno zdi samoumevna in 
zastonj?

To je tudi doba zaprtja države, skoraj popolne zau-
stavitve dejavnosti in njenih izvedb, kot smo jih vajeni. 
Vse je postalo »online« in »remote«. Če preživimo, je 
to izjemna priložnost za oblikovanje in razvoj novih 
produktov, ki bodo uporabni tudi po dobi hibernacije.

Ekipa CEMP je v ta namen postavila novo angleško 
spletno stran, ki ni prevod slovenske, ampak je 
namenjena tuji poslovni javnosti, ki jo zanima vstop 
in sodelovanje s Slovenijo. Storitve tržimo v tujini. 
Spletna stran https://businessslovenia.gzs.si pa pri-
naša tudi pregleden kratek katalog slovenskih podjetij 
– članov GZS, ki po naši oceni sodijo v jagodni izbor 
zanesljivih poslovnih partnerjev iz različnih sektorjev. 
Za sprostitev po opravljenem poslu pa uporabnikom 
spletne strani ponujamo kočevske medvede, kole-
sarstvo in strežemo slovensko vino. Spletno stran 
nadgrajuje mesečni novičnik, ki tuje poslovneže in 
podporne institucije obvešča in nagovarja s presežki 
slovenskega gospodarstva.

Jedro delovanja CEMP ostaja omogočanje stikov 
»ena-na-ena«. Orodje za njihovo izvedbo je mreženje. 
Izziv pa, kako to fizično dejavnost »iz oči v oči« ohra-
niti in izvajati v »remote« časih. Razvili smo dogodek, 
pravzaprav storitev »Business Talks«, ki povezuje 300 
članov. Poslovnežem s štirih kontinentov tedensko 

Naučili smo se 
ločevati zrnje od 
plev in opredeliti 
– ali pa vsaj 
zaslutiti – resnično 
dodano vrednost za 
uporabnike.

Vse je pod nadzorom
Zanimiv paradoks masovnih dogodkov je, da vsi 
za njih pravijo, da so brez poslovnega učinka in 
zato nepotrebni. Zakaj se jih torej vedno znova 
udeležujemo? V Sarajevu se je leta 2010 znašlo 
130 slovenskih poslovnežev, ki so spremljali obisk 
takratnega predsednika vlade Boruta Pahorja. 
Eden tistih dogodkov, ko nemočen obstaneš 
v gneči ljudi, ki naj bi organizirano opravili 
svoj posel. Bosanski kolegi ti rečejo: »Ne brini, 
sedi tamo, mi ćemo završiti posao, sve je pod 
kontrolom«. 
Pod bremenom negotovosti in odgovornosti se 
pozanimaš pri udeležencih, kako gre, in dialog je 
videti takole:
»Kako je, ste vzpostavili svoj kontakt?«. 
»Super je, tri mesece sem ga lovil, zdaj sva se pa 
vse dogovorila v 3 minutah.«
»Kako tri mesece?«
»Ma ne s partnerjem v BiH, ampak z našim! Nisem 
vedel, da je tudi on član delegacije.«
Misija opravljena. Lahko greš ven in nabaviš tiste 
baklave, za katere te sodelavka gnjavi vsakič, ko 
greš v Bosno.

Ekipa CEMP je 
postavila novo 
angleško spletno 
stran, ki ni prevod 
slovenske, ampak 
je namenjena tuji 
poslovni javnosti, 
ki jo zanima vstop 
in sodelovanje s 
Slovenijo.
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ponuja pomenke preko Zoom-a o konkretnih 
poslovnih temah, izkušnjah in storitvah. Pomenke 
CEMP moderira in je pri tem pozoren, da ne odplavajo 
v preveč marketinške vode. Za še bolj neposredno 
komunikacijo in izmenjavo med člani uporabljamo 
spin-off Telegram skupino in štiri sektorske WhatsApp 
podskupine. V vseh se trenutno mreži preko 600 
članov iz več kot 60 držav iz celega sveta. Po dosto-
pnih informacijah so člani skupine med seboj (in 
zaradi skupine) do sedaj sklenili za 800.000 evrov 
poslov. GZS tako spodbuja mednarodno poslovanje 
na multilateralni ravni, projekt pa zaenkrat ostaja 
sramežljiv in se v širši poslovni javnosti uveljavlja 
postopno.

Kot vrh ponudbe smo z notranjimi resursi obli-
kovali in lansirali »virtualno poslovno delegacijo«, 
s katero obiskujemo bližnje in daljne kraje. Splošno 
poznani in utečeni digitalni platformi »B2Match« 
smo dodali virtualni katalog sodelujočih podjetij, po 
katerem se gostje lahko sprehodijo z miško ali pame-
tnim telefonom, si podrobneje ogledajo ponudbo in 
se dogovorijo za sestanek. Virtualna delegacija je pro-
jekt v nastajanju, iz katerega želimo napraviti popoln 
virtualni prostor – ne le za poslovne igre, ampak za 
sklepanje pravih poslov. 

Cilj vsega, kar smo razvili, ostaja izpopolniti našo 
storitev in izpolniti naše poslanstvo. Morda ga naj-
lepše parafrazira napis na oddelčni beli tabli: »Serve 
your customer, not your ego.« gg

Business
Slovenia

Jedro delovanja 
CEMP ostaja 

omogočanje stikov 
»ena-na-ena«. Izziv 

pa, kako to fizično 
dejavnost »iz oči 
v oči« ohraniti in 

izvajati v »remote« 
časih. 

Storitev »Business 
Talks« poslovnežem 
s štirih kontinentov 

tedensko ponuja 
pomenke preko 

Zoom-a o konkretnih 
poslovnih temah, 

izkušnjah in 
storitvah.
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Steklarna je bila v Hrastniku zgrajena leta 1860. Od takrat je preteklo že 
mnogo Save, mimo peljalo že mnogo vlakov, premog ni več glavna ener-
getska surovina, proizvodnja pa je precej drugačna kot tedaj. Toda steklo 
ostaja tudi po več kot 160 letih doma v Hrastniku. 

Danes je Steklarna Hrastnik visokotehnološko nišno podjetje, usmerjeno 
na področje proizvodnje specialnega embalažnega stekla v najvišjem kako-
vostnem segmentu prestižnih pijač in parfumerije. Iz majhne zelene doline 
v osrčju Slovenije tako na skoraj 60 globalnih trgov letno trenutno odpotuje 
več kot 120 milijonov steklenic najvišje kakovosti. Z naprednimi naložbami, 
trajnostnim delovanjem in ambicioznimi cilji bo letno na globalnem trgu 
več kot 200 milijonov prestižnih steklenic, narejenih s slovenskim znanjem, 
ljubeznijo do stekla in izjemnim spoštovanjem do narave. 

Simbioza domačega znanja in najnovejše zelene tehnologije nam omogoča, 
da drzno in pogumno sledimo svojim ambicioznim načrtom. Konec leta 2020 
smo svoje znanje o steklarstvu, prostorske kapacitete in vse prihodnje na-
ložbe usmerili v embalažni program. Aktivno še naprej iščemo nove razvoj-
ne rešitve, razvijamo nove produkte, pospešujemo digitalizacijo poslovanja, 
prepoznavamo priložnosti za boljši položaj na trgu, ubiramo nove komunika-
cijske poti, gradimo odnose s kupci in krizno obdobje vidimo kot priložnost. 

Naša strateška usmeritev, nadaljnja globalna rast Steklarne Hrastnik, 
tako temelji na trdnih temeljih trajnostno naravnanih naložb v digitali-
zacijo, v energetski razvoj in spremembo procesov v zeleno tehnologijo. 
Glavno vodilo tako (p)ostaja ekološki vidik in trajnostna naravnanost v 
povezavi z nadaljnjimi izboljšavami storitev po meri kupcev. Trajnostna 
naravnanost je vodilo tudi pri izboru povezovanja s tistimi blagovnimi 
znamkami, ki dajo veliko na okoljevarstvene aktivnosti.

Rezultat takšnega razvoja pa niso zgolj produkti in storitve, razvi-
ti ciljano in po meri za posameznega kupca. Je sobivanje z lokalnim 
okoljem, od koder prihajajo številni naši zaposleni. Je razvoj, skrb in 
spoštovanje lokalne skupnosti. Je odpiranje novih, visoko kvalificira-
nih   delovnih mest. Je ustvarjanje kreativnega in stimulativnega de-
lovnega okolja. Je vlaganje v nova znanja, kompetence zaposlenih in 
timsko delo. 

Skrb podjetja za inovativni razvoj, trajnostno naravnano dvigovanje ka-
pacitet in nenehno inovativnost lokalno okolje vrača s polno podporo 
pri doseganju nadaljnjih naložbenih načrtov. Ti so ambiciozno zastav-
ljeni tako v domačem okolju kot bližje kupcem – na ključnih trgih izven 
Slovenije. 

Steklarna Hrastnik. Danes za jutri.

Prihajajoči izzivi
V svetu premikajočih se tarč internacionalizacije se nam letos ponujajo trije izzivi na strokovnem in izved-
benem področju.

Prvič, hibridni »instant« poslovni svet terja drugačen pristop k izobraževanju oziroma treningu veščin 
poslovanja na tujih trgih. Fizični kontakt je omejen, dolgovezno podajanje snovi preko digitalnih vmesnikov 
pa ne doseže ciljne publike, ki se lahko udobno skrije za ugasnjeno kamero. Naša Akademija internaciona-
lizacije mora torej postati »pospeševalnik« s fokusiranimi kratkimi 30-minutnimi temami, ki se interaktivno 
povezujejo z realnim okoljem in preostalimi storitvami CEMP. Fizičnimi in digitalnimi. Izid »coachinga« mora 
biti individualen in opredmeten na trgu. Naši paketi morajo biti »ready to go« in nagovarjati uporabnike k 
preizkušanju.

Drugič, EXPO Dubaj 2020 ohranja ambicijo, da ostane največji fizični poslovni dogodek na prelomu 2021 
in 2022. GZS bo v sodelovanju z nosilko projekta, Javno agencijo SPIRIT, izvedla vsaj tri (fizične) delegacije 
z aktualnih področij prehrane, IKT, pametnih mest, novih materialov. Vse s poudarkom na multilateralni in 
bilateralni poslovni komunikaciji v sodelovanju z našimi partnerji – zbornicami iz ciljnih držav. Hkrati bomo 
v zgradbi GZS vzpostavili fizično poslovno točko stika z dogajanjem in predvsem izkušnjami obiska na EXPU. 
Ne v smislu digitalnega pretakanja vsebin, ampak podajanja informacij, ki naj podjetja pritegnejo k obisku 
šest mesecev trajajoče prireditve. Neke vrste »predstavništvo« EXPO Dubaj na GZS.

Tretjič, predsedovanje Slovenije EU je časovno najbližji preizkusni kamen slovenskega ekosistema za 
podporo internacionalizaciji, ki naj izkoristi priložnost, da poslovne kapacitete države predstavi »v živo«. 
Uradni (javni) del ekosistema načrtuje 6-mesečno predstavitev v BTC City in zaenkrat zasebnemu delu še ne 
sporoča pričakovanj, razen po vključitvi. GZS bo svoj prispevek opredmetila s poudarkom na inovativnosti 
slovenskega gospodarstva in promociji številnih poslovnih presežkov, ki zaslužijo pozornost Evrope. Eden 
osrednjih mednarodnih poslovnih dogodkov in (fizična) razstava bosta namenjeni prav temu.

Aktivnosti, ki jih pripravljamo, je potrebno času primerno marketinško pospremiti, zato pričakujte, da vas 
kmalu nagovorimo s predlogom ali povabilom.
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Z lastno proizvodnjo kljubujejo 
konkurenci in epidemiji
V Metrelu so se že pred več kot 60 leti 
odločili za proizvodnjo na eni lokaciji, 
kar je še danes njihova pomembna 
konkurenčna prednost, ki prihaja do 
izraza tudi v času epidemije Covid-19.

Podjetje Metrel, d. d. se ukvarja s 
proizvodno dejavnostjo od vsega začetka 
svojega nastanka, ki sega nekaj dese-
tletij nazaj. Leto 1957 je bilo uradno leto 
začetka, korenine projekta tovarne v 
Horjulu pa segajo še nekaj let nazaj z 
ustanovitvijo Inštituta za elektrozveze v 
Ljubljani in postavitvijo obrata Elektronike 
v Horjulu. Ta je zagotavljal proizvodnjo 
elektronskih komponent in opreme za 
takratne potrebe domačega trga.

Intenziven razvoj in proizvodnja  
na eni lokaciji
V 90. letih se je situacija tovarne korenito 
spremenila in Metrel, d. d. se je preusmeril 
v izvoz na tuje trge – danes je prisoten 
v več kot 80 državah po svetu. Skladno 
z izvozno usmeritvijo in povečanjem 
proizvodnih kapacitet se je povečalo tudi 
število zaposlenih. Trenutno je v podjetju 
zaposlenih več kot 230 ljudi, na letni ravni 
pa podjetje več kot 11 % letnega prihodka 
vrača v razvoj.

Vlaganje v razvoj novih produktov 
in sledenje smernicam ter postavljanje 
novih tehnoloških mejnikov ni edino, kar 
je Metrelu pomagalo ne le prebroditi, 
temveč uspeti v obdobju, ko so mnoga 

podjetja utrpela precejšnje izgube ali 
celo zaprla vrata. Odgovor se skriva v 
temeljih, ki jih je pred več kot šestdese-
timi leti postavilo takratno vodstvo in ki 
jih še danes vzdržujejo njihovi nasle-
dniki – proizvodnja na eni sami lokaciji. 
Kar je bilo na začetku zaradi pomanj-
kanja drugih proizvodnih kapacitet in 
specifične ekonomsko-politične klime 
potreba, je danes, kljub mnogim na 
videz privlačnejšim alternativam, konku-
renčna prednost.

Hitra odzivnost tudi v času epidemije
Ta pristop se je v času pandemije Covid-
19 in s tem povezanih izzivov skupaj z 
razvojem novih produktov za testiranje 
polnilnih postaj za električna vozila izka-
zal za zmagovito kombinacijo. Izdelava 
praktično vseh komponent na eni sami 
lokaciji, vključno z ohišji za merilne 
instrumente, je velika konkurenčna 
prednost v času, ko se vsi proizvajalci 
ukvarjajo s podaljšanimi dobavnimi 
roki sestavnih delov iz tovarn Daljnega 
vzhoda. Prednost tega pristopa je tudi 
hitra odzivnost na specifične zahteve 

kupcev – le stežka dosegljiva, če je v 
proizvodni proces vključeno večje število 
podizvajalcev. 

Pospešena digitalizacija
Pandemija je med drugim nakazala 
potrebo po večji splošni digitalizaciji 
delovnih procesov znotraj samih podjetij 
in drugih organizacij v želji zmanjšanja 
nepotrebnih stikov in stroškov, povezanih 
z manj učinkovitimi delovnimi metodami. 
Te težnje se skladajo tudi z drugimi novimi 
razvoji v Metrelu, ki načrtuje lansiranje 
oblačne rešitve za delo s podatki, pridob-
ljenimi z merilnimi in testnimi instrumenti, 
ter modularnega sklopa za EOL testiranje 
(testiranje na koncu proizvodne linije). 
Oba projekta, ki sta bila v nastajanju še 
pred novimi izzivi, s katerimi se trenutno 
spopada tudi sektor elektroindustrije in z 
njo povezane panoge, sta zaradi razmer 
zelo aktualna in podpirata pričakovanja 
nadaljnjega razvoja Metrela v prihodnje.
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Zelena je prihodnost.
Slovenske elektrodistribucije skupaj za jutri.

Naša prihodnost 
potrebuje močno, 
zanesljivo in pametno 
električno omrežje. 

Razvijamo ga z lastnim 
znanjem, izkušnjami in 
upoštevanjem trajnostnega 
razvoja.

Skupaj skrbimo za potrebe
naših odjemalcev, podjetjem 
pa omogočamo nemoteno 
delovanje in napredek.
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Kakovost

Skoraj polovica slovenskega 
gospodarstva se obrne na SIQ
Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je eden od ustanoviteljev Slovenskega instituta 
za kakovost in meroslovje – SIQ, prav SIQ pa je tisti, ki podpira prizadevanja GZS, da so 
njegovi člani v svojih globalnih nastopih bolj suvereni in bolj uspešni.
Ana Vučina Vršnak

SIQ je strokovna, neodvisna in nepristranska institu-
cija, ki nudi celovite rešitve s področja preskušanja 
in certificiranja proizvodov, ocenjevanja sistemov 
vodenja, meroslovja in izobraževanja. Začetek 
delovanja dejavnosti preskušanja, merilne tehnike in 
vzdrževanja meril sega v leto 1964, SIQ pa je nastal v 
času osamosvojitve države.

»GZS je kot skupen dom slovenskega gospodarstva 
in predvsem kot motivator razvoja in povezovanja 
pomemben vzvod za slovensko gospodarstvo. S tem, 

da je eden od ustanoviteljev SIQ, je tudi eden od 
vzvodov razvoja SIQ,« je ob 170 let GZS dejal direktor 
SIQ Igor Likar. Dodal je, da je po drugi strani prav SIQ 
tisti, ki podpira prizadevanja GZS, da so njegovi člani v 
svojih globalnih nastopih bolj suvereni in bolj uspešni.

Pomen in vloga SIQ
Sodobna gospodarstva se v pogojih svobodne 
gospodarske iniciative vedno bolj zavedajo pomena 
trajnega zagotavljanja varnosti in ustreznosti 

GZS je kot skupen 
dom slovenskega 

gospodarstva 
in predvsem kot 

motivator razvoja 
in povezovanja 

pomemben vzvod 
za slovensko 

gospodarstvo.
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proizvodov, ki jih dajejo na trg. »Zavedajo se, da je 
trg neizprosen pri kaznovanju napak, zato se stalno 
povečuje potreba po storitvah neodvisnih institucij, 
ki s preskušanjem in certificiranjem proizvodov še 

pred njihovim prihodom na trg kolikor je le mogoče 
zmanjšujejo možnost napak. Prav nihče si ne želi, da 
bi kupec izgubil zaupanje in bi svojo kraljevo vlogo 
uresničeval s prekinitvijo nakupov,« poudarja Likar.

Poslanstvo SIQ je omogočati ponudnikom hiter 
vstop na trg s proizvodi in storitvami, ki odgovarjajo 
vsem pričakovanim in uveljavljenim standardom. V 
centru je torej končni kupec teh proizvodov in sto-
ritev, ki se mu zaradi zagotovila Slovenskega instituta 
za kakovost in meroslovje ni potrebno spraševati 
o tem, ali je proizvod varen in ali v resnici ustreza 
obljubam, ki jih navaja proizvajalec.

SIQ je nastal v času ob osamosvojitvi Slovenije, ko 
smo se, kot pravi Likar, začeli zavedati, da ni država 
tista, ki bo zagotavljala ustreznost proizvodov, ki se 
prosto menjujejo na trgu. Zato SIQ od ustanovitve 
raste po prihodkih s povprečnim letnim dvoštevilčnim 
odstotkom. »Že skoraj polovica slovenskega gospo-
darskega sektorja se tako ali drugače obrne po neko 
storitev na SIQ. Z digitalizacijo in vsesplošno profesio-
nalizacijo ne le proizvodnje, ampak tudi upravljavskih 
procesov, bo potreba po storitvah SIQ lahko le rasla,« 
je prepričan Likar. gg

Poslanstvo SIQ 
je omogočati 
ponudnikom 
hiter vstop na 
trg s proizvodi 
in storitvami, ki 
odgovarjajo vsem 
pričakovanim 
in uveljavljenim 
standardom.

Foto: Aljoša Rebolj
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Doplačilu dohodnine se izognite z 
varčevanjem za dodatno pokojnino
Če ste eden izmed 148.712 Slovencev, 
ki ste v minulih dneh prejeli informa-
tivni izračun dohodnine, po katerem jo 
boste morali spet doplačati, lahko že 
letos poskrbite, da se temu prihodnje 
leto izognete, saj si lahko z varčeva-
njem za dodatno pokojnino znižate 
dohodninsko osnovo.

Kako si lahko z varčevanjem  
znižamo dohodnino?

Večina v Sloveniji že dobro pozna in 
uveljavlja olajšavo za vzdrževane družin-
ske člane (večinoma gre za otroke), na 
podoben način pa si lahko znižamo tudi 
osnovo za obračun dohodnine z vplačilom 
premije individualnega prostovoljnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja 
(PDPZ). Gre za drugi pokojninski steber 
v Sloveniji, ki obstaja od leta 2001, in je 
namenjen nadomeščanju vse nižjih javnih 
pokojnin. Glavna razlika med prvim javnim 
pokojninskim stebrom in drugim stebrom 
je, da ima v drugem stebru vsak svoj varče-
valni račun, ki je izključno njegova last, 
in ti prihranki se mu obrestujejo vse do 
upokojitve, v primeru smrti pred upokoji-
tvijo pa se izplačajo dedičem. 

Edino varčevanje z davčno olajšavo
Država spodbuja varčevanje za 

pokojnino s posebno davčno olajšavo in 
vplačila med letom se nam upoštevajo pri 
znižanju osnove za obračun dohodnine, 
zato dobimo del vplačil vrnjen naslednje 
leto ob poračunu dohodnine, oziroma se 
nam zaradi njih zmanjša doplačilo (velja 
takrat, ko davčne olajšave ne izkoristimo 
prek kolektivnega dodatnega pokojnin-
skega zavarovanja). Višina samega vračila 
je odvisna od našega dohodninskega 
razreda. Zaposleni v najvišjem doho-
dninskem razredu, ki bi vplačal v letu 
2000 € vplačila v pokojninski sklad, bi 
prejel naslednje leto nazaj pri dohodnini 
kar polovico vplačila, se pravi 1.000 €, 
medtem ko bi imel celotno vplačilo inve-
stirano na svojem varčevalnem računu. 

Tako lahko le pri dohodnini z leti privar-
čujemo več tisoč evrov. Najvišja olajšava, 
ki se upošteva pri znižanju dohodninske 
osnove, je 5,84 odstotka letne bruto 
plače zaposlenega in ne več kot 2.819 
evrov letno. 

Za izračun davčne olajšave smo v 
Pokojninski družbi A razvili brezplačno 
mobilno aplikacijo ePokojnina, s katero 
si lahko vsak izračuna davčno olajšavo za 
svojo plačo. Aplikacija je na voljo na  
www.pokojnina.si. 

Od zajamčenih do delniških skladov
Vse, kar vplačamo, se nam obres-

tuje na našem varčevalnem računu do 
upokojitve, ko iz naslova prihrankov 
začnemo prejemati dodatno pokojnin-
sko rento vsak mesec do konca življenja. 
Lahko pa v primeru individualnih vplačil 
dobimo prihranke, izplačane tudi v obliki 
enkratnega izplačila kadar koli pred 
upokojitvijo. Varčevalci imajo za investi-
ranje svojih prihrankov na izbiro tri sklade 
z različnim naložbenim profilom, od 
delniškega, ki investira večinoma v delnice 
in delniške sklade, do uravnoteženega in 

zajamčenega, ki ima po zakonu zago-
tovljeno poleg garancije glavnice še 
minimalni letni donos. 

Varčevanje lahko sklenete enostavno na 
daljavo prek spleta na www.pokojnina.si.



UGODNO
FINANCIRANJE

DO 20 LET

SONČNA 
ELEKTRARNA 

PAKET NGEN
Z BATERIJSKIM 
HRANILNIKOM 

SONČNA ELEKTRARNA
IN PAKET NGEN
Z BATERIJSKIM HRANILNIKOM

NOVE CELOVITE REŠITVE
TRAJNOSTNE ENERGETSKE OSKRBE - TEO
Pripravite svoj dom na prihodnost in izberite
eno izmed naših celovitih rešitev:

Naročite se na posvet na merkur.si/teo ali 080 88 01 in uredite vse za trajnostno 
energetsko samooskrbo vašega doma na enem mestu - z možnostjo ugodnega obročnega 
odplačevanja ali lizinga, jamstvom na izvedena dela in povračilom naložbe v 10 letih.
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Zmanjša odvisnost od naraščajočih 
stroškov dobave električne energije
ter zagotavlja varno in okolju prijazno 
oskrbo z električno energijo.

Zagotavlja neprekinjeno napajanje 
v času izpada elektroenergetskega 
omrežja ter najugodnejšo dobavo 
električne energije na trgu.

Nudi neodvisnost pri oskrbi
z električno energijo ter omogoča 
rezervno napajanje v primeru izpada 
električne energije.
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električne energije.
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Izobraževanje in usposabljanje

Pomembna, vendar premalo vidna vloga
Izobraževanje in usposabljanje imata v delovanju Gospodarske zbornice Slovenije 
(GZS) pomembno, vendar ne vedno najbolj vidno vlogo. GZS se zavzema za 
sodobni sistem vseživljenjskega izobraževanja in učenja iz povezanosti vseh. Poleg 
organiziranja izobraževanj in usposabljanj je v ospredju tudi zastopanje interesov pred 
državnimi organi – vključno s tistimi, ki urejajo področje izobraževanja.
Barbara Krajnc, Center za poslovno usposabljanje  

Zastopanje interesov delodajalcev
Z vključevanjem Slovenije v Evropsko unijo so bili 
tudi na področju izobraževanja prevzeti zgledi pravne 
ureditve uspešnih evropskih držav. Predstavniki 
delodajalcev, organizirani pri Gospodarski zbornici 
Slovenije (GZS) in Obrtno-podjetniški zbornici 
Slovenije (OZS), so bili vključeni v pripravo zakonov, ki 
urejajo srednje poklicno in srednje ter višje strokovno 
izobraževanje. Na podlagi temeljitih analiz sloven-
skega izobraževalnega sistema pred tem obdobjem 
potreb domačih podjetij in analiz uspešnih tujih 
modelov, so nastale pravne podlage socialnega 
partnerstva. Delodajalci so preko pristojnih zbornic 
vključeni v načrtovanje, organizacijo, izvajanje in 

vrednotenje rezultatov izobraževanja. V te procese so 
najbolj vključeni mentorji v podjetjih.

Služba za izobraževanje GZS se je do leta 2006 
ukvarjala z ugotavljanjem potreb po kadrih za 
posamezne dejavnosti in regije, aktivno je sodelovala 
pri pripravah nomenklatur poklicev in poklicnih 
standardov, ki so podlaga za pripravo izobraževalnih 
programov in/ali nacionalnih poklicnih kvalifikacij, 
povezovala je aktivnosti posameznih strokovnih zdru-
ženj in območnih zbornic na področju izobraževanja 
in zastopala interese članov v nacionalnih organih, ki 
sprejemajo odločitve na tem področju. Spomladi, v 
času razpisov za vpis v izobraževanje, je organizirala 
letne posvete o novostih in ponudbi programov 
poklicnega in strokovnega izobraževanja. Izdelane 

Številni programi, 
ki so bili razviti na 

GZS, so bili kasneje 
prevzeti in vključeni 

v posamezne 
področne zakone.
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so bile analize potreb po diplomantih različnih ravni 
za različne sektorje. Zbornice so (ponovno) vzposta-
vile sistem delovodskih, poslovodskih in mojstrskih 
izpitov, ki je podpiral uvajanje dualnega sistema 
izobraževanja, ki je živelo med leti 1998 in 2006. Ob 
reformah poklicnega in strokovnega izobraževanja 
je bila Služba za izobraževanje GZS vključena tudi v 
skupino ekspertov, ki je pripravljala reformo visokega 
šolstva na podlagi Bolonjske deklaracije ministrov 
evropskih držav, podpisane junija 1999.

Po spremembah na področju izobraževanja so leta 
2006 nastopile spremembe zborničnega sistema, ki 
so med drugim vplivale na razvoj dualnega sistema 
izobraževanja oziroma vajeništva.  Izobraževanje se 
je z izjemo majhnega deleža individualnih pogodb 
vrnilo v šolske klopi in delavnice ali medpodjetniške 
izobraževalne centre, ki so nastali ob šolskih centrih. 
Zastopanje interesov delodajalcev na področju 
izobraževanja je GZS organizacijsko prenesla na 
Center za poslovno usposabljanje (CPU). Letos mineva 
natanko 30 let od preoblikovanja Zveznega centra 
za izobraževanje gradbenih inštruktorjev v Center za 
graditeljstvo, tehnološko usposabljanje in tehnično-
-inovacijski inženiring, ki se je leta 2003 preimenoval 
v Center za tehnološko usposabljanje, tri leta kasneje 
pa je dobil sedanji naziv.

Organizator izobraževanj in usposabljanj
Ob poklicih, ki jih je GZS identificirala med svojimi 
člani in v dialogu z ostalimi deležniki opisala v 
poklicnih standardih in so vključeni v izobraževalne 
programe različnih ravni poklicnega in strokovnega 
izobraževanja, je zaznala še večje število potreb 
podjetij po strokovnih znanjih. Zato je leta 1999 
razvila zbornični sistem preverjanja in potrjevanja 
usposobljenosti  in določila pogoje, način in postopek  
opravljanja izpita za ugotovitev  in potrditev  uspo-
sobljenosti ter sestavine programov usposabljanja 
in izpopolnjevanja GZS za posamezne poklice po 
Standardni klasifikaciji poklicev (SKP), za katere ni 
javno veljavnih izobraževalnih programov za prido-
bitev stopnje izobrazbe in za določena dela v okviru 
poklica, za katerega pristojno združenje ugotovi, 
da je potrebno organizirati dodatno usposabljanje 
delavcev. Po tem pravilniku, ki je bil 2007 ob prenosu 
nalog na CPU posodobljen, se izvajajo tudi izpiti za 

zunanje preverjanje usposobljenosti udeležencev 
po programih, ki jih določa GZS po drugih pred-
pisih. Številni programi, ki so bili razviti na GZS, 
so bili kasneje prevzeti in vključeni v posamezne 
področne zakone.

GZS je v vseh obdobjih skrbela, da so bili člani 
seznanjeni z novostmi in spremembami zakonodaje 
in izvedbenih predpisov na posameznih strokovnih 
področjih in lokalnih oziroma regijskih okoljih. 
Preko različnih izobraževalnih oblik je prispevala k 
širjenju znanja na eni strani, na drugi strani pa črpala 
neprecenljive informacije od članov, brez katerih ne 
bi mogla opravljati prvega poslanstva, povezanega z 
zastopanjem interesov.

Aktualno danes: od vajeništva do mednarodnih 
projektov
GZS danes velike napore vlaga v ponovno uvajanje 
vajeniške oblike izobraževanja, ki temelji na deljeni 
odgovornosti za znanje in usposobljenosti dijakov 
vajencev med šolo in podjetjem. Skrbi za verifikacije 
podjetij, izmenjavo informacij med šolami, podjetji, 
razvojnim centrom, ministrstvom, bodočimi vajenci 
in starši. Zbornica ocenjuje, da je vajeništvo zelo 
pomembna in primerna oblika za mlade, ki se lažje, 
hitreje in bolj motivirano učijo z delom. Hkrati je to 
priložnost za delodajalce, da spoznajo in sodelujejo 
v razvoju svojih bodočih sodelavcev. GZS zagovarja 
stališče, da je treba vzpostaviti sodobni sistem 
vseživljenjskega izobraževanja in učenja, v katerem 
bodo organizacije (gospodarske in negospodarske) 
bolj povezane z izobraževalnimi organizacijami na 
vseh ravneh, za vse generacije, zlasti delovno aktivne 
populacije.

GZS in CPU aktivno delujeta tudi v mednarodnem 
prostoru. Vsako leto sta vključena v več mednarodnih 
projektov, ki so povezani z razvojem najrazličnejših 
oblik izobraževanja in preko katerih poteka izmenjava 
dobrih praks na zelo različnih strokovnih področjih. 
Spremljata ukrepe in priporočila Evropske komisije 
na področju vseživljenjskega učenja in skupaj s 
socialnimi partnerji iščeta poti za boljšo povezanost 
področja izobraževanja s trgom dela. Zavedata 
se, da je lahko razvoj stroke bistveno hitrejši, kot 
se je izobraževalni sistem sposoben prilagajati, 
zato si – podobno kot gospodarstva vseh razvitih 
držav – prizadevata neposredno povezati univerze, 
razvojne inštitute, raziskovalce, predavatelje, učitelje, 
študente, dijake s podjetji in razvojnimi inženirji. 
Tako bi bil pretok znanja hitrejši in bolj učinkovit. Ob 
tem se GZS in CPU tudi zavedata, da je treba z enako 
vnemo razvijati področja umetnosti, humanistike in 
družboslovja, da bomo kot družba uspeli povečati 
produktivnost in dodano vrednost pri delu, zagotovili 
skladen razvoj, kot posamezniki pa zadovoljili različne 
potrebe pri delu in v prostem času. gg

Preko različnih 
izobraževalnih oblik 
je GZS prispevala 
k širjenju znanja 
na eni strani, na 
drugi strani pa 
črpala neprecenljive 
informacije od 
članov.

Zbornica ocenjuje, 
da je vajeništvo 
zelo pomembna in 
primerna oblika 
za mlade, ki se 
lažje, hitreje in bolj 
motivirano učijo z 
delom.

GZS in CPU sta 
vključena v več 
mednarodnih 
projektov, ki so 
povezani z razvojem 
najrazličnejših 
oblik izobraževanja 
in preko katerih 
poteka izmenjava 
dobrih praks.

Andrej Kos, v podjetju Polycom 
odgovoren za vajeništvo: 
»Z Gospodarsko zbornico 
Slovenije (GZS) sodelujemo že 
od začetka ponovne vzposta-
vitve vajeništva v Sloveniji, 
torej od šolskega leta 2017/2018 

naprej. Ocenjujem, da mladi pri 15. letih ne vedo, 
kaj bodo v življenju delali in kam jih bo peljala 
karierna pot. Zato menim, da so izkušnje, ki jih 
mladi v podjetju dobijo preko vajeništva, lahko 
zanje neprecenljive, kajti hitro lahko ugotovijo, ali 
je delo v podjetju zanje sploh zanimivo.«

Foto: Polycom
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Kopa je že v preteklosti hodila pred 
časom in to počne tudi danes, s čimer 
svojim strankam prinaša pomembne 
konkurenčne prednosti.

Vizionarstvo na področju tehnologije in 
globalnih principalov
Začetki podjetja Kopa, d. d. segajo v leto 
1978. Poleg lastnega razvoja legendarnih 
grafičnih oz. video terminalov je Kopa leta 
1987 na področje nekdanje Jugoslavije 
pripeljala in predstavila tehnologijo 
Oracle. Na področju vzdrževanja je 
podjetje leta 1997 prepoznalo rešitev 
Maximo – in to še preden je rešitev postala 
globalno priznana oz. preden jo je IBM 
dodal v svojo skupino. 

Prepoznavanju pravih tehnologij in 
digitalnih trendov sledijo v Kopi že od 
začetka. Svojim strankam in partnerjem s 
tem zagotavljajo, da lahko sledijo svojim 
poslovnim vizijam in imajo ob tem zanes-
ljivega partnerja, ki razvija informacijske 
rešitve na aktualni in varni tehnologiji. 

Vizionarstvo na področju  
programskih rešitev 
Kopa je zgodaj prepoznala trend digita-
lizacije proizvodnje. Leta 2001, ko se je v 
Sloveniji šele začelo govoriti o spletnih 
orodjih, je Kopa predstavila spletno 
aplikacijo Kopa ERP in postavila mejnik 
na področju grafičnih aplikacij in uporab-
niške izkušnje. Globalni viziji digitalizacije 

proizvodnje so sledili že od samega 
začetka. Proizvodnim podjetjem so poma-
gali, da so lahko z domačim ponudnikom 
– Kopo – prehitela svojo konkurenco.

Še preden je Gartner začel človeka in 
njegove kompetence postavljati kot najve-
čjo dodano vrednost v podjetju, so Kopine 
stranke že uporabljale programske rešitve 
za upravljanje s kadri in plačni sistem. S 
tem so zagotavljale pošteno nagrajevanje 
na podlagi podatkov iz proizvodnje in 
sistematično spremljanje razvoja kadrov 
na podlagi merljivih in preglednih podat-
kov o uspešnosti. 

Prihodnost je v celovitih  
informacijah za odločanje in intuitivni 
napovedni analitiki 
Podjetja z intenzivno digitalizacijo v proi-
zvodnji in na ostalih področjih dobivajo 
vedno več podatkov, kar pa še ne pomeni, 
da imajo zaradi tega odločevalci dobre 
informacije. Če ti podatki vsebinsko niso 
povezani in predstavljeni na intuitiven 
način, nimajo velike dodane vrednosti. 

Razlika med skopim poročilom, ki samo 
postreže podatke, in pravo analitiko, ki 
predstavi uporabne podatke, je ogromna. 
Največjo vrednost dobi analitika takrat, ko 
omogoča primerjavo in odkrivanje vzorcev 
v podatkih, ki so pomembni za poslovanje, 
ter odkrivanje trendov in napovedova-
nje. Podatki, ki se zbirajo, predstavljajo 
znanje in so kapital podjetja. Veliko se 

govori o umetni inteligenci, malokdo pa se 
zaveda, da je tudi ta odvisna od podatkov, 
iz katerih se uči. Če so podatki dobri, so 
tudi ugotovitve, do katerih nam pomagajo 
mehanizmi umetne inteligence, dobre. 

Kopine rešitve zagotavljajo odlično 
uporabniško izkušnjo skozi celovit sistem, 
kjer podjetja spremljajo poslovne kazal-
nike, kompetence ljudi in podatke o 
delovanju proizvodnje skozi enotno anali-
tiko. Povezane programske rešitve (ERP, 
spremljanje proizvodnje, HRM z BI orodjem 
za poslovno analitiko) prikazujejo podatke 
in jih pretvorijo v koristne informacije, ki 
menedžerjem pomagajo pri vodenju. 

Vsaka kriza ponudi priložnost
Koronakriza v letu 2020 je Kopi dala doda-
tnega zagona ter razvojnih in poslovnih 
priložnosti. Vedno več podjetij se zaveda 
pomembnosti digitalizacije in kakovostnih 
podatkov za agilen odziv na nepričako-
vane dogodke. 

Njihova vizija ne temelji na prerokovanju, 
ampak na poznavanju poslovnih izzivov in 
prepoznavanju potenciala sodobnih tehno-
logij. Kar se dogaja na področju digitalizacije 
in v poslu, nakazuje smer digitalizacije, ki ji 
bo Kopa s svojimi rešitvami sledila še naprej. 
Bogastvo, ki ga predstavljajo pravi ljudje in 
pravi podatki, je ključni kapital podjetij, ki ga 
v Kopi z IT rešitvami plemenitijo in varujejo 
ter s tem odpirajo nove potenciale konku-
renčne prednosti. 

Digitalno vizionarstvo podjetja  
Kopa, d. d., že od leta 1978
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Vse najboljše,  
Gospodarska zbornica Slovenije!

170 je precej več  
kot le preštevanje let.
Je pot, so dosežki, mejniki, spomini, lekcije. 
Je napredek, pogum in up, volja in ubranost. 
Naj vas neusahljivo spremljajo na poti do novega jubileja.
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Socialni dialog

GZS kot pomemben steber  
bipartitnega socialnega dialoga
Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) predstavlja pomemben steber bipartitnega 
socialnega dialoga že od leta 1990. Dandanes sklepa 22 od 26 kolektivih pogodb 
dejavnosti gospodarstva, hkrati z drugimi delodajalskimi organizacijami, ki so nastale 
v tem času. Te kolektivne pogodbe imajo v nekaterih dejavnostih pravno naravo 
razširjene veljavnosti, torej veljavo z močjo zakona.
Metka Penko Natlačen, Pravna služba GZS

GZS kot partner v kolektivnem dogovarjanju v 
prehodnem obdobju 1990–2006 
Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) ima v kolek-
tivnem dogovarjanju v Sloveniji pomembno vlogo že 
od njegovega samega začetka, od leta 1990, ko je bil 
sprejet Zakon o delovnih razmerjih (ZDR 1990). Po letu 
1990 se je namreč proces kolektivnega dogovarjanja 
ponovno vzpostavil, saj je bil prekinjen od povojnega 
časa, torej od leta 1945, do leta 1990. S kolektivnimi 
pogodbami so se dotlej urejala samo delovna raz-
merja pri zasebnih delodajalcih. Proces kolektivnega 
dogovarjanja se je torej v samostojni Sloveniji pričel 
razvijati šele v začetku 90. let prejšnjega stoletja, 
takoj po sprejemu omenjenega Zakona o delovnih 
razmerjih. Ta je prehodno – dokler se ne bi oblikovala 
prostovoljna združenja delodajalcev – poveril kolek-
tivno dogovarjanje Gospodarski zbornici Slovenije in 
Obrtni zbornici Slovenije.

ZDR 1990 uveljavi enotnost pogodbene ureditve 
delovnih razmerij in z njim kolektivno dogovarjanje. 
Prva splošna kolektivna pogodba za vse zaposlene 
je bila tako sklenjena leta 1990, za njo v letu 1993 
Splošna kolektivna pogodba za gospodarstvo in nato 
leta 1997 Splošna kolektivna pogodba za gospodarske 
dejavnosti. Vzporedno z njo so se živahno sklepale 
kolektivne pogodbe posameznih gospodarskih dejav-
nosti. V tem procesu je GZS ves čas aktivno sodelovala 
v partnerskem odnosu s sindikati. 

GZS danes sklepa 22 od 26 kolektivih pogodb 
dejavnosti gospodarstva
Gospodarska zbornica Slovenije je ves čas imela 
dejavno vlogo v procesu kolektivnega dogovarjanja. 
Nosila je primat aktivnosti in bila je nosilka strokovnih 
vsebin v procesu. Dokler delodajalske organizacije 
prostovoljnega tipa še niso bile oblikovane, sta 
pomembnost in znanje GZS v tem procesu tem bolj 
opazna. Gre za podporo oblikovanju sistema kolek-
tivnih pogodb dejavnosti v sodelovanju s sindikalnimi 
organizacijami in aktivno sooblikovanju kulture kolek-
tivnega dogovarjanja nasploh. 

Pomemben mejnik v kolektivnem dogovarjanju 
sta pomenila v letu 2006 sprejeta dva zakona, najprej 
Zakon o kolektivnih pogodbah (ZKolp) in takoj za 
njim Zakon o gospodarskih zbornicah (ZGZ). GZS se 
je takrat preobrazila v delodajalsko organizacijo z 
neobveznim članstvom, s čimer je še bolj trdno vsto-
pila v sistem kolektivnega dogovarjanja, okrepljena s 
svojimi izkušnjami iz 15 let trajajočega »prehodnega 
obdobja«.

Zakon o delovnih razmerjih iz leta 2013 (ZDR-1) 
je prinesel tudi veliko določb v prid fleksibilnosti 
delovnih razmerij. Na podlagi uveljavitve ZDR-1 se je 
že v letu 2014 v slovenskem prostoru začelo živahno 
prenavljanje oziroma posodabljanje kolektivnih 
pogodb dejavnosti gospodarstva.

Potem ko je bil od 
leta 1945 proces 

kolektivnega 
dogovarjanja 

prekinjen, se je po 
letu 1990 ponovno 

vzpostavil.

Leta 1990 je bila 
za vse zaposlene 

sklenjena prva 
splošna kolektivna 
pogodba, leta 1993 

je sledila Splošna 
kolektivna pogodba 

za gospodarstvo 
in nato leta 

1997 še Splošna 
kolektivna pogodba 

za gospodarske 
dejavnosti.

Fo
to

: D
ep

os
itp

ho
to

s



glas gospodarstva, posebna številka, maj 2021 81Socialni dialog

Socialni dialog kot eden od temeljev demokratične 
družbe je tudi v Sloveniji od devetdesetih letih 
prejšnjega stoletja dalje postal ključnega pomena 
za oblikovanje poslovnega okolja, v katerem deluje 
slovensko gospodarstvo in tudi širša družba. GZS 
se kot najpomembnejša predstavnica sloven-
skega gospodarstva zaveda dvopartitnega in 
tripartitnega nacionalnega in nadnacionalnega 
socialnega dialoga, saj omogočata usklajevanje 
stališč, iskanje kompromisov in ohranjanje 
socialnega miru. Različni interesi sindikatov, delo-
dajalcev in Vlade RS se v tem procesu oblikujejo v 
kakovostne dogovore in ukrepe, ki pomenijo izhod 
iz kriz in gospodarsko rast.

Danes GZS sklepa 22 od 26 kolektivih pogodb 
dejavnosti gospodarstva, obenem z drugimi deloda-
jalskimi organizacijami, ki so nastale v tem času. Te 
kolektivne pogodbe imajo v nekaterih dejavnostih 
pravno naravo razširjene veljavnosti, torej veljave z 
močjo zakona. To so predvsem dejavnosti kolektivne 
pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn, 
za papirno in papirno-predelovalno dejavnost, za 
dejavnost elektroindustrije, za kovinsko industrijo, 
za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih 

rudnin, za tekstilno, oblačilno, usnjarsko in usnjarsko 
predelovalno dejavnost, za cestni potniški promet, 
za gozdarstvo, za poštne in kurirske dejavnosti, za 
dejavnost zasebnega varovanja, za dejavnost trgovine 
in delno za gradbeno dejavnost in dejavnosti družb 
drobnega gospodarstva. 

Strateški svet za kolektivno dogovarjanje
GZS šteje dejavnost kolektivnega dogovarjanja kot 
eno svojih pomembnih aktivnosti kot delodajalske 
organizacije. V okviru Zbornice deluje Strateški svet 
za kolektivno dogovarjanje. V njem 25 aktivnih članov 
– vodij pogajalskih skupin posameznih dejavnosti 
kolektivnih pogodb spremlja dogajanja na področju 
kolektivnega dogovarjanja. Njegovo delo usklajuje 
koordinator Mitja Gorenšček, strokovno in operativno 
delo pa opravlja sekretariat v okviru Pravne službe 
GZS. Strateški svet je posvetovalni organ Upravnega 
odbora GZS in aktivno poroča o poteku dogajanj na 
področju kolektivnega dogovarjanja v gospodarstvu 
ter sprejema morebitna priporočila in usmeritve glede 
pomembnih tematik bipartitnega socialnega dialoga.

Dodati velja še, da sistem kolektivnih pogodb v 
gospodarskih dejavnostih pokriva okoli 80 % zapo-
slenih v gospodarstvu, kar predstavlja enega največjih 
deležev v Evropi.  gg

Leta 2006 se je 
GZS preobrazila 
v delodajalsko 
organizacijo 
z neobveznim 
članstvom, s čimer 
je še bolj trdno 
vstopila v sistem 
kolektivnega 
dogovarjanja.

V okviru GZS deluje 
25-članski Strateški 
svet za kolektivno 
dogovarjanje.

prva izbira med dobavitelji  
specialnih papirjev 

www.goricane.si
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»Kot član Gospodarske zbornice Slovenije si bomo prizadevali čim bolj pripevati k temu, da 
bosta slovensko poslovno okolje ter celotna Slovenija pripravljena za digitalno transforma-
cijo in bo Slovenija postala vodilna v digitalni dobi,« pravi Histro Zhang, generalni direktor 
Huawei Technologies. 

Huawei – zanesljiv partner za 
digitalno preobrazbo Slovenije
Huawei je v Sloveniji najbolj znan kot 
blagovna znamka pametnih telefonov 
in pametnih naprav. Toda Huawei, usta-
novljen leta 1987, je hkrati tudi svetovni 
ponudnik infrastrukture informacijske 
in komunikacijske tehnologije (IKT). Z 
rešitvami na štirih ključnih poslovnih 
področjih – telekomunikacije, rešitve za 
podjetja, pametne naprave in storitve v 
oblaku – zagotavljajo napredne vrhun-
ske rešitve. 

Pri Huaweiu se inovacije osredotočajo 
na potrebe strank. V podjetju veliko vlagajo 
v temeljne raziskave in se osredotočajo 
na tehnološke dosežke, ki vodijo v napre-
dek sveta. Podjetje vlaga vsaj 10 % letnih 
prihodkov v raziskave in razvoj (v letu 2020: 
16,9 %). V podjetju je 197.000 zaposlenih; 
več kot 50 % jih dela na področju raziskav 
in razvoja – R&D in posluje v več kot 170 
državah in regijah (v Evropi že 21 let) ter 
služi več kot 3 milijardam ljudi po svetu. 
Vizija in poslanstvo Huaweia je, da digitalno 
vsakemu posamezniku, domu in orga-
nizaciji prinese za popolnoma povezan, 
inteligenten svet. Huawei ima dolgoročno 
zavezanost slovenskim strankam in trgu in 
prispeva k poslovnemu okolju in družbi.

Služiti z inovacijami končnim 
uporabnikom in podjetjem

Histro Zhang, generalni direktor 
Huawei Technologies, ob povedanem 
dodaja, da je Huawei v Sloveniji za 
Slovenijo. »V zadnjih petih letih je služil 
30 % Slovencem med vsakodnevno komu-
nikacijo z zanesljivo telekomunikacijsko 
opremo in z zelo priljubljenimi napra-
vami, kot so pametni telefoni. Ponosni 
smo, da so končni potrošniki in stranke 
Huawei v Sloveniji tako pozitivno sprejeli. 
Kot lokalno podjetje se čutimo dolžne 
prispevati tudi h gospodarskemu okre-
vanju Slovenije po Covid-19 na področju 
digitalne preobrazbe. Želimo pomagati na 
evropski ravni in tudi v Sloveniji, doseči 
pravo digitalno suverenost v smislu 
varstva podatkov, zasebnosti državljanov, 

kibernetske varnosti ter etičnih vidikov 
aplikacij in opreme, ki se uporabljajo v 
Sloveniji,« razlaga sogovornik. 

Za zagotovitev, da bo lahko pošteno 
in enakovredno prispeval k slovenskemu 
ekosistemu IKT, je Huawei vzpostavil 
dolgoročna sodelovanja in partnerstva s 
slovenskimi telekomunikacijskimi opera-
terji, industrijskimi podjetji in industrijskimi 
združenji, v pripravi pa je vzpostavitev 
sodelovanja z univerzami in raziskovalnimi 
inštituti za uvedbo pametnih tehnologij. 

Skrb za pravice in zasebnost 
uporabnikov

Praktično vsak slovenski državljan je 
lastnik mobilnega telefona. Posamezniki in 
podjetja se vedno bolj zanašajo na priročna, 
zanesljiva in kakovostna telekomunikacijska 
omrežja in storitve. Slovenija bo v primeru 
sledenja ciljem EU glede enakih pravil o 
pošteni konkurenci skupaj s predpisi v 
telekomunikacijskem sektorju prispevala, 
da bodo slovenski potrošniki v prihodnosti 

prejemali vse več inovativnih in cenovno 
dostopnih storitev, pri čemer bodo njihove 
pravice in zasebnost zaščitene. 

»Da bi dodatno poudarili pomen 
varnosti, pozivamo k vzpostavitvi visokih 
standardov kibernetske varnosti, ki so 
objektivni, nediskriminatorni in v skladu s 
pristopom EU. Varnost je treba preveriti na 
podlagi  komunikacijskih standardov kiber-
netske varnosti, da bi zagotovili varnejše 
izdelke in omrežja. Huawei je s partnerji na 
voljo za zagotavljanje zanesljivih in stabil-
nih storitev,« poudarja Histro Zhang.

Iskrene čestitke  
Gospodarski zbornici Slovenije  

ob 170-letnici delovanja.
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»Kot član Gospodarske zbornice Slovenije si bomo prizadevali čim bolj pripevati k temu, da 
bosta slovensko poslovno okolje ter celotna Slovenija pripravljena za digitalno transforma-
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digitalno preobrazbo Slovenije
Huawei je v Sloveniji najbolj znan kot 
blagovna znamka pametnih telefonov 
in pametnih naprav. Toda Huawei, usta-
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prispeva k poslovnemu okolju in družbi.

Služiti z inovacijami končnim 
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Huawei Technologies, ob povedanem 
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Slovenijo. »V zadnjih petih letih je služil 
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Za zagotovitev, da bo lahko pošteno 
in enakovredno prispeval k slovenskemu 
ekosistemu IKT, je Huawei vzpostavil 
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slovenskimi telekomunikacijskimi opera-
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Skrb za pravice in zasebnost 
uporabnikov

Praktično vsak slovenski državljan je 
lastnik mobilnega telefona. Posamezniki in 
podjetja se vedno bolj zanašajo na priročna, 
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da bodo slovenski potrošniki v prihodnosti 

prejemali vse več inovativnih in cenovno 
dostopnih storitev, pri čemer bodo njihove 
pravice in zasebnost zaščitene. 

»Da bi dodatno poudarili pomen 
varnosti, pozivamo k vzpostavitvi visokih 
standardov kibernetske varnosti, ki so 
objektivni, nediskriminatorni in v skladu s 
pristopom EU. Varnost je treba preveriti na 
podlagi  komunikacijskih standardov kiber-
netske varnosti, da bi zagotovili varnejše 
izdelke in omrežja. Huawei je s partnerji na 
voljo za zagotavljanje zanesljivih in stabil-
nih storitev,« poudarja Histro Zhang.
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Socialni dialog

GZS del tripartitnega  
socialnega dialoga v Sloveniji in EU
Nosilec tripartitnega socialnega dialoga v Sloveniji je Ekonomsko-socialni svet (ESS), 
v katerem ima Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) dva člana. GZS pa ima svojega 
predstavnika tudi v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru – EESO (European 
Economic and Social Committee), ki je nosilec tripartitnega socialnega dialoga na ravni 
Evropske unije.
Urška Sojč, Pravna služba GZS

Enakopravna zastopanost treh partnerjev v ESS
Ekonomsko-socialni svet (ESS) kot nosilec tripar-
titnega socialnega dialoga v Sloveniji omogoča 
socialnim partnerjem stalni stik z Vlado RS ter sode-
lovanje pri pripravi zakonodaje. ESS je bil ustanovljen 
leta 1994 s podpisom Dogovora o politiki plač, kot 
separata Socialnega sporazuma med delodajalci, 
delojemalci in Vlado RS.

Tristranska sestava ESS zagotavlja enakopravno 
zastopanost vseh treh partnerjev: delojemalcev, 
delodajalcev in vlade. Predstavnike delojemalcev 
imenujejo reprezentativne zveze in konfederacije sin-
dikatov za območje države, predstavnike delodajalcev 
pa združenja delodajalcev, ki delujejo na območju 
države. Vsaka od skupin ima po 7 članov; GZS ima v 
ESS dva člana. 

ESS deluje na podlagi Pravil delovanja, ki jih spre-
jema sam. Njegovo delovanje ni urejeno z zakonodajo.

Tako spremlja stanje na ekonomskem in socialnem 
področju, ga obravnava ter oblikuje stališča in pre-
dloge v zvezi s temi področji in področji, ki imajo širok 
pomen za vse tri partnerje. 

ESS pri svojem delovanju:
• sodeluje pri pripravi zakonodaje ter daje mnenja in 

priporočila v zvezi z njo,
• daje pobude za sprejetje novih ali spremembo 

veljavnih zakonov,
• oblikuje stališča in mnenja o delovnem gradivu, 

osnutkih in predlogih uredb, odredb in zakonov,
• oblikuje stališča in mnenja o proračunskem memo-

randumu in državnem proračunu.
Svoje predloge, priporočila in mnenja ESS pošilja 
Državnemu zboru, Državnemu svetu, strokovni in širši 
javnosti. Odločitve ESS zavezujejo organe in delovna 
telesa vseh treh partnerjev.

ESS daje velik prispevek h krepitvi socialne 
pravičnosti in socialnega miru, ki sta ključna za social-
no-ekonomski razvoj države.

Predsedovanje ESS si predajajo vsi trije partnerji 
na pol leta. V prvi polovici leta 2021 Ekonomsko-
socialnemu svetu predseduje Mitja Gorenšček.

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO)
GZS je, kot omenjeno, na področju socialnega dialoga 
aktivna tudi na ravni EU. Že od leta 2002 ima svojega 
predstavnika v Evropskem ekonomsko-socialnem 
odboru (EESO), ki predstavlja svetovalno telo 
Evropskemu parlamentu, Svetu EU in Evropski komi-
siji. Ima dolgoletno tradicijo, saj je bil ustanovljen že 
leta 1957. 

Evropski ekonomsko-socialni odbor ima 329 
članov iz vseh držav EU. Člani zastopajo različne orga-
nizacije civilne družbe v Evropi: delodajalce, sindikate 
in druge deležnike, ki predstavljajo raznolikost Evrope 
(denimo kmete, poklicne skupine, potrošnike). Člane 
imenuje Svet EU na predlog držav. Število članov iz 
posamezne države je določeno s številom njenega 
prebivalstva. Slovenija ima v EESO 7 predstavnikov. 
Prvi predstavnik GZS v EESO je bil Cveto Stančič, v 
obdobju 2020–2025 pa je to Urška Sojč.

Glavna vloga odbora je svetovanje trem ključnim 
institucijam EU (Komisiji, Evropskemu parlamentu in 

Predstavnike 
delojemalcev 
imenujejo 
reprezentativne 
zveze in 
konfederacije 
sindikatov za 
območje države, 
predstavnike 
delodajalcev 
pa združenja 
delodajalcev, ki 
delujejo na območju 
države.
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Svetu EU) glede zakonodajnih predlogov in politik. 
Na ta način interesnim skupinam omogoča uradno 
sporočanje stališč do zakonodajnih predlogov EU 
in opravlja vlogo vmesnega člena med institucijami 
odločanja EU in državljani EU.

Delo v EESO poteka v interesnih skupinah in šestih 
strokovnih skupinah, ki so pristojne za naslednja 
specifična področja (predstavnica GZS sodeluje v 
drugi, tretji in četrti):
• ekonomska in monetarna unija ter ekonomska in 

socialna kohezija 
• enotni trg, proizvodnja in potrošnja 
• promet, energija, infrastruktura in informa-

cijska družba 
• zaposlovanje, socialne zadeve in državljanstvo 
• kmetijstvo, razvoj podeželja in okolje 
• zunanji odnosi. 

V EESO deluje tudi posvetovalna skupina za spre-
membe v industriji (CCMI), ki industriji EU pomaga 
predvidevati posledice globalizacije ter se nanje 
prilagajati.

EESO letno pripravi med 160 in 190 mnenj in 
informativnih poročil. Večino (70 %) mnenj pripravi 
na zaprosilo Sveta, Evropske komisije in Evropskega 
parlamenta, petina (21 %) je mnenj na lastno pobudo 
in informativnih poročil, desetina (9 %) pa je razi-
skovalnih mnenj, običajno na zaprosilo države, ki 
predseduje Svetu EU. Slovenija ima tako kot predse-
dujoča Svetu EU v drugi polovici leta 2021 možnost 
zaprositi EESO za pripravo petih mnenj glede izbranih 
vsebin. gg

GZS ima svojega 
predstavnika 
v Evropskem 
ekonomsko-

socialnem odboru 
(EESO) že od leta 

2002.

Slovenija ima kot 
predsedujoča 

Svetu EU v drugi 
polovici leta 2021 

možnost zaprositi 
EESO za pripravo 

petih mnenj glede 
izbranih vsebin.
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VSTOPNO MESTO V RAJSKO DOLINO

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane vlagatelje 
posameznih delov projekta k sodelovanju. Projekt 
je zasnovan kot vstopno mesto v Vipavsko dolino, ki 
na odlični lokaciji obiskovalcem in domačinom nudi 
skupek doživetij iz raznolike ponudbe rajske doline.
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Strateška razvojno-inovacijska partnerstva (SRIP)

Za najboljše rezultate je potrebno 
sodelovanje vseh deležnikov
Slovenija jih ima devet, Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) pa sodeluje v sedmih. 
Govora je o Strateških razvojno-inovacijskih partnerstvih (SRIP). 
Jerneja Srebot

Gre za dolgoročna partnerstva, ki združujejo pred-
stavnike gospodarstva, institucij znanja in države. 
Imajo vlogo povezovanja naložbenih in intelektualnih 
potencialov slovenskih deležnikov ter organizacijo 
celovitega razvojno-inovacijskega ekosistema s ciljem 
prodora na globalne trge in močnejšega pozicioni-
ranja na prednostnih področjih S4. Za posamezna 
prednostna področja opravljajo vlogo dolgoročnega 
napovedovanja potreb po kompetencah, razvoj 
profesionalnih karier in pripravljajo pobude za imple-
mentacijo izobraževalnih vsebin ter oblikujejo vsebine 
programov usposabljanja. Poleg sedmih, v katerih 
sodeluje GZS in ki jih v nadaljevanju podrobneje 
predstavljamo, delujeta še SRIP Trajnostni turizem in 
SRIP Zdravje – Medicina.

MATPRO: Pomembno je vlaganje v človeške vire
Med vidnejše dosežke SRIP-a Materiali kot končni 
produkti (MATPRO) sodi projekt MARTINA (materiali in 
tehnologije za nove aplikacije), ki je pomenil odgovor 
na globalne izzive na povsem nov način in je preko 
celovitega multidisciplinarnega pristopa povezal 16 
partnerjev iz industrije, inštitutov in univerz, ki so 
sodelovali pri razvoju na petih področjih materialov. S 
sodelovanjem sta se bistveno povečali inovativnost in 

dodana vrednost proizvodov, predvsem pa konku-
renčnost vseh udeleženih podjetij.

Uspešno zaključen projekt MARTINA je bil dobra 
podlaga tudi projektu ČMRLJ (doseganje čistosti in 
lastnosti z mikro legiranjem jekel), katerega osnovni 
koncept je identificirati primerne mikrolegirne 
elemente ter raziskati njihov vpliv na končne lastnosti 
obstoječih in novih jekel. 

»Drugi projekt, ki odraža odlično sodelovanje 
institucij znanja in podjetij na področju aluminija, 
je projekt MARTIN (modeliranje termo-mehan-
skega procesiranja aluminijevih zlitin za vrhunske 
izdelke),« pove Branka Murn, vodja komuniciranja za 
SRIP MATPRO. Hitrejši in učinkovitejši razvoj novih 
izdelkov je namreč ključnega pomena za to, da 
slovenski predelovalci aluminija konkurirajo tujim, 
predvsem azijskim proizvajalcem, ohranjajo delovna 
mesta v Sloveniji in povečujejo dodano vrednost na 
zaposlenega.

Za zagotovitev primerljivih raziskovalno-razvojnih 
pogojev slovenskim podjetjem v SRIP-u MATPRO 
nadaljujejo s pripravami na vzpostavitev in zagon 
pilotnih centrov, in sicer Slovenskega pilotnega centra 
za napredne strjevalne tehnologije (SiPCAST) in 
Slovenskega pilotnega centra za kompozitne mate-
riale (SiPCOMAT). 

SRIP Materiali kot 
končni produkti 

(MATPRO) 
povezujemo 

s projekti, 
imenovanimi 

MARTINA, ČMRLJ, 
MARTIN.
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Oblikovali so 
karierno platformo 
za napovedovanje 
potreb po 
kompetencah v 
okviru pilotnega 
projekta razvoja 
človeških virov 
in modularni 
izobraževalni 
program za področje 
kompozitov 
EduCOMP.

Za dobre poslovne rezultate pa niso dovolj le 
naložbe v tehnologijo, temveč so nujna tudi vlaganja v 
človeške vire. »Razvoj človeških virov je eden najpo-
membnejših elementov tako za dvig konkurenčnosti 
kot tudi za uspešno vodenje sodelavcev,« meni sogo-
vornica. Ključna dosežka aktivnosti SRIP-a MATPRO 
sta po njenem oblikovanje karierne platforme za 
napovedovanje potreb po kompetencah v okviru 
pilotnega projekta razvoja človeških virov in modu-
larni izobraževalni program za področje kompozitov, 
EduCOMP. Slednjega odlikujejo razvojna naravnanost 
in strokovna usmerjenost, specifičnost, dolgoročnost 
ter fleksibilnost in agilnost. V SRIP-u MATPRO si priza-
devajo, da bi država tudi na temelju njihovega znanja 
in izkušenj uresničila pobudo za oblikovanje kad-
rovske e-platforme na celotni izobraževalni vertikali s 
ciljem zmanjševanja strukturnih neskladij in poveče-
vanja konkurenčnosti podjetij na globalnem trgu.

SRIP HRANA: Povezuje kmetijstvo in živilstvo
Za namene nadaljnjega razvoja agroživilstva se je 
v okviru SRIP-a HRANA formiralo pet sektorskih 
verig vrednosti (mleko, meso, sadje, žito, pivo). Cilj 
delovanja posamezne verige vrednosti je sodelovanje 
na ravni posameznih ciljnih projektov, ki so v interesu 
sektorja, skupaj z razvojno-raziskovalnimi instituci-
jami in/ali podjetji iz drugih panog in sektorjev.

Njihov prvi konkreten produkt je Katalog živil za 
javno naročanje, ki omogoča preprostejše in digita-
lizirano naročanje živil v javnih zavodih. »Ponudniki 
so lahko tako podjetja kot tudi zadruge in kmetije, 
kar spodbuja kratke dobavne verige, ki so eno izmed 
načel trajnostne proizvodnje in porabe hrane. 
Obsežnejša posodobitev kataloga, ki je bila izvedena 
jeseni 2020, omogoča naročanje živil tudi HORECA 
sektorju,« pojasnjujejo na SRIP-u.

Poročajo tudi o potrebi po močnejši koordinaciji 
in strokovni krepitvi senzoričnih raziskav, ki se je 
pojavila na področju agroživilstva: »Agroživilstvo 
namreč potrebuje nove in bolj konkurenčne živilske 
izdelke, prilagojene potrošniškim trendom. Razvoj 
takšnih izdelkov bo olajšala vzpostavitev prvega 
Nacionalnega stičišča za senzorične raziskave živil, ki 
ga bomo vzpostavili v okviru SRIP-a HRANA.«

Namen stičišča bo proučevanje in spremljanje 
vedenja potrošnika v kontroliranih pogojih, vzpostav-
ljeni pa bodo tudi strokovni senzorični paneli, ki bodo 
izdelke ocenjevali z ustreznimi analitičnimi senzorič-
nimi metodami. Zasnova in delovanje stičišča bosta 
omogočala razvoj in optimizacijo živilskih izdelkov ter 
prilagajanje potrošnikovim zahtevam, kar bo izbolj-
šalo uspeh izdelkov na trgu ter posledično krepilo 
ekonomski razvoj slovenskega gospodarstva.

ToP: Podjetja spodbujajo in jim pomagajo pri 
preklopu na Industrijo 4.0
Na GZS – Zbornici elektronske in elektroindustrije 
(ZEE) koordinirajo grozd Pametne tovarne, ki je 
del SRIP-a Tovarne prihodnosti (ToP). Ta deluje na 
številnih področjih razvoja industrije s ciljem ustvar-
janja prodornih izdelkov, tehnologij in procesov za 

področje tovarn prihodnosti. Njihov glavni cilj je 
osveščati in opolnomočiti podjetja, da se zavejo 
nujnosti prehoda v industrijo 4.0, kar dosegajo preko 
različnih izobraževanj in delavnic, obenem pa si 
prizadevajo tudi za povezovanje vseh deležnikov, tako 
na nacionalni kot na mednarodni ravni.

»V ta namen sodelujemo neposredno s posame-
znimi podjetji, pregledujemo njihove procese in jih 
usmerjamo v določene povezave – tako v okviru 
Slovenije kot tudi mednarodnih projektov, ki so 
potencial za nova znanja in njihovo implementa-
cijo,« pravi koordinatorka grozda Pametne tovarne 
Andreja Hlišč.

Poleg koordinacije omenjenega grozda s pomočjo 
drugih strokovnih oddelkov na GZS izvajajo tudi 
skupne naloge, kot je razvoj človeških virov za celoten 
SRIP ToP. Ta zajema tri ključna področja: napovedo-
vanje potreb po kompetencah za prihodnje izzive, 
razvoj karier zaposlenih ter vnašanje novih vsebin, 
ki spodbujajo razvoj napovedanih potreb po kompe-
tencah v izobraževalni sistem.

»Razvoj človeških virov je danes ključ za višjo 
produktivnost, boljše odnose, večjo dobičkonosnost 
podjetja in uspešno vpeljevanje industrije 4.0,« 
pojasni sogovornica.

SRIP-i delujejo kot vezni člen med vsemi relevan-
tnimi deležniki v slovenskem prostoru in so močno 
vpeti v pripravo strategij, zato je po mnenju Hliščeve 
pomembno, da imajo v prihodnosti še večjo vlogo pri 
pripravi strateških programov in pri vzpodbujanju 
dialoga med industrijo, znanostjo in državo. Tako so 
pripravili predlog za strateški inštrument za pove-
čanje konkurenčnosti slovenskih proizvodnih podjetij 
in učinkovito uvajanje industrije 4.0 v mala in srednja 
podjetja (MSP), in sicer gre za Nacionalni demonstra-
cijski center Pametne tovarne (NDC PT). Ta predstavlja 
demonstracijsko okolje uporabe tehnologij industrije 
4.0 in razvojno ter testno okolje za visokotehnološke 
produkte, tehnologije in procese za proizvodna in 
zagonska podjetja ter raziskovalne institucije.

»Slovenija po vzoru številnih drugih držav in regij 
nujno potrebuje poseben strateški inštrument, ki 
bo omogočal vsem podjetjem, predvsem pa MSP, 
učinkovit dostop do novih tehnologij, praktično 
usposabljanje in prenos znanj iz znanstveno – razisko-
valno – razvojnih okolij v realno industrijsko okolje,« 
poudarja sogovornica.

PMiS: Razvoj bo usmerjen v nišne rešitve majhnih 
urbanih okolij
Za SRIP Pametna mesta in skupnosti (PMiS) je glavni 
cilj vzpostaviti svetovno prepoznan ekosistem 
partnerjev, ki permanentno sinergijsko nadgrajujejo 
in povezujejo svoje kompetence in nudijo zadovoljive 
kapacitete za raziskave in razvoj, produkcijo in trženje 
globalno konkurenčnih inovativnih visokotehnoloških 
rešitev na vseh področjih pametnih mest in skupnosti.

Zaradi medsebojne prepletenosti področij in 
povezanosti z IKT horizontalno mrežo ter povezlji-
vosti z drugimi strateškimi razvojnimi partnerstvi 
predstavljajo vertikalna področja tega partnerstva 

Ključna aktivnost 
SRIP-a HRANA je 
podpora ključnih 
deležnikov z 
investicijskim 
potencialom in 
usmerjenostjo v 
razvoj ter preboj 
agroživilskega 
sektorja.

Cilj SRIP-a Tovarne 
prihodnosti (ToP) 
je osveščati in 
opolnomočiti 
podjetja, da se 
zavejo nujnosti 
prehoda v Industrijo 
4.0.

Področne vertikale 
SRIP-a PMiS 
so: ekosistem 
pametnega mesta, 
energetska in druga 
oskrba, kakovost 
urbanega bivanja, 
varnost, zdravje 
ter mobilnost, 
transport in 
logistika.
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pomemben člen v umeščanju Slovenije kot zelene, 
aktivne, zdrave in digitalne regije z vrhunskimi pogoji 
za ustvarjanje in inoviranje na globalni ravni. »Razvoj 
bo usmerjen v srednje in visoko tehnološke nišne 
rešitve, za primerjalno majhna urbana okolja, reguli-
rana z različnimi predpisi in pogoji, ki jih je potrebno 
upoštevati pri njihovem razvoju,« pravijo v SRIP-u.

Področne vertikale, ki sestavljajo SRIP PMiS so: 
ekosistem pametnega mesta, energetska in druga 
oskrba, kakovost urbanega bivanja, varnost, zdravje 
ter mobilnost, transport in logistika.

PSiDL: Oblikovanje kakovostnih in 
samozadostnih stavb
SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo (PSiDL) 
združuje člane, ki delujejo na širokem področju 
pametnih in trajnostnih stavb, ter zajemajo grad-
bene proizvode, les in na lesu osnovane materiale, 
komponente, naprave in sisteme, tako za vgradnjo v 
stavbo kot za opremo stavbe, in rešitve za pametno 
upravljanje stavb ter nanjo navezujočo napredno 
infrastrukturo pametnih sosesk. Njihov cilj je vzposta-
viti odprto, operativno in hitro prilagodljivo podporno 
okolje, ki bi spodbujalo k visoki produktivnosti in 
uspešnemu trženju konkurenčnih izdelkov in rešitev 
s področja pametnih stavb in doma na evropskem in 
globalnem trgu.

Povezovanje, zastopanje skupnih interesov in ustvarjanje pogojev za rast
Ana Vučina Vršnak

»Pomen GZS je gotovo pove-
zovanje, zastopanje skupnih 
interesov in ustvarjanje pogojev 
za rast. Naj bomo majhni 
ali veliki – podjetje samo ne 
more imeti takšne moči, kot 
jo lahko ima več povezanih 
družb. Zbornica kot neodvisna 

ustanova gotovo lažje prepozna skupne interese, 
objektivno zastopa interese družb, vpliva na ustvar-
janje okolja, ki je potrebno za normalno delovanje 
gospodarstva doma in v tujini,« je prepričan predse-
dnik uprave Pivke Janez Rebec.

Kot obenem predsednik GZS – Zbornice 
kmetijskih in živilskih podjetij (ZKŽP) omeni tudi 
vlogo SRIP-ov, predvsem SRIP-a HRANA. Izpostavi 
pomemben doprinos Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo (MGRT), Ministrstva za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in Službe vlade 
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), ki 
so dali proizvodnji hrane mesto tudi na področjih 
pametne specializacije. »Hrana je pomembna 
strateška dobrina in je kot taka umeščena v vse 
strateške dokumente Evropske komisije, denimo 
v Evropski zeleni dogovor in v Strategijo 'od vil do 
vilice',« poudari Rebec. 

S pomočjo SRIP-ov so bili po njegovem 
izvedeni pomembni premiki na naslednjih pod-
ročjih: pomembnost strateškega in učinkovitega 
upravljanja oskrbnih verig, učinkovitejša kmetijska 
pridelava in proizvodnja živil, digitalna transforma-
cija agroživilskega sektorja za učinkovito upravljanje 
oskrbnih verig, izboljšanje kompetenc zaposlenih 
v agroživilski industriji, sodelovanje med izobra-
ževalnimi ustanovami, raziskovalnimi centri in 
gospodarstvom, krepitev prisotnosti in uspešnosti 
agroživilskih podjetij iz Slovenije na strateških 
tujih trgih.

»Zbornica nam ob tem kaže ogledalo – kaže na 
tiste slepe kote, ki jih sami ne vidimo dovolj dobro; 
opozarja na tisto, kar spregledamo – čeprav ne 

bi želeli. Ni več dovolj, da smo osredotočeni le na 
izdelek in vrhunsko kakovost, širitev na nove trge, 
skrb za preživetje, zaposlenega in zagotavljanje 
plač,« pravi Rebec.

Krepitev duha podjetništva in ustvarjanje 
pogojev za konkurenčno okolje po njegovem zahte-
vata veliko angažiranja in pogajanj, podjetja vsako 
zase pa so prešibka za resne premike na državni 
ravni. »GZS s svojimi strokovnimi službami kljubuje 
vsem političnim opcijam in se posredno bori za 
blaginjo Slovenije. Še toliko bolj je to pomembno 
podjetjem na obrobju, saj je to institucija, ki je 
velikokrat edini stik z Ljubljano in z aktualnimi 
dogajanji,« izpostavi Rebec. Doda, da je Zbornica 
kmetijskih in živilskih podjetji močan steber GZS, saj 
je visoko reprezentativna in je ključen sogovornik 
tako za kmete, sindikate, trgovce kot državo.

»Visoka strokovnost kadrovske zasedbe pri-
vablja vedno nove člane, ki kljub prostovoljnemu 
članstvu prihajajo iz vseh vrst kmetijskih in živilskih 
dejavnosti. Prizadevanje za sledljivost,  varnost in 
kakovost moramo vzdrževati, saj le trdne živilske 
verige pomenijo prehransko varnost države,« je 
jasen Rebec.

Ker je GZS stičišče podjetij, lahko prepozna 
sorodne izzive in lahko združuje in povezuje tiste, 
ki si med seboj lahko pomagajo. Zbornico ob tem 
pohvali za zelo bogat program konferenc, sejmov 
in dogodkov, pa tudi za proaktivnost pri iskanju 
vsebin, vzpodbujanje inovativnosti, trajnostnega 
razvoja in napredka posameznika, družb in države. 
Ob častitljivem jubileju, 170 let GZS, sogovornik 
čestita vsem zaposlenim na zbornici, ki vlagajo vso 
svojo energijo v njen razvoj. Čestitke namenja tudi 
vsem, ki prostovoljno vlagajo svoj trud v napredek 
slovenskega gospodarstva in so aktivni v različnih 
organih. Zahvala pa gre tudi vodstvu in vsem, ki so 
zbornico vodili do sedaj. »Brez zagnanega dela in 
želje po tem, da bi se Slovenija razvijala v sodobno 
in uspešno družbo, ne bi dočakali uspešnih 170 let,« 
sklene Rebec.

Cilj je vzpostaviti 
okolje, ki bi 

spodbujalo k visoki 
produktivnosti in 

uspešnemu trženju 
konkurenčnih 

izdelkov in rešitev s 
področja pametnih 

stavb in doma 
na evropskem in 
globalnem trgu.
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»Vizija SRIP-a je vzpostaviti trajno partnerstvo, ki 
bo omogočalo celovite rešitve za izgradnjo pamet-
nega, trajnostno naravnanega, zdravega, okolju in 
uporabniku prijaznega, povezljivega in energijsko 
samozadostnega bivalnega in delovnega okolja 
prihodnosti na osnovi predvsem slovenskega znanja 
in slovenskega izvora,« pravijo.

Posamezne produktne smeri se združujejo v štiri 
fokusna področja, ki so potrebna za zaključeno celoto 
oziroma segment stavbe: gradnja stavb, elementi 
interierja, oskrba in upravljanje stavb ter povezlji-
vost s sosesko in pametne, skoraj nič energijske 
(sNES) stavbe.

ACS+: Ključna je zahteva po zeleni mobilnosti
SRIP na področju mobilnosti (ACS+) deluje kot ključni 
povezovalec vseh deležnikov na področju mobilnosti. 
Mobilnost kot panoga zajema tako proizvodnjo kom-
ponent za avtomobilsko industrijo kot tudi transport, 
logistiko, javni potniški promet ter zagotavljanje 
energije za mobilnost. Vključuje tudi razvoj tehnologij, 
modelov in podpornih aktivnosti, ki omogočajo učin-
kovitejše delovanje, donosnejše poslovanje in razvoj 
podjetij in institucij na področju mobilnosti.

Ključna fokusna področja razvoja v SRIP-u ACS+ 
vključujejo komponente in sisteme za zelena, varna 
in udobna vozila, napredno infrastrukturo, napredni 

transport in logistiko, zelene modele in pristope ter 
digitalizacijo in nove tehnologije. Preko vzpostavljanja 
ekosistemov in povezovanja za razvoj kompleksnih 
rešitev, sistematično povezujejo partnerje s ciljem 
transformacije avtomobilske industrije v smeri 
zelene, digitalne in varne mobilnosti.

V zadnjem času so se zgodili pomembni premiki, 
ki zajemajo sistematično spremljanje trendov razvoja 
avtomobilske industrije in mobilnosti, izvajanje 
izobraževanj in obveščanje članov, kontakte z raznimi 
potencialnimi novimi partnerji, ministrstvi in drugimi 
pristojnimi inštitucijami ter utrjevanje vloge SRIP-a 
ACS+ v širši splošni in strokovni javnosti.

Najpomembnejši dosežek je po besedah direkto-
rice SRIP ACS+ Tanje Mohorič povezovanje partnerjev 
v različnih oblikah, kar je vodilo do pomembnih 
rezultatov. Ti pa so temelj nadaljnjega delovanja 
SRIP-a ACS+, pojasni Mohoričeva in omeni zahtevo 
po zeleni mobilnosti, čemur mora najprej odgovarjati 
dobaviteljska industrija z razvojem rešitev za zniže-
vanje škodljivih emisij, sledijo odločevalci z ustrezno 
zakonodajo in seveda tudi uporabniki mobilnosti. 
»Potreben je prispevek prav vsakega od nas,« pravi 
direktorica. Drugi večji izziv avtomobilske industrije je 
po njenem mnenju uvajanje rešitev industrije 4.0 ter 
digitalna transformacija ob hkratnem razvoju kadrov 
in skrbi za delovna mesta.

Ključna fokusna 
področja razvoja 
v SRIP-u ACS+ 
vključujejo 
komponente in 
sisteme za zelena, 
varna in udobna 
vozila, napredno 
infrastrukturo, 
napredni transport 
in logistiko, zelene 
modele in pristope 
ter digitalizacijo in 
nove tehnologije.

Nujen je ponovni 
razmislek o 
tem, kako bo 
država s sredstvi 
sofinanciranja 
podprla razvoj 
najvitalnejših in 
najbolj trdoživih 
gospodarskih 
panog.
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pristaniški špediterji 
  in carinski posredniki

• Pristaniška logistika
• zagotavljanje vhodne in izhodne pristaniške 

dokumentacije za zabojnike (kontejnarje), 
tovornjake, vlake, ladje

• priskrbovanje potrdil o pričvrščevanju in 
kakovosti tovora

• organiziranje polnjenja in praznenja zabojnikov
• priprava transportnih listin
• poročilo o zalogah, stanju tovora in svetovanje
• naročanje zabojnikov
• priprava tovora za transport
• koordiniranje projektnih tovorov
• posredovanje pri oskrbi ladij
• pregled tovora
• ostale storitve povezane s tovorom

COMPANY INTRODUCTION

■ Private company

■ Established 1993

■ 100.000,00 € share capital
Share holders: Klara & Čedomir Bojanić

■ Address: Ferrarska 17, Koper

■ Fiata member

■ Founding member of Slovene association of 
port logistics providers

■ Yearly cargo volume: 110.000 MT

■ Containers handled: 8.000 TEUs

■ Main cargo groups handled: machinery, 
pleasure boats, strand mats, food & bever-
ages, electric/electronic devices, …

FINING D.O.O.
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• Carinsko posredovanje
• uvoz
• izvoz
• tranzit
• poenostavljeni postopki 

(predcarinjenje in carinjenje 24/7)
• poročanje o carinskem statusu 

tovora, asistiranje pri inšpekcijskih 
pregledih

• “fiskalno” uvozno carinjenje za 
podjetja iz drugih držav članic 
Evropske skupnosti

• poročila Instrastat

• Davčno zastopanje
• poročanje FURS

»Vsekakor ne smemo pozabiti, da vse uspešne 
ekonomije gradijo na trikotniku gospodarstvo – 
znanost – država in da mora tudi država razumeti, 
da je za slovensko gospodarstvo potrebna aktivna 
in konkretna podpora. Nujen je ponovni razmislek o 
tem, kako bo država s sredstvi sofinanciranja podprla 
razvoj najvitalnejših in najbolj trdoživih gospodarskih 
panog. S tem seveda dosežemo tudi ustrezen odboj in 
nadaljnjo rast ne samo gospodarstva temveč družbe 
kot celote,« zaključi sogovornica.

SRIP Krožno gospodarstvo: Izziv bo čim hitrejše 
okrevanje po pandemiji
SRIP Krožno gospodarstvo upravlja in koordinira 
Štajerska gospodarska zbornica (ŠGZ) skupaj s 
Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze 
v Mariboru ter Kemijskim inštitutom. Gre za javno 
zasebno partnerstvo s poudarkom na povezovanju, 
razvojnem sodelovanju pri pripravi in izvajanju 
skupnih raziskovalno-razvojnih projektov in demo-
pilotnih projektov. Poleg tega deluje tudi na razvoju 
človeških virov in podjetništva ter na osredotočenju 
možnosti razvojnih zasebnih in javnih vlaganj, 
souporabi zmogljivosti opreme, vzpostavljanju verig 
vrednosti za potrebe lažjega in hitrejšega vstopa na 
domači in globalni trg, izmenjavi znanja in izkušenj, 
mreženju in informiranju.

Uspešno so izpeljali številne projekte, sodelovali 
z gospodarskim ministrstvom pri pripravi strokovnih 
podlag za javni razpis DEMOPILOT II 2018, v okviru 
katerega je bil izbran demopilotni projekt Poly 
krožnost, posvetili pa so se tudi informiranju, ozave-
ščanju in usposabljanjih za čim lažji in hitrejši prehod 
v krožno gospodarstvo.

SRIP je bil v okviru evropske platforme pametne 
specializacije S3 izbran kot prva slovenska zelena, 
krožna zgodba, ki pooseblja implementacijo slo-
venske pametne specializacije S4. »Slovenija želi 
postati vzorčna država na področju prehoda v krožno 
gospodarstvo, to pa lahko uresničimo samo v sode-
lovanju, povezovanju, mreženju in podpori članov 
SRIP-a pri razvojnih projektih in drugih akterjev,« 
pravi koordinatorica SRIP-a dr. Dragica Marinič. Pri 
tem poudarja nujnost ukrepov na področju razvoja 
in podpore države pri demopilotnih projektih na 
področju krožnega gospodarstva.

»Izzivi SRIP-a Krožno gospodarstvo in vsakega 
člana so čim hitrejše okrevanje po pandemiji koro-
navirusa ter uspešno delovanje članov gospodarstva 
na trgu. Hkrati upamo, da bo zeleno luč ugledal 
tudi krožni vavčer, saj je SRIP sodeloval pri njegovi 
zasnovi,« pove Mariničeva in izrazi upanje, da bo 
čim prej zaključena nadgradnja Slovenske strategije 
pametne specializacije, ki bo omogočila nadaljnje 
črpanje kohezijskih sredstev. gg
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Kovis je mednarodno inovativno podjetje za razvoj in 
proizvodnjo visoko kakovostnih proizvodov za železniško 
industrijo ter druge industrijske sektorje. Podjetje se je 
mednarodno uveljavilo s proizvodnjo zavornih diskov 
za vse vrste železniških vozil od lokomotiv, tramvajev, 
metrojev pa vse do hitrih vlakov. Poleg zavornih diskov je 
Kovis tudi največji proizvajalec ležajnih ohišij za tovorne 
vagone v Evropi. 

Razvoj in inovativnost podjetju narekujta tempo in odpirata 
vedno nove poslovne priložnosti, zato deluje v skladu s 
sloganom – dobre ideje kreirajo prihodnost.

za tovorne in potniške vagone za 
osne obremenitve od 22,5t do 25t 
za podstavne vozičke tipa Y25/25t. 
Kovis je razil lastno ležajno ohišje 
tipa Y25/25t ter 25 t ležajno ohišje, 
kot menjava za BA386.

Ležajna ohišja

za železniška vozila: ohišja 
menjalnikov, ohišja statorjev, 
multikonzole, puše, prirobnice, 
različni pokrovi, ventilatorji, nosilci 
zavornih oblog, nosilci zavornjaka, 
nosilci ležajnega ohišja, čepi.

Drugi proizvodiZavorni diski 

osni in kolesni, različnih dimenzij 
(v proizvodnji več kot 450 različnih 
tipov) in različnih kvalitet materialov 
(GJL, GJV, GJS, GS). Izdelava je 
možna tudi po želji kupcev ali po 
posredovanih specifikacijah.
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Vrhunske rešitve za strojne inštalacije, 
čiste prostore in operacijske dvorane
Glavne dejavnosti družinskega podje-
tja OPIKAR so razdeljene v tri različne 
divizije: prezračevanje, klimatizacija in 
cevne instalacije – HVAC; čisti prostori 
– Cleanrooms in operacijske dvorane – 
Operating rooms. 

»Osredotočeni smo predvsem na 
farmacevtsko, biotehnološko, polprevo-
dniško/mikroelektroniko, avtomobilsko, 
prehrambno industrijo in zdravstveni sektor. 
Prisotni smo v večini evropskih držav, 
zlasti v Nemčiji, Avstriji in Švici ter Belgiji in 
Nizozemski,« razlaga Luka Puntarić, direktor 
prodaje in glavni izvršni direktor. Delujejo od 
leta 1997 in imajo približno 50 zaposlenih.

Zavezani odličnosti na vseh področjih
Svoje konkurenčne prednosti gradijo 

na zanesljivosti, disciplini, kakovosti 
in prilagodljivosti ter na neodvisnosti, 
točnosti in strokovnosti. Pri tem so jim 
v pomoč lastna najsodobnejša delovna 
orodja in vozila.

Vsi delovni procesi v podjetju so vodeni 
v skladu s standardom kakovosti ISO 9001, 
ki je bil pridobljen leta 2020. Trenutno sta 
v pridobitvi še dva standarda ISO 14001 
(Varstvo okolja) in ISO 45001 (Zdravje in 
varnost pri delu). Njihovi vodilni monterji 
imajo pridobljene tudi SCC certifikate. 
Pohvalijo se lahko tudi z bonitetno 
oceno AAA++.

Strojne inštalacije: od projektiranja  
do vzdrževanja

Ponujajo projektiranje in izvedbo vseh 
strojnih inštalacij, npr. ogrevanje, hlajenje, 
prezračevanje in klimatizacijo v visoko-
tehnoloških industrijskih objektih. Njihove 
storitve praviloma vključujejo projektira-
nje, inženiring, dobavo, montažo in zagon 
kompletnih sistemov.

»Z lastnim inženiringom pripravimo vse 
načrte projektne in tehnične dokumentacije. 
Po zaključku in predaji projekta uporab-
nikom nudimo tudi popolno vzdrževanje 
objekta s svojimi visoko usposobljenimi in 
izkušenimi kadri,« pravi sogovornik.

Tehnologija čistih prostorov
Izvajajo celoten inženiring in vgradnjo 

celotne opreme za čiste prostore, kot so 
stene, stropi, vrata, okna, zračne zapore, 
filtri itd. Večinoma so prisotni v farmacevtski 
industriji in proizvodnih obratih s posebnimi 
zahtevami po popolnoma čistem/sterilnem 
zraku, torej v obratih, kjer se proizvajajo 
najzahtevnejši farmacevtski izdelki. V 
zgodnji fazi projekta lahko razvijejo zelo 
poglobljen inženirski pristop, ki se odraža v 
skrajšanem času montaže na terenu.

Steklene operacijske dvorane 
za hitro montažo brez potrebne 
podkonstrukcije

OPIKAR je razvil steklene operacijske 
dvorane, ki ne potrebujejo podkonstruk-
cije in stenske podpore. »Naše steklene 
operacijske dvorane so samostojni sistem, 
ki nam omogoča zelo hitro montažo v 
različnih situacijah na sami lokaciji objekta. 
Vsi stenski paneli/konstrukcijski sklopi so 
že izdelani v našem proizvodnem obratu 
in pripravljeni za montažo. To zagotavlja 
hitro montažo z nižjimi stroški. Stene so 
izdelane iz ekstrudiranega aluminijastega 
profila visoke trdnosti, izolacije, pločevine 
na zadnji strani (tehnični del) in kaljenega 
stekla od znotraj. Na zahtevo naročnikov 

ponujamo tudi barve in motive s tiskanim 
keramičnim printom,« pravi Puntarić.

Vsi izrezi za medicinsko opremo ali 
druge vgradne elemente (touch panel) so 
že vnaprej izdelani v njihovem proizvod-
nem obratu. Poleg stekla lahko uporabijo 
tudi HPL plošče, tako da lahko kombini-
rajo različne materiale. 

»Naša največja prednost je prilago-
dljivost in zmožnost ponudbe vseh del 
po sistemu 'ključ v roke' – od arhitekture 
operacijskih dvoran do kompletnih elektro 
in strojnih inštalacij – HVAC,« poudarja 
Luka Puntarić.

 www.opikar.com 
info@opikar.com | +386 40 729 402
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Arbitraža

170 let GZS in 93 let institucionalne 
arbitraže na Slovenskem* 
Dolgoletna tradicija, uveljavljena blagovna znamka, samostojno in strokovno 
neodvisno delovanje ter zaupanje uporabnikov so kapital Stalne arbitraže pri GZS. 
Ustvarili smo lastno arbitražno prakso in znanje, na katerih gradimo prihodnost.
Marko Djinović, Stalna arbitraža pri GZS

Misel »bogastvo preteklosti za izzive sedanjosti« (lat. 
ubere preterito pro presenti) je idealna popotnica za 
izjemen 170. jubilej GZS in njene arbitraže, ki šteje že 
93 let. Ta misel vsebuje dve pomembni sporočili. Po 
eni strani smo lahko upravičeno ponosni na bogastvo, 
ki smo ga ustvarili v preteklosti, po drugi strani pa v 
preteklosti ne smemo zastati. Dolgoletna tradicija, 
uveljavljena blagovna znamka, samostojno in stro-
kovno neodvisno delovanje ter zaupanje uporabnikov 
so kapital Stalne arbitraže pri GZS, ki smo ga z našimi 
predhodniki soustvarili v preteklih 93-ih letih. Vendar 
nam prav to nalaga posebno odgovornost, da bomo 
znali dolgoletno zaupanje upravičiti tudi pri spoprije-
manju z izzivi sedanjosti in prihodnosti in da bomo še 
uspešnejši kot doslej.

Najprej se ozrimo nazaj, v preteklost … 
Ko je leta 1928 takratna Zbornica za trgovino, obrt 
in industrijo v Ljubljani (prednica današnje GZS) 
na pobudo trgovcev, obrtnikov in industrialcev 
ustanovila Razsodišče Zbornice za trgovino, obrt in 
industrijo v Ljubljani (predhodnik današnje Stalne 
arbitraže pri GZS), je le-to doživelo skoraj takojšen 
uspeh. Prva tožba pred zborničnim Razsodiščem je 
bila vložena že novembra 1928 v mednarodnem sporu 
med Rudarsko združbo Litija in avstrijsko družbo 
Marchegger Maschinenfabrik und Eisengiesserei Akt.
Ges. Kmalu zatem je bilo vloženih več novih tožb, 
med njimi v primeru Kravata z o.z. iz Ljubljane proti 
Beer & Reinitz, Kravatenfabrik z Dunaja. Vest o hitrem 
in strokovnem reševanju sporov pred zborničnim 
Razsodiščem se je med takratnimi trgovci, obrtniki in 
industrialci nezadržno širila in vedno pogosteje so v 
pogodbe vključevali klavzule o pristojnosti zbornič-
nega Razsodišča. To posebej ilustrira dokumentiran 
primer arbitražnega sporazuma med družbo Hugh 
Lehmann & co. iz Londona in Franom Fajdigo, tovar-
narjem stolov iz Sodražice. Soliden začetni razvoj 

institucionalne arbitraže na Slovenskem je nato grobo 
prekinil začetek druge svetovne vojne.

Obdobje po drugi svetovni vojni in vse do leta 1991 
ni omogočalo pogojev za tržno gospodarstvo in posle-
dično tudi arbitraža v tem obdobju ni dobila svojih 
pravih (komercialnih) kontur, kot denimo v državah 
zahodno od nas. Sledeč logiki jugoslovanskega samo-
upravnega socializma je tudi Stalna arbitraža pri GZS 
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*Ta prispevek je predelan uvodnik, ki ga je avtor objavil v soavtorstvu s podpredsednikom Stalne arbitraže pri GZS, prof. dr. Alešem 
Galičem v reviji Slovenska arbitražna praksa, GZS, št. 2-3 (2017).
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prilagajala svojo »identiteto samoupravnega sodišča« 
družbeno-političnemu razvoju nekdanje skupne 
države. Tako je naša institucija prehodila pot vse 
od Stalnega razsodišča pri GZ SRS (1965), Stalnega 
razsodišča-arbitraže pri GZS (1973) in naposled 
Stalne arbitraže pri GZS (1980) – to je identitete, 
ki jo uporabljamo še danes. V tem obdobju je bilo 
delovanje institucije omejeno na reševanje domačih 

(notranje jugoslovanskih) sporov, saj je bilo reševanje 
sporov z mednarodnim elementom »pridržano« 
takratni Zunanjetrgovinski arbitraži pri GZ Jugoslavije 
s sedežem v Beogradu. Domačih arbitraž je bilo tedaj 
precej in ustvarila se je obsežna arbitražna praksa, iz 
katere se lahko učimo še danes.

Po osamosvojitvi vrnitev mednarodnega značaja 
arbitraže
Po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 smo se prvič 
resno soočili z izzivi sedanjosti in prihodnosti. Stalna 
arbitraža pri GZS je hitro izkoristila priložnost in 
si s spremembo pravil v letu 1993 povrnila svoj 
mednarodni značaj (možnost reševanja sporov z 
mednarodnim elementom). Razvila se je dragocena 
mednarodna arbitražna praksa. 

Leta 2012 smo na Stalni arbitraži pri GZS obrnili 
nov list v njeni zgodovini. Tega leta smo pričeli orga-
nizirati Konferenco slovenske arbitraže kot osrednji 
in tradicionalni dogodek na področju arbitraže v 
Sloveniji. Izhajati je pričela Slovenska arbitražna 
praksa, prva specializirana strokovna revija, pos-
večena arbitraži. Odločilni preboj smo naredili s 
sprejemom modernih arbitražnih pravil (Ljubljanska 
arbitražna pravila), ki so začela veljati 1. januarja 
2014. Z namenom doseganja večje prepoznavnosti 
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na mednarodnem trgu smo v letu 2014 pri poslovanju s 
tujino začeli uporabljati novo ime »Ljubljana Arbitration 
Centre (LAC)«. Med pomembne mejnike lahko uvrstimo 
tudi soorganizacijo mednarodne konference Joint 
UNCITRAL-LAC Conference on Dispute Settlement v 
Ljubljani, in sicer od leta 2015 dalje. Med leti 2015 in 
2017 smo pripravili tudi prevode Ljubljanskih arbitražnih 
pravil v šest jezikov (angleški, nemški, srbski, make-
donski, hrvaški in albanski).

V svoji 90-letni zgodovini je Stalna arbitraža pri GZS 
tako nedvomno odigrala pomembno vlogo pri reševanju 
gospodarskih sporov v Sloveniji in širše. Pod njenim 
okriljem je bilo uspešno razrešenih več sto zahtevnih 

gospodarskih sporov. Ustvarili smo lastno arbitražno 
prakso in znanje, na katerih gradimo prihodnost. 
Izkušnje iz preteklih 93 let so nas oborožile z znanjem, 
trdoživostjo iz zmožnostjo prilagajanja neizogibnim 
spremembam časa in prostora, v katerem živimo in 
delujemo.

Cilj je utrditi primat osrednje in najpomembnejše 
arbitraže v Sloveniji
Stalna arbitraža pri GZS ima danes jasno vizijo moderne 
arbitražne institucije zahodnega tipa. Naš cilj je utrditi 
primat osrednje in najpomembnejše arbitraže v Sloveniji 
in negovati podobo zanesljivega mednarodnega centra 
za reševanje gospodarskih sporov med strankami 
iz Adriatic regije. Smo ambiciozni, drzni in za zgled 
jemljemo najboljše arbitražne institucije širom sveta. S 
svojo 90-letno dediščino ravnamo spoštljivo, obenem 
pa se dobro zavedamo svoje vloge in odgovornosti. 
Zavedamo se tudi, da smo del globalizirane ekonomije 
in da delujemo v pogojih ostre konkurence. Vse to in 
želja po nenehnih izboljšavah nas navdaja z elanom, ki 
je nujen predpogoj za uspeh in vero v to, da se bomo čez 
nekaj let s ponosom ozrli na stoto obletnico delovanja 
Stalne arbitraže pri častitljivi GZS. gg

Negovati želimo 
podobo zanesljivega 

mednarodnega 
centra za reševanje 

gospodarskih sporov 
med strankami iz 

Adriatic regije.

Odločilni preboj 
je pomenil 

sprejem modernih 
arbitražnih pravil 

(Ljubljanska 
arbitražna pravila), 

ki so začela veljati 1. 
januarja 2014.

 
 
 

Energetske prenove 
objektov

Bosch ogrevalna tehnika – 
kakovost, ki prepriča 
tudi najbolj zahtevne

Решаваме спорови од 1928 година

АРБИТРАЖНИ ПРАВИЛА  
НА ЉУБЉАНСКИОТ АРБИТРАЖЕН ЦЕНТАР                                                 

ПРИ СТОПАНСКАТА КОМОРА НА СЛОВЕНИЈА

ЉУБЉАНСКИ АРБИТРАЖНИ ПРАВИЛА
[Maкедонски]

ARBITRAŽNA PRAVILALJUBLJANSKOG ARBITRAŽNOG CENTRA  PRI GOSPODARSKOJ KOMORI SLOVENIJE

LJUBLJANSKA ARBITRAŽNA PRAVILA

Rješavamo sporove od 1928. godine

[Hrvatski]

Zgjidhje e Kontesteve që nga viti 1928

RREGULLAT E ARBITRAZHIT  QENDRA E ARBITRAZHIT E LUBJANËS   NË ODËN E TREGTISË DHE INDUSTRISË SË SLLOVENISË

RREGULLAT E ARBITRAZHIT  TË LUBJANËS
[Shqip]

ARBITRAŽNA PRAVILA
LJUBLJANSKOG ARBITRAŽNOG CENTRA  
PRI PRIVREDNOJ KOMORI SLOVENIJE

LJUBLJANSKA ARBITRAŽNA PRAVILA

Rešavamo sporove 
od 1928. godine

[Srpski]

LJUBLJANA  
SCHIEDSGERICHTSORDNUNG

Streitbeilegung  
seit 1928

SCHIEDSGERICHTSORDNUNG 
DES LJUBLJANA SCHIEDSGERICHTSZENTRUMS  

BEI DER HANDELS- UND INDUSTRIEKAMMER SLOWENIEN

[Deutsch]

ARBITRATION RULES
LJUBLJANA ARBITRATION CENTRE  

AT THE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF SLOVENIA

LJUBLJANA ARBITRATION RULES

Dispute Resolution 

Since 1928

ARBITRAŽNA PRAVILA  

STALNE ARBITRAŽE  

PRI GOSPODARSKI ZBORNICI SLOVENIJE

LJUBLJANSKA ARBITRAŽNA PRAVILA

Rešujemo spore  

od leta 1928



Od električnega vozila
do lastne elektrarne
www.poslo.si/e-mobilnost

Porsche Slovenija ponuja sistemske
rešitve na področju e-mobilnosti.



100 glas gospodarstva, posebna številka, maj 2021

Krožno gospodarstvo

Gospodarstvo se zaveda pomena 
prehoda na trajnostno poslovanje
Velik del gospodarstva se zaveda nujnosti prehoda na trajnostno poslovanje, a tega 
brez podpore države ne bodo zmogli, meni Antonija Božič Cerar, direktorica Službe za 
varstvo okolja na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). 
Andreja Šalamun 

»Novi Evropski zeleni dogovor je ustvaril podlago za 
vrsto ukrepov, ki podpirajo premik Evrope v zeleno, 
pametno in ustvarjalno skozi različne gospodarske 
verige vrednosti,« pravi Antonija Božič Cerar. 
Pričakuje, da bodo v prihajajočih mesecih vlade 
evropskih držav z izvajanjem načrtov za okrevanje 
in odpornost zagnale gospodarski razvoj in rast. 
»To predstavlja edinstveno priložnost za pospešitev 
naložb, ki so potrebne za prehod energetsko inten-
zivne industrije v podnebno nevtralnost,« meni 
strokovnjakinja. 

Na ravni EU ocenjujejo, da bo treba večino naložb 
za prehod v podnebno nevtralnost izvesti v tem 
desetletju, s tem izzivom pa se bodo srečevale vse 
panoge, vključno z energetsko intenzivnimi, opozarja 
Antonija Božič Cerar. »Evropski zeleni dogovor pre-
poznava, da obstoj energetsko intenzivne industrije 
v EU predstavlja pomembno konkurenčno prednost 
za proizvodnjo visoko tehnoloških proizvodov v 
avtomobilski in kemični industriji. Energetsko inten-

zivna industrija jekla, aluminija, papirja … je namreč 
industrija, kjer se je reciklaža razvijala z roko v roki 
s proizvodnjo iz rud oziroma surovin, saj je taljenje 
kovin energetsko ugodnejša kot njihovo pridobivanje 
iz rud. Energetsko intenzivna industrija ima torej 
reciklažo že v svoji DNK. To prepoznava tudi evropska 
industrijska strategija, ki se osredotoča predvsem 
na verige vrednosti,« pove sogovornica. Doda, da se 
velik del gospodarstva zaveda pomena prehoda na 
trajnostno poslovanje, vendar dodaja, da podjetja 
tega ne bodo zmogla brez podpore države in da bodo 
potrebovala njeno pomoč. 

Velik izziv bo tehnološka prenova 
Izzivi posameznih podjetij na področju okolja so 
različni. Po oceni sogovornice bo največji izziv prehod 
v podnebno nevtralno krožno gospodarstvo. »Država 
bo morala zagotoviti dovolj elektrike iz obnovljivih 
ali nizkoogljičnih virov. Okrepiti bo treba energetska 
omrežja, te naložbe pa bodo pomembne ne le za 
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ki so potrebne za 
prehod energetsko 

intenzivne industrije 
v podnebno 

nevtralnost.
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gospodarstvo, ampak za prehod širše družbe v 
podnebno nevtralno krožno družbo,« je prepričana. 
Ocenjuje, da bo za proizvodna podjetja največji izziv 
tehnološka prenova, ki pa bo morala biti po njenem 
mnenju podprta z ustrezno prej našteto infrastruk-
turo, za kar bo potrebna vizija in podpora države. 

Okolje postaja osrednja tema
»Okolje je zelo široka tema, ki za različna podjetja 
in panoge predstavlja različne izzive,« izpostavi 
Antonija Božič Cerar in doda, da postaja okolje z 
novim zelenim dogovorom tudi osrednja tema, okoli 
katere se oblikujejo druge politike – od industrijske do 
transportne. »Poleg obračuna ogljika v proizvodnih 
virih se na ravni EU napoveduje obdavčitev ogljika 
v proizvodih, podobno, kot se obračunava davek na 
dodano vrednost,« pove. Opozori, da mora industrija 
razmišljati ne le o zmanjšanju svojega ogljičnega 
odtisa, ampak tudi o podpori razvoju novih, čistih 
tehnoloških procesov po sprejemljivih cenah, pa tudi 
o razvoju novih poslovnih modelov. S finančnimi 
inštrumenti mora te napore podpreti tako nacionalna 
kot evropska politika.

Industrija potrebuje vir podnebno nevtralne 
energije
Kot pravi sogovornica, podnebno nevtralna industrija 
poleg novih tehnoloških procesov potrebuje tudi vir 
podnebno nevtralne energije, »saj proizvodni procesi 
v energetsko intenzivni industriji že po definiciji pot-
rebujejo energijo. Slednja mora izvirati iz obnovljivih 
virov energije ali pa iz fosilnih virov z zajemom ogljika. 
Drugih možnosti ni. Pri uvedbi večine novih tehnologij 
je ključna zadostna oskrba z nizkoogljično električno 
energijo,« poudari strokovnjakinja. 

Pri tem pa po mnenju Božič Cerarjeve ne smemo 
pozabiti, da energetsko intenzivna industrija deluje v 
sožitju s razvojem električnih omrežij, saj njeno delo-
vanje pomaga uravnavati odjem električne energije, 
kar operaterjem omrežij zagotavlja večjo fleksibilnost.

Poudarja, da ob prehodu v podnebno nevtral-
nost ne smemo zanemariti vloge, ki jo lahko imata 
zemeljski plin in jedrska energija, saj da je cena 
proizvodnje podnebno nevtralne energije pogosto 
dva- do trikrat dražja kot proizvodnja energije iz 
fosilnih virov. »Pri tem pa bo treba okrepiti električna 
omrežja, pa tudi omrežja za CO2 in zeleni vodik.«

Večino naložb za 
prehod v podnebno 
nevtralnost bo 
treba izvesti v tem 
desetletju.

Industrija mora 
razmišljati tako o 
zmanjšanju svojega 
ogljičnega odtisa 
kot o podpori 
razvoju novih, 
čistih tehnoloških 
procesov po 
sprejemljivih cenah, 
pa tudi o razvoju 
novih poslovnih 
modelov.
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Za hitrejše postopke izdaje okoljskih dovoljenj
Sogovornica izpostavi, da trenutno obstaja veliko 
predpisov na področju različnih emisij, in sicer od 
emisij iz proizvodnih virov, emisij hrupa strojev, emisij 
izpušnih plinov iz vozil do nenadzorovanih emisij 
plastike v okolje. »Trenutno je v postopku prenove 
direktiva o emisijah iz industrije. Vsaka naložba v 
novejše tehnologije oziroma njihovo prenovo gre 
praviloma z roko v roki z zmanjšanjem emisij,« pravi 
sogovornica. Zato meni, da bi morali postopki izdaje 
okoljskih dovoljenj potekati hitreje, saj bi to omo-
gočilo podjetjem, da v proizvodnjo čim prej vpeljejo 
tehnologije, ki so inovativne in zmanjšujejo okoljski 
odtis proizvodnje.

Aktivni že skoraj od zametkov okoljske 
zakonodaje
V Službi za varstvo okolja na GZS pokrivajo okoljske 
teme za vse panoge. »Ponosni smo na to, da v okviru 
GZS obstaja mesto za strokovno delovanje na 
področju varstva okolja od 80. let prejšnjega stoletja,« 
pove Antonija Božič Cerar. Zakaj? »Prva krovna direk-
tiva na področju odpadkov je bila v EU sprejeta leta 
1975, ko je imela EU devet držav članic, kar pomeni, 
da se je slovensko gospodarstvo že od zametkov 
okoljske zakonodaje v EU zavedalo pomena in vpliva 
te zakonodaje na svoje poslovanje,« pravi. Poudari, da 
se trudijo delovati strokovno ter uspešno spremljati 
in vplivati na vse bolj obsežno okoljsko zakonodajo, ki 
vpliva na poslovanje gospodarstva. gg

Služba za 
varstvo okolja

»Odličnost v vsem kar počnemo«
je naše vodilo že od ustanovitve leta 1996

Skupino ELRAD sestavljajo 
visokotehnološka podjetja z lastnim razvojem. 
Glavna dejavnost skupine je proizvodnja elektronskih sklopov 
EMS (electronic manufacturing services).

Na trgu smo prisotni v globalnem merilu. Širitev skupine ELRAD po svetu je rezultat 
partnerstva in celostnega pristopa v sodelovanju s kupci in poslovnimi partnerji. 
Danes smo s svojimi proizvodnimi podjetji prisotni v Evropi, Aziji in Ameriki.
Vsa naša podjetja imajo v proizvodnji enako oziroma primerljivo tehnologijo. Tako 
lahko kupcem kjerkoli na svetu zagotavljamo izdelke enake kakovosti.
Sedež skupine ELRAD je v krovnem podjetju Elrad International v Gornji Radgoni 
v Sloveniji.  Proizvodne družbe v 100% lasti Elrad International so locirane v 
Sloveniji, Srbiji, na Kitajskem in v Mehiki. Na Filipinih je bil v letu 2021 ustanovljen 
joint-venture med Stihl-Zama Corporation in Elrad International, prav tako za 
proizvodnjo elektronike.

Lasten razvoj, ki je lociran v Sloveniji, zagotavlja 
naročnikom celoten življenjski cikel izdelkov - od zasnove 

do dostave, vključno s poprodajnimi aktivnostmi. Smo sistemski, strateški in 
prednostni dobavitelj več kupcem.

Celovito ponudbo razvoja in proizvodnje elektronskih sklopov dopolnjujejo v 
skupino ELRAD povezane partnerske družbe Elrad Wire Systems in Dafra. Elrad 
Wire Systems v Srbiji razvija in proizvaja kabelske sete in snope, Dafra pa je v 
Sloveniji specialist na področju kontaktne tehnologije oziroma kombiniranih 
izdelkov iz kovine in plastike.
Skupina zaposluje čez 1600 sodelavcev in je v letu 2020 realizirala 145 milijonov 
EUR prodaje. 
Naši kupci so »world wide best in class« na področju  »power  tools« in lawn 
and garden«, pa tudi na področju malih gospodinjskih aparatov, bele tehnike, 
avtomobilske ter industrijske tehnike.
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Najboljši ga že imajo 

Pridobite ga tudi vi!
excellent-sme.gzs.si

Koristi certifikata Excellent SME Slovenia

• mednarodno prepoznavna kredibilnost podjetja,  
ki jo potrjuje Gospodarska zbornica Slovenije,

• dnevno aktualna odličnost podjetja, 
• lastno bonitetno poročilo za vaše stranke  

(v slovenskem, angleškem ali nemškem jeziku),
•  QR koda Excellent SME za vaša tiskana gradiva,  

e-pošto ali kot stenski plakat

• 24-urno nadzorovanje delovanja spletne strani,
• dnevna poročila o poskusih kopiranja spletne    

strani,
• verificirana spletna stran (tudi za podjetja brez 

svoje spletne strani),
• uvrstitev na referenčno listo na spletni strani 

GZS  excellent-sme.gzs.si
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Inovacije

Bistvo inoviranja so ljudje
V letu 2021 Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) obeležuje 25 let izbora in 
nagrajevanja inovacij v podjetjih. V četrt stoletja so se na področju razvoja, 
tehnologij in inoviranja zgodile velike spremembe, a bistvo inoviranja še vedno 
ostaja isto – človek. 
dr. Aleš Ugovšek, Tehnološki razvoj in inovativnost, GZS

Od regionalnega do nacionalnega značaja
Vse se je začelo v Zasavju. Leta 1996 je Območna 
zbornica Zasavje – danes Zasavska gospodarska 
zbornica – izvedla prvi javni razpis za izbor inovacij. 
To leto je bilo namreč na pobudo Območne zbornice 
Zasavje podpisano pismo o nameri z naslovom 
»Slovenija inovativna družba«. Podpisnice pisma so 
bile zbornice, univerze, banke in različna združenja. 
To gibanje je v Zasavju spodbudilo aktivnosti pod 
imenom »Inovacije Zasavja«, glavne aktivnosti 
pa so bile usmerjene v spodbujanje inovacijske 
dejavnosti in s tem pospeševanje podjetništva in 
razvoja gospodarstva v regiji. 23. januarja 1997 so 
bila v Trbovljah podeljena prva regionalna priznanja 
inovacijam v Zasavju za leto 1996. Gibanje se je nato 
razširilo na druge regije, leta 2002 pa so priznanja 
pridobila nacionalni značaj. K sodelovanju so 
pristopile vse regionalne in območne gospodarske 
zbornice, nacionalni dogodek pa je predstavljal 
izbor najboljših inovacij, ki so prispele na nacionalno 
raven iz posameznih regij. Danes je Dan inovativ-
nosti prepoznan kot osrednji in največji inovacijski 
dogodek v Sloveniji.

Do danes priznanja več kot 11.000 inovatorjem 
za več kot 3.000 inovacij na nacionalni ravni
V letu 2021 obeležujemo 25 let nagrajevanja inovacij 
na regionalni ravni in 19 let na nacionalni ravni. V 
preteklih 18 letih so bila v celotni Sloveniji priznanja 
podeljena preko 11.200 inovatorjem in inovatorkam 
za več kot 3.200 inovacij. Na nacionalni ravni je bilo 
podeljenih 153 zlatih priznanj, priznanja GZS za ino-
vacije pa so prepoznana tako v Sloveniji kot v tujini.

Podrobnejšo analizo priznanj GZS za inovativ-
nost tako na regionalnem kot nacionalnem nivoju 
pripravljamo od leta 2015, dostopna je na spletni 
strani Inovativne Slovenije (inovacije.gzs.si). V 
zadnjih šestih letih je bilo obravnavanih 1.152 prijav 
za inovacije iz 858 različnih organizacij oziroma od 
samostojnih inovatorjev. Med najuspešnejših 10 pod-
jetij se uvrščajo Krka, ETI in RC eNeM Novi materiali, 
Lek farmacevtska družba, BSH Hišni aparati Nazarje, 
Domel Holding, TPV Automotive, Gorenje, Weiler 
Abrasives (prej Swatycomet), Ledinek Engineering in 
SIJ Acroni.

Nemalo prebojnih zamisli
Med inovacijami zadnjih let je bilo največ t. i. stalnih 
inovacij, nekaj pa tudi prebojnih in disruptivnih, ki 
so bistveno posegle v delovanje bodisi določenega 
dela industrije ali širše. Med slednjimi bi izpostavil 
pravični pametni števec (Fair meter) podjetja 
Iskraemeco, ki je s svojo izrazito trajnostno zasnovo, 
platformo in poslovnim modelom močno vplival tudi 
na razvoj evropskih regulativ. Nadalje velja izpo-
staviti Trapview, v času podelitve nagrade še mikro 
podjetja Efos, ki je najbolj napreden sistem za avto-
matsko spremljanje in napovedovanje populacije 
škodljivcev na svetu, temelječ na umetni inteligenci, 
danes pa prisoten po celem svetu. Izpostavljam tudi 
podjetje Elan, ki je v letu 2017 prejelo zlato nacio-
nalno priznanje za zložljive turne smuči, ki morda 
niso dosegle želenega uspeha, so bile pa vsekakor 
osnova za razvoj prebojne inovacije prvih zložljivih 
vsestranskih karving smuči na svetu Voyager, ki jih 
je podjetje predstavilo in pričelo tržiti v tem letu. 
Iz lanskega leta bi izpostavil še proces čiščenja 
genskega zdravila za zdravljenje oseb s spinalno 

Leta 1996 je 
bilo na pobudo 

Območne zbornice 
Zasavje podpisano 

pismo o nameri z 
naslovom »Slovenija 
inovativna družba«.
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mišično atrofijo podjetja BIA Separations, ki je eden 
ključnih procesov v proizvodnji zdravil, sam proces 
pa predstavlja tudi do 80 % proizvodnih stroškov 
zdravila, s katerim rešujejo življenja po svetu.

Inovativnost Slovenije
Inovativnost posameznih držav v mednarodnem 
merilu opredeljuje več mednarodnih inovacijskih 
lestvice, ki uporabljajo različne kazalnike, podatke in 
metodologije. 

Najbolj poznana je Evropska inovacijske lestvica 
(European Innovation Scoreboard), na kateri se 
Slovenija po najnovejšem merjenju uvršča na 15. 
mesto med 27 članicami EU. S 85 % evropskega 
povprečja se uvršča v skupino zmernih inovatork. 

Na Bloombergovi inovacijski lestvici (Bloomberg 
Innovation Index) najdemo Slovenijo na 22. mestu 
med 111 državami. Slovenija je dosegla oceno 73,64 
od 100 točk, na prvem mestu pa je Južna Koreja z 
90,49 točke. 

Med prepoznavnejšimi lestvicami na področju 
inovacij je še Globalna inovacijska lestvica (Global 
Innovation Index), na kateri Slovenija zaseda 32. 
mesto med 131 državami. Od 100 možnih točk je na 
zadnjem merjenju dosegla 42,91 točke, na prvem 
mestu pa je Švica s 66,08 točke. 

Omeniti velja še Evropsko eko-inovacijsko 
lestvico (European eco-innovation scorebard), 
na kateri najdemo Slovenijo na 15. mestu med 28 
evropskimi državami, in sicer s 94 % evropskega 
povprečja.

Ker omenjene lestvice uporabljajo različne 
podatke, kazalnike in metodologije, jih je treba 
obravnavati z zadostno mero kritičnosti. Če po eni 
strani prikazujejo močne in šibke točke inovacijskega 
ekosistema posamezne države, pa na drugi strani 
ne odražajo nujno realnega stanja inovativnosti v 
gospodarstvu. 

Zato je je bila izvedena pilotna analiza stanja 
inovativnosti v slovenskem gospodarstvu, sofinanci-
rana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
pri kateri je bilo obravnavanih 99 slovenskih mikro, 
malih, srednjih in velikih podjetij, med katerimi je 
večina takšnih, ki so s svojimi aktivnostmi v zad-
njih treh letih izkazovala raziskovalno, razvojno in 
inovacijsko (RRI) dejavnost. Med drugim je bilo ugo-
tovljeno, da podjetja 16 % letne prodaje namenijo 
za RRI (velika podjetja 5 %), da skoraj tretjino letnih 
prihodkov predstavljajo prihodki od prodaje izdelkov 
ali storitev, razvitih v zadnjih treh letih, da glavnino 
(51 %) vseh inovacij predstavljajo t. i. stalne inova-
cije, da ima 62 % podjetij pripravljeno in opredeljeno 
konkretno inovacijsko strategijo, 73 % pa  vzpostav-
ljen interni inovacijski sistem, da 88 % podjetij 
sodeluje z domačimi razvojno-raziskovalnimi orga-
nizacijami in 35 % z domačim kulturno-kreativnim 
sektorjem, da 20 % podjetij že integrira startupe 
v svoj razvoj in da je design thinking najpogosteje 
uporabljena metoda pri inoviranju. Podrobneje o 
analizi in rezultatih lahko preberete v lanski decem-
brski izdaji revije Glas gospodarstva v članku Takšno 
je dejansko stanje inovativnosti v slovenskem 

Aktivnosti GZS 
na področju 
inovativnosti lahko 
spremljate preko 
spletne strani 
inovacije.gzs.si, 
novičnika INOvičke 
in podcasta 
Gravitacija.

Podrobnejšo analizo 
priznanj GZS za 
inovativnost tako 
na regionalnem kot 
nacionalnem nivoju 
pripravljamo od leta 
2015.

Design thinking 
je najpogosteje 
uporabljena metoda 
pri inoviranju.
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 Inovativna 
Slovenija

Med disruptivne 
inovacije lahko 

uvrstimo pravični 
pametni števec (Fair 

meter) podjetja 
Iskraemeco, najbolj 

napreden sistem 
za avtomatsko 
spremljanje in 

napovedovanje 
populacije 

škodljivcev na 
svetu, temelječ na 

umetni inteligenci, 
imenovan Trapview, 

podjetja Efos, 
Elanove zložljive 

turne smuči …

gospodarstvu, ki je dostopen tudi na spletni strani 
Inovativne Slovenije (inovacije.gzs.si/literatura).

Pomen inovacijske kulture 
Če se v povezavi z inovativnostjo verjetno največkrat 
omenjajo finančna vlaganja v raziskave, razvoj in 
inoviranje, pa bodo »finance« v organizaciji brez 
ustrezne inovacijske kulture dosegle le del poten-
ciala. Inovacijska kultura in psihologija inovativnosti 
namreč v osredje postavljata ljudi in ne denarja. Ko 
omenjamo ljudi, imamo v mislih tako uporabnike kot 
zaposlene in njihove vodje. S tem se strinja tudi prof. 
dr. Miha Škerlavaj, ki v poglavju knjige Capitalizing 
on Creativity at Work: Fostering the Implementation 
of Creative Ideas in Organizations in epizodi #16 pod-
casta Gravitacija izpostavlja štiri ključne elemente 
in vodstvene kompetence, ki bistveno pripomorejo 
k razvoju idej z visokim potencialom v uspešne ino-
vacije. To so agenti sprememb; vodstvo, ki podpira 
in opolnomoči zaposlene; opazovanje situacije z 
različnih zornih kotov in vključevanje več pogledov 
ključnih deležnikov ter facilitiranje ali moderiranje 
kreativnega vedenja zaposlenih na delovnem mestu. 
Jedro in bistvo inoviranja s(m)o torej še vedno ljudje 
in upam, da tudi vedno bomo. gg

Aluminij je kovina  
prihodnosti  

Proizveden.
Uporabljen.
Zbran in sortiran.
Pretaljen.
Ponovno uporabljen ...

Lahkota prihodnosti 
www.talum.si 
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Slovenija 5.0

Zaveza gospodarstva, znanosti in države 
Slovenija 5.0 predstavlja družbo trajnostnega razvoja, kjer bodo najsodobnejše 
tehnologije skupaj z usmerjenim družbenim razvojem pripeljale do okoljske vzdržnosti 
in socialnega blagostanja.
Ana Vučina Vršnak

Na Vrhu slovenskega gospodarstva leta 2019 je 
Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) skupaj s 
predstavniki institucij znanja in ministrstev podpisala 
posebno Izjavo za Slovenijo 5.0 kot družbo trajno-
stnega razvoja, kjer bodo najsodobnejše tehnologije 
skupaj z usmerjenim družbenim razvojem pripeljale 
do okoljske vzdržnosti in socialnega blagostanja.

Gospodarstvo se je zavezalo, da bo povečalo vla-
ganja v razvoj in inovativnost, v posodobitve procesov 
ter skrb za okolje. Politika bo omogočila dolgoročna 
vlaganja v znanost, raziskave in razvoj ter s transpa-
rentnim delovanjem in čim manj birokratskih zapletov 
omogočala raziskovalnim institucijam in podjetjem 
učinkovitejše poslovanje in prenos znanja. Znanost pa 
bo krepila tako bazična raziskovanja kot povezovanje 
z gospodarstvom pri aplikativnem raziskovanju in 
skrbela za razvoj kadrov, ki bodo nosilci prihodnjega 
razvoja Slovenije. 

Podpisniki Izjave za Slovenijo 5.0, med njimi 
predsednik GZS v obdobju od maja 2017 do maja 2021 
Boštjan Gorjup, Slovenijo 5.0 vidijo kot uspešno, na 
znanju in visoki dodani vrednosti slonečo družbo, kjer 
ustvarjalno uporabljamo umetno inteligenco in najso-
dobnejše znanstvene dosežke za nadaljnji družbeni in 
gospodarski razvoj.

Zakaj Slovenija 5.0?
Kot poudarja Gorjup, imamo sprejeto Strategijo 
razvoja Slovenije 2030, ki v ospredje postavlja 
kakovost življenja za vse. Kakovost življenja ocenjuje 
strategija z natančnimi kazalniki. Pri vseh naj bi 
Slovenija do leta 2030 prehitela povprečje Evropske 
unije – danes smo pri večini kazalnikov malo nad 90 
% povprečja EU. Kar pogreša, je podrobnejši načrt 
zavez in ukrepov za vsako leto, ki nas loči do leta 2030 
– torej, kaj bomo spremenili in razvili, da bomo do 

Slovenija potrebuje 
podrobnejši načrt 
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konca desetletja res 
postali ena najbolj 
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konca desetletja res postali ena najbolj razvitih družb 
na svetu. »Da bomo postali Slovenija 5.0, družba, ki bo 
z uporabo znanosti, umetne inteligence, industrije 4.0 
in inovativnosti zagotavljala delo, socialno varnost in 
okoljsko vzdržnost po najvišjih svetovnih standardih,« 
izpostavlja Gorjup.

GZS zato poziva k partnerski razvojni koaliciji za 
Slovenijo 5.0, ki bi pomenila »razvojno iniciativo« za 
pospeševanje procesov in ukrepov, ki jih potrebujemo 
za doseganje trajnostnega razvoja. »Da bomo tudi 
razvijali, ne le uporabljali, najsodobnejše tehnologije, 

da bo umetna inteligenca na voljo za dobrobit vseh 
prebivalcev, ne le v tehnološko najnaprednejših pod-
jetjih za njihovo proizvodnjo in razvoj,« dodaja Gorjup.

V tej razvojni koaliciji se gospodarstvo zavezuje k 
vlaganjem v razvoj, inovativnost, povezovanje, izvoz, 
okoljsko skrb. Od politike pa pričakuje, da bo podpi-
rala podjetništvo, preudarno deregulirala poslovno 
okolje, povečala javna sredstva za razvoj in krepitev 
spretnosti, zagotavljala najsodobnejšo infrastrukturo 
ter spoštovala človekove pravice. Po drugi strani pa 
od znanosti pričakuje, da bo svoje vire namenjala 
tako bazičnim kot aplikativnim projektom, ki bodo 
zagotavljali priložnosti za hitrejši gospodarski in 
družbeni razvoj. Gorjup poudarja, da so vsi trije stebri 
»enakovredni, se podpirajo in spoštujejo«. gg

Več samozavesti
Boštjan Gorjup meni, da v tem procesu »ne bo 
škodilo malo več samozavesti, ki lahko izhaja iz 
tega, kar smo prestali in tudi kakšne rešitve smo v 
zgodovini našli«. Pri tem izpostavlja policentrični 
razvoj države, fantastično stanovanjsko politiko 
z visokim deležem lastništva stanovanj, pa dolga 
leta vzdržni energetski sistem, ki je zagotavljal 
industrijski razvoj, ob tem pa tudi vse dosedanje 
kompetence na področja gospodarstva in zna-
nosti, ki nas že danes uvrščajo pri tržnih nišah v 
sam vrh.

»Ne bi nam 
škodilo malo več 
samozavesti, ki 
lahko izhaja iz tega, 
kar smo prestali in 
rešitev, ki smo jih v 
zgodovini našli.«

Izjava za 
Slovenijo 5.0



STORITVE ZA PAMETNA MESTA IN SKUPNOSTI
MODRO MESTO

www.telekom.si/poslovni

360°

POSLUJTE VARNO. POSLUJTE DIGITALNO.

Sodobna mesta razpolagajo z veliko podatki, ki se nepovezani  
in neizkoriščeni nahajajo v različnih informacijskih virih. 
Z digitalizacijo te vire povežemo in jih uporabimo za 
izboljšanje kakovosti in učinkovitosti storitev, zmanjšanje 
stroškov in porabe virov. 

Pametna trajnostna okolja temeljijo na izboljšani varnosti 
ljudi in podatkov ter omogočajo:
 ◊ prebivalcem boljše pogoje za življenje,
 ◊ občinam boljše upravljanje in sprejemanje odločitev,   

 podprtih s hitrimi in verodostojnimi informacijami,
 ◊ gospodarstvu večjo konkurenčnost in preboj na nove   

 trge. 

Povezujemo domače in tuje IoT-rešitve za pametna mesta 
in skupnosti, kot so: osrednja komunikacijska postaja,  
sistem za umirjanje prometa, pametna parkirišča, pametna 
razsvetljava, daljinske števčne meritve itd.

Skupaj s partnerji ponujamo popolnoma prilagodljive  
IoT-rešitve, ki modularno rešujejo zahteve in potrebe 
naročnika. Nabor naprednih IoT-rešitev za pametna mesta 
smo poimenovali s skupnim nazivom Modro mesto. 
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MOJ NAČIN 
RAZISKOVANJA 
SLOVENIJE.
#ifeelsLOVEnia
#myway

www.slovenia.info
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