
Spoštovane članice, spoštovani člani Skupščine Gospodarske zbornice Slovenije! 

 
170 let Gospodarske zbornice Slovenije in 400 let jeklarstva v Mežiški dolini. 
Obletnici, ki ju obeležujemo letos, nista zgolj lepi okrogli številki. Sta prepričljiv 
dokaz, da smo na tem prostoru gospodarstveniki, skupaj z Gospodarsko 
zbornico Slovenije - največjo organizacijo, ki nas že več kot stoletje in pol 
zastopa in povezuje - vztrajni, hkrati pa hitro prilagodljivi in inovativni. In da 
imamo podjetja, kot je Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla, kot jeklo 
neuklonjivo voljo, da desetletja, nekatera celo stoletja, na trdnih temeljih 
preteklosti pišemo zgodbo sodobnega gospodarstva. Gospodarstva 21. 
stoletja. Nenazadnje na to kaže dejstvo, da se jeklarji, nismo klonili pod 
pritiskom krize, ki nas spremlja zadnje leto. Tudi GZS iz koronakrize izhaja kot 
zmagovalka. Je bolj digitalna, bolj zelena in še tesneje povezana s svojimi 
člani. Je tudi vse bolj pomemben sogovornik državi, saj je vrsta njenih 
predlogov našla svoje mesto v dosedaj sprejetih protikoronskih paketih. 
 

 
170 let GZS dokazuje, da 
smo gospodarstvo in 
gospodarstveniki izjemno 
žilavi, vztrajni, hkrati pa 
hitro prilagodljivi in 
inovativni 

Na teh temeljih, znanju, izkušnjah ter vpetosti v slovenski in mednarodni 
gospodarski prostor želim graditi gospodarsko zbornico prihodnosti. Moja, in 
naša skupna prizadevanja bodo še naprej temeljila na programu Slovenija 5.0, 
razvojnem partnerstvu, utemeljenem na zelenem prehodu, digitalizaciji, 
pametni specializaciji in internacionalizaciji. Pa na investicijah v raziskave in 
razvoj ter v človeški potencial, za ustvarjanje novih delovnih mest z visoko 
dodano vrednostjo.  

Slovenija 5.0 – razvojno 
partnerstvo za zeleni 
prehod, digitalizacijo, 
nove investicije in 
internacionalizacijo  s 
ciljem dviga  
produktivnosti in višje 
dodane vrednosti 

Vrsti slovenskih podjetij - tudi vaša so med njimi - je že uspel preboj v svetovni 
vrh, prizadeval pa si bom, da blagovna znamka »Made in Slovenia« z ustrezno 
promocijo v Evropi in svetu postane prepoznavna, cenjena in sinonim za 
vrhunsko kakovost proizvodov in storitev. 
 

Made in Slovenia 

Zeleni prehod in spremembe, ki jih prinašajo zahteve evropskega zelenega 
dogovora, bodo v prihodnjih letih najverjetneje naš največji skupni izziv, saj 
smo zavezani doseči zastavljene zelene cilje. Ob tem pa ne smemo izpred oči 
izgubiti pomena, ki ga ima za Slovenijo industrija, še posebej energetsko 
intenzivne panoge.  

Zeleni prehod 

Prav te evropska industrijska strategija prepoznava kot pomembno 
konkurenčno prednost za proizvodnjo visokotehnoloških proizvodov. 
Zavzemal se bom za oblikovanje strateškega partnerstva energetsko 
intenzivnih podjetij in odločevalcev, da bo tem, pretežno izvozno usmerjenim 
podjetjem, tehnološko in finančno omogočen s konkurenčnimi gospodarstvi 
primerljiv prehod na podnebno nevtralnost. 
 

Industrija 

Z rastjo produktivnosti in višjo dodano vrednostjo so neločljivo povezani 
podpora digitalizaciji, inovativnosti, raziskavam in razvoju. Zavzemal sem 
bom za nadaljnje aktivno sodelovanje gospodarske zbornice v Slovenski 
digitalni koaliciji na področju digitalnih kompetenc, regulative in okolja in pri 
podpori celovitim ukrepom države na tem področju, prav tako pa tudi za 
pomoč v podporo digitalizacije gospodarstva, predvsem malim in srednjim 
podjetjem. Vse to pa s ciljem povečanje produktivnosti in konkurenčnosti 
gospodarstva.  

Podpora digitalizaciji, 
inovativnosti, raziskavam 
in razvoju 



Prav tako se bom aktivno zavzemal za povečanje sredstev, namenjenih 
raziskavam, razvoju in inovacijam na 3 % BDP, in za uresničitev drugih 
predlogov, zapisanih v Razvojnem zavezništvu gospodarstvo in razvojno-
raziskovalno-izobraževalne sfere za vzdržen razvoj Slovenije. 
 

Dvig sredstev za 
raziskave, razvoj in 
inovacije na 3 % BDP 

Prizadeval si bom tudi, da GZS okrepi svojo vlogo sooblikovalca razvojno-
inovacijskega okolja v Sloveniji ter z njim povezanih politik, strateških 
dokumentov in zakonodaje.  

Inovativnost  

Prav tako naj GZS ostane še naprej aktiven in prepoznaven povezovalec 
inovacijskega ekosistema s poudarkom na devetih prioritetnih področjih 
Strategije pametne specializacije Slovenije. 

Strategija pametne 
specializacije 

Ob tem pa nikakor ne smemo pozabiti na že uveljavljeno in pomembno 
povezovalno vlogo strateških razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP-ov).  
 

SRIP-i 

Izjemno pomembna pa bo v prihodnjem obdobju tudi pomoč članom pri 
črpanju finančnih sredstev, ki jih prinašata Načrt za okrevanje in odpornost in 
nova finančna perspektiva. Prepričan sem, da bo tukaj važno vlogo odigrala 
prav zbornična Projektna pisarna.    

Črpanje finančnih 
sredstev 

Ob tem naj dodam, da se bom zavzemal tudi za nadaljnje sodelovanje GZS v 
domačih in mednarodnih projektih.  
 

Projekti 

Pri vseh načrtovanih aktivnostih pa seveda nikakor ne pozabljam na evropsko 
maksimo, na mala in srednja podjetja – tudi na tista, ki svoje poslovne uspehe  
gradijo predvsem na domačem ali morda še na bližnjih tujih trgih. Tako kot v 
Evropi ta, pogosto družinska podjetja, tudi pri nas predstavljajo steber 
gospodarstva, z velikim potencialom rasti. 

Pomisli najprej na MSP 

Zato se bom zavzemal za vzpostavitev takšnega poslovnega okolja, ki bo tem 
podjetjem – ne glede na to, da prihajajo z zelo različnih področij, najpogosteje 
pa iz storitvenih dejavnosti, omogočilo nadaljnji razvoj in rast. 
 

Storitvene dejavnosti 

Vse to nam bo uspelo le s povezovanjem in sodelovanjem med in z vsemi 
ključnimi deležniki.  
 

Povezovanje in 
sodelovanje 

V ospredju dela GZS so in bodo še najprej naši člani. Koronakriza nas je znova 
spomnila, kako pomembno je tesno sodelovanje s podjetji, kako nujno se je 
hitro in učinkovito odzvati na njihove potrebe. 
Ohranjanje sedanjega članstva in pridobivanje novih članov mora biti projekt 
celotne gospodarske zbornice. Svojo blagovno znamko moramo krepiti v 
smeri čim večjih koristi in pomoči članom, kar vključuje tudi učinkovito 
sodelovanje.  
Zavedati pa se moramo, da je koronakriza (znova) pokazala, da Gospodarska 
zbornica Slovenije pri svojem delovanju mnogokrat ne zastopa le interesov 
svojih članov, ampak s prizadevanji za pozitivne sistemske spremembe deluje 
v dobrobit celotnega slovenskega gospodarstva. Zato po končani krizi najbrž 
ne bo odveč razmislek, kako zbornico pri zastopanju interesov vsega 
gospodarstva najustrezneje zakonsko opolnomočiti. 
 

Članstvo 

Moj namen je, da postane zbornica ne le sogovornik, ampak partner državi, 
in ki bo s svojimi stališči in predlogi lahko resnično vplivala na sprejemanje 
takšnih zakonodajnih okvirjev, znotraj katerih se bo gospodarstvo krepilo in 
razvijalo v dobrobit vseh.  

GZS – partner državi 



V okviru tega sodelovanja si bom med drugim še naprej prizadeval za 
čimprejšnjo vzpostavitev e-karierne platforme za napovedovanje potreb po 
kompetencah in realizacijo investicijskih projektov podjetij, ki se zbirajo na 
Investicijski platformi, ki jo je vzpostavila GZS.  

Karierna platforma 

V Investicijsko platformo je že danes vključenih 200 podjetij oziroma 331 
investicij v skupni vrednosti 2,8 milijarde evrov, od tega največ v nove 
tehnologije, digitalno preobrazbo ter trajnostni in zeleni prehod. 
 

Investicijska platforma 

Vsekakor nameravam tudi v prihodnje krepiti naše že doslej dobre odnose 
tako s socialnimi partnerji kot s ključnimi institucijami, kot so ministrstva, 
agencije, zbornice, združenja, različne partnerske organizacije doma in v tujini 
(še posebej v okviru Združenja evropskih gospodarskih zbornic 
Eurochambres), ter seveda tudi z znanstveno-raziskovalno sfero.  
 

Sodelovanje z drugimi  
ključnimi deležniki doma 
in v tujini 

Nenazadnje pa naj poudarim, da nam realizacija zastavljenih ciljev ne bo 
uspela brez skupnega dela tako regionalnih kot panožnih zbornic oziroma 
združenj. Ena izmed pomembnejših nalog bo okrepitev sodelovanja med njimi 
in t. i. »skupnimi nalogami«.  

Krepitev in nadgradnja 
sodelovanja znotraj GZS 

Naj ob tem dodam, da bomo zato v prihodnje svojim zaposlenim posvečali še 
večjo pozornost. Zavedam se, da bo za skupni uspeh potrebno aktivno 
sodelovanje vseh generacij; vsak posameznik mora biti pripravljen ves čas 
nadgrajevati svoja znanja in kompetence, kajti le tako bo – ob ustrezni 
motivaciji – lahko kos številnim izzivom, ki jih pred nas predstavlja prihodnost. 
Odgovorni nismo le zase in za svoje otroke, ampak tudi za naše vnuke in 
pravnuke.  
Zato si bom kot novi predsednik GZS prizadeval, da bo GZS – globalna, zelena 
in sodobna – vse bolj in bolj resnični Dom gospodarstva. 

 

Razvoj zaposlenih 

Dovolite mi, da zaključim z dvema malce hudomušnima mislima. Prva pravi, 
da »brez starega mlado ne zraste«. Zato sem prepričan, da mora Gospodarska 
zbornica Slovenije svoje delovanje nadgrajevati na že dosežnem in hkrati 
utirati nove, še neizhojene poti.   
 
Druga pravi, da »nisi nikoli dovolj star, da ne bi bil mlad«. Verjamem, da lahko 
osebno, s svojimi poslovnimi izkušnjami v dosedanji dolgoletni karieri, veliko 
pripomorem k uspešnemu razvoju našega skupnega Doma gospodarstva, in da 
hkrati premorem dovolj mladostnega duha, da me ne bo strah nobenih novih 
izzivov. 
 

 

Seveda pa sem že sedaj odprt za vaša morebitna vprašanja, pripombe, 
pobude, zamisli in predloge. Vabim vas, da mi jih posredujete na 
tibor.simonka@sij.si, saj se zavedam, da lahko le skupaj ustvarimo še boljšo in 
še vplivnejšo – že sedaj pa najbolj reprezentativno -  zbornico slovenskega 
gospodarstva. 
 

Kontakt za vaša 
vprašanja, pobude, 
predloge 

Tibor Šimonka 

 


