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UVODNA BESEDA DIREKTORJA

Spoštovani,
po odzivih, rezultatih in izpeljanih aktivnostih v letu 2017 je Pomurska gospodarska zbornica ena
ključnih podpornih institucij v regiji, ki je v podporo tako regijskemu gospodarstvu kot širše.
V letu 2017 smo delali tisto, kar najbolje znamo; povezovali, združevali in uresničevali interese našega
članstva in gospodarstva. Pripravili kar nekaj srečanj s predstavniki aktualne vlade, soorganizirali
mednarodne dogodke v podporo internacionalizaciji, organizirali različna aktualna usposabljanja,
izobraževanja in poskrbeli za izvajanja nalog iz razvojnega zakona za Pomurje ter poskrbeli za
njegovo podaljšanje za dve leti. Prav tako pa smo tudi aktivno sodelovali pri pripravi in izvajanju
regionalnega razvojnega programa za Pomurje.
V letu 2017 smo bili zelo aktivni pri pridobivanju novih projektov in zaključevanju obstoječih. Tako
smo uspešno zaključili vse tri začete projekte iz naslova promocije zdravja pri delu in začeli z novimi
aktivnosti na dveh partnerskih čezmejnih projektih 2017 – 2021.
Iz naslova točke VEM, ki smo jo začeli s sklepom MGRT izvajati, smo bili tudi v letu 2017 uspešni na
razpisu SPIRIT-a, kot ključna regijska vstopna točka in pridobili dodatna sredstva namenjena za
izvajanje. Skupaj s partnerji Razvojnim centrom MOMS in Obrtno zbornico MS smo uspeli dobiti pet
letni projekt »SPOT« Pomurje, katerega sedež je na PGZ. Skupaj v sodevanju s sidikati pa smo začeli
izvajati petletni projekt »Zrno napredka«. Skupaj s Tehnološkim parkom pa izvajamo dvoletni projekt
»Aktivacije mladih talentov«.
Izdelali in izdali smo ponatis kataloga Pomurskega gospodarstva in pripravili študijo Družinskega
podjetništva in en del aktivnosti izvedli v letu 2017.
Skupaj z Zbornico živilskih in kmetijskih podjetij na GZS in še s 26-timi podjetji iz področja prehrane
smo pripravili in oddali projekt »KOC Hrana«, katerega smo pridobili in ga v letu 2017 začeli uspešno
izvajali kot vodilni partner/prijaviitelj.
Doseženi rezultati in izvedene aktivnosti potrjujejo našo pravilno usmeritev. Naše članstvo predstavlja
še vedno visoke tri četrtine gospodarske moči celotne regije po prihodkih in kapitalu ter dobro
polovico po številu zaposlenih.
Svoje delo bomo nadaljevali z novimi vsebinami na ustvarjenih temeljih in vse skupaj nadgradili
predvsem z možnostjo integracije obstoječega zborničnega sistema v regiji ter skupaj krepili ugled,
vlogo in položaj naše zbornice in Pomurskega gospodarstva.

Robert Grah, univ.dipl.org.
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I.

POSLOVNO POROČILO

1. OSEBNA IZKAZNICA

Pravno organizacijska oblika:
Nasov:
Matična številka:
Davčna številka:
Datum vpisa v sodni register:
Direktor:
Predsednik:

POMURSKA GOSPODARSKA ZBORNICA
Pomurje Chamber of Commerce and Industry
Lendavska ulica 5a, 9000 Murska Sobota
3299236000
94947333
21.03.2008
Robert Grah, univ.dipl.org.
Štefan Sobočan, univ.dipl.ing.str.

Pomurska gospodarska zbornica zastopa interese regijskega gospodarstva, svetuje, informira, ponuja
poslovne storitve in izvaja javna pooblastila.
Članice Pomurske gospodarske zbornice predstavljajo 70 odstotkov kapitala in prihodkov ter polovico
zaposlenih v regiji.
Naša naloga je sprejemati pobude, potrebe in predloge s strani gospodarskih subjektov ter širše
javnosti. Z izgradnjo učinkovitega poslovnega okolja in v povezavi z ostalimi sorodnimi regijskimi
inštitucijami smo nosilec in usmerjevalec gospodarskega razvoja regije ter ustvarjalec regijskih
priložnosti.
Naše poslanstvo je združevanje in povezovanje podjetij, ki imajo ugled v regiji in širše in ki se želijo
aktivno vključevati v oblikovanje pomurskega poslovnega okolja.
Vizija naše prihodnosti je ostati najmočnejša nevladna organizacija v regiji, ki jasno in prepoznavno
komunicira svoja stališča in predloge in ki se z aktivnostmi družbeno odgovorno vključuje v razvoj
regije.
Pomurska gospodarska zbornica podjetjem ponuja:
• kakovostne poslovne informacije s področja davkov, financ, delovnih razmerij in
zakonodaje,
• seminarje in delavnice s področja izobraževanja zaposlenih in razvoja kadrov,
• pomoč pri pridobivanju listin in potrdil za nemoteno poslovanje na slovenskem in tujem
trgu,
• informacije o najnovejših zakonodajnih spremembah in razpisih,
• izmenjavo dobrih poslovnih praks s sodelovanjem v delovnih skupinah, sekcijah, odborih in
komisijah,
• informacije o storitvah za promocijo podjetij,
• navezovanje poslovnih stikov in povezav ter poslovno-promocijske dejavnosti,
• podporo in sodelovanje pri načrtovanju poklicnega in strokovnega izobraževanja,
• registracija podjetij ( točka VEM in SPOT )
• alternativno razreševanje sporov (mediacija, arbitraža).
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2. ORGANIZACIJA
Na PGZ sva dva redno zaposlena in ena oseba projektno. Obratujemo v lastniških prostorih GZS/PGZ v
izmeri 312 m2. Organ upravljanja PGZ je upravni odbor, ki šteje 35 članov.
3. DENARNO FINANČNI TOK
Prilivi-odlivi
Saldo na dan 1.1.2017 je bil 25.736,25 evrov
Prilivi: 233.655,36 evrov (od tega članarina 41%)
Odlivi: 228.071,78 evrov
Saldo na dan 31.12.2017 je bil 31.319,83 evrov
4. ČLANSTVO
Na dan 31.12.2017 je imela zbornica 156 članov (7 velikih, 29 srednjih, 28 malih, 86 mikro in 6
pridruženih).
5. POMEMBNI DOGODKI IN DOSEŽKI
Poleg osnovnega poslanstva združevanja in povezovanja podjetij ter zastopanja skupnih interesov,
smo v letu 2017 posebni poudarek namenili še/in:





















Ustvarjanju gospodarskih pogojev za povečanje obsega proizvodnje, zaposlenosti, izvoza in
tujih investicij
Izvajanju promocije regijskega gospodarstva ter javno izražali zahteve gospodarstva in
opozarjali na nepravilnosti
Sodelovanju pri načrtovanju in izvajanju projektov RRP, ki bodo postavili prioritete in smernice
razvoja regije do leta 2022
Izvajanju druge faze čezmejnega projekta » Right Profession 2– Pravi poklic«, kjer smo v prvi
fazi bili in tudi v drugi fazi smo vodilni partner. Projekt sledi akcijskemu načrtu zadovoljevanja
regijskih potreb po tehničnih kadrih, promociji tehničnih poklicev ter prilagajanju
izobraževalnega sistema in programov dejanskim potrebam gospodarstva
Uvajanju programov Vajeništva v naši regiji
Izvajanju projekta kadrovskega kompetenčnega centra KOC Hrana skupaj z ZKŽP/GZS
Pripravi na regionalno vstopno točko SPOT regije
Urejanju znižanja koncesninskih dajatev za geotermalno vodo z MOP
Izvajanju aktivnosti v povezavi z študijo Družinskega podjetništva v Pomurju
Izvajanju projekta »Aktivacije mladih talentov« skupaj s Tehnološkim parkom
Začetnim aktivnostim v sklopu dodatnih sredstev za podjetniške naložbe iz Zakona za Pomurje
podaljšanje zakona do konca leta 2019, razpis januar 2018
Povečanju možnosti internacionalizacije obstoječim pomurskim podjetjem in odpiranju poti
novim neposrednim tujim in domačim investicijam v regijo (predvsem specializacija za
Madžarski trg)
Izvedbi razpisa »Naj inovacije« z zaključno prireditvijo
Izvedbi že tradicionalne gospodarske Bowling lige PGZ
Izpeljavi strokovne ekskurzije
Sodelovanju na regijskem festivalu IZUM - Mladi za napredek Pomurja
Nudenju strokovne podpore podjetjem pri ustanavljanju R&R skupin
Skupnemu nastopu živilskih in kmetijskih podjetij na sejmu AGRA v Gornji Radgoni
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Sodelovanju s sosednjimi partnerskimi zbornicami iz Hrvaške, Avstrije, Madžarske in Srbije ter
delu na čezmejnih skupnih projektih
Izmenjevavi dobre prakse skozi delo delujočih odborov (človeški viri, turizem, razvoj in
inovativnost, internacionalizacija ter računovodski servisi)
Informiranju, izobraževanju, usposabljanju, delavnicam, poslovnim klubom, posvetom,
konferencam ter regijskim srečanjem
Zagotavljanju kvalitetno in hitro izvedenim javnim pooblastilom ter potrjevanju trgovinskih in
drugih listin
Analizam stanja gospodarstva v regiji ter izdelavi Regijskih kazalnikov gospodarjenja
Integraciji zborničnega sistema v Pomurju ( PGZ/OOZ/KGZ ).
Pridobivanju novih članov
Delovanju v organih javnih institucij, agencij ter občin (sveti zavodov)
ter izvajanju dodatnih aktivnosti, ki tako nam, kot tudi našim članom prinašajo neposredne
koristi.

DOGODKI KRONOLOŠKO
18.1.

Seminar Davčni obračun in letno poročilo za leto 2016

26.1.

Seminar Zaposlovanje tujcev

1.2.

Objava razpisa za Inovacije PGZ 2017

1.2.

Začetek projekta Right Proffesion II

9.2.

Srečanje Odbora računovodskih servisov

16.2.

Regijski posvet: Družinsko podjetništvo in izzivi postavljanja nasledstva

22.2.

Seja NO PGZ

28.2.

Seja UO PGZ v podjetju Varis Lendava d.o.o.

1.3.

Začetek projekta KOC Hrana

6.3.

Zaključek gospodarske bowling lige 2016/2017

13.3.

Dobrodelni bowling članov PGZ 2017

23.3.

»KICK OFF« s partnerji in Skladom za Koc Hrana, GZS Ljubljana

30.3.

Seminar Pravne podlage kadrovskega menedžmenta

6.4.

Seja odbora za razvoj ČV

11.4.

Skupščina PGZ

19.4.

Otvoritvena konferenca RP II

20.4.

Poslovni zajtrk NLB d.d. in PGZ

5.5.

Zaključen Razpis POMURSKE GOSPODARSKE ZBORNICE za zbiranje prijav za
podelitev priznanj in diplom inovacijam v pomurski regiji za leto 2017

11.5.

Javna tribuna: Kako državljanom v prihodnje zagotoviti zdravstveno oskrbo

20.5.

Obisk delegacije iz Srbije
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22.5.

Izdaja kratke informacije o poslovanju pomurskega gospodarstva v 2016

25.5.

Regijski posvet Promocija zdravja na delu v vsakdanji praksi

8.6.
27.6.

Seja UO PGZ in ogled podjetja Cleangrad d.o.o.
1. srečanje odbora za turizem pri PGZ

5.7.

Strokovna ekskurzija v NEK Krško – odbor računovodskih servisov PGZ

8.7.

Predstavitev gospodarstva regije v RIS (INVESTICIJSKI POTENCIALI POMURJA in
SLOVENCI V ZAMEJSTVU)

1.9.

Obisk gospodarske in razvojne delegacije iz Srbije

19.9.
26.-28.9.
6.10.

Srečanje partnerjev projekta RP2
Izvedba dveh brezplačnih delavnic s področja trženja in prodaje v okviru programa
Kompetentna Slovenija
Poslovni zajtrk z Novo KBM 2017

11.10.

Izvedba brezplačnega regijskega posveta na temo krožnega gospodarstva; v
sodelovanju z Uradom predsednika Vlade RS

17.10.

Prireditev Naj podjetje Pomurja 2016 (v sodelovanju z Vestnik)

23.10.

Začetek Pomurske gospodarske bowling lige 2017-2018

25.10.

Soorganizacija in izvedba mednarodnega dogodka SeeMeet 2017 v Mariboru

27.10.

Kam s prihranki za plemenitenje?- delavnica v sodelovanju z NLB d.d.

9.11.

Predstavitev in promocija Regijske štipendijske sheme za Pomurje

13.11.

Priprava in oddaja vloge za projekt SPOT Pomurje 2018-2022

13.11.

Srečanje odbora računovodskih servisov pri PGZ

15.1015.11.
22.11.

Usklajevanja in oddaja podatkov za Vajeništvo 2018-2019 na GZS

22.11.

Predstavitev Pomurskega gospodarstva in kadrovskih potreb regije učencem
zaključnih razredov osnovnih šol, staršem in učiteljem v sklopu festivala IZUM –
Mladi za napredek Pomurja v okviru projekta RP 2

23.11.

Podelitev nagrad za Inovacije PGZ 2017 (v sklopu letne konference PDK)

29.11.

Regijska brezplačna delavnica: Priprava na EU standard za eRačun

30.11.

Srečanje partnerjev in zunanjih izvajalcev KOC Hrana na GZS Ljubljana

20.12.

Seja UO PGZ

Predstavitev strokovne publikacije in okrogla miza o kadrovskih potrebah Pomurja
strokovnim sodelavcem osnovnih šol v okviru projekta RP 2

V letu 2017 smo imeli na 48 dogodkih 1.330 udeležencev.
Število ogledov strani www.pgz.si je bilo 11.800
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II. RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s:
- Zakonom o gospodarskih družbah
- Slovenskimi računovodskimi standardi 2016
- Zakonu o davku od odhodka pravnih oseb –ZDDPO-2,
Podatki v poslovnih knjigah temeljijo na verodostojnih knjigovodskih listinah in poslovnih knjigah
vodenih v skladu s SRS 4 in vsemi ostalimi standardi. Pri pripravi so upoštevane temeljne
računovodske predpostavke:
- upoštevanje nastanka poslovnega dogodka
- upoštevanje časovne neomejenosti poslovanja
- dosledna stanovitnost in nastanek poslovnega dogodka.
Pri računovodskih usmeritvah so upoštevana osnovna računovodska načela:
- razumljivost,
- ustreznost,
- zanesljivost in primerljivost,
- prednost vsebine pred obliko in
- pomembnost.
Računovodski izkazi zbornice predstavljeni v poročilu so:
a) bilanca stanja
b) izkaz prihodkov in odhodkov
c) pojasnila k računovodskim izkazom
d) razmejitev med pridobitno in nepridobitno dejavnostjo.
Zbornica ima v svojih aktih zapisano, da mora biti finančno in materialno poslovanje vodeno v skladu z
veljavnimi predpisi s področja, ki ureja poslovanje zavodov zasebnega prava.
Zbornica vodi svoje poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva.
Posebej vodi knjigovodsko evidenco za pridobitno in nepridobitno dejavnost.
Zbornica je davčni zavezanec po ZDDV-1.
a) Bilanca stanja

Osnovna sredstva po knjigovodski vrednosti, dolgoročne AČR in naložbene nepremičnine
Osnovna sredstva se v poslovnih knjigah izkazujejo po nabavni vrednosti, zanje se posebej izkazujejo
popravki vrednosti kot kumulativni odpis, ki je posledica letne amortizacije, v bilanci stanja pa so
izkazana po neodpisani vrednosti, ki je razlika med nabavno vrednostjo in popravki vrednosti.
Dejanska nabavna vrednost osnovnih sredstev zajema nakupno ceno in se stroške, ki jih je mogoče
pripisati usposobitvi osnovnih sredstev za nameravano uporabo.
V poslovnih knjigah zbornica izkazuje neopredmetena osnovna (računalniški program) in opredmetena
osnovna sredstva. V letu 2017 je zbornica nabavila računalniško opremo in pohištvo v znesku
1.653,83 eur.
Zbornica v tem letu ni ne krepila in ne slabila sredstev saj knjigovodska vrednost ni odstopala od
nadomestljive vrednosti.

Amortizacija
Amortizacija je obračunana od izvirne nabavne vrednosti amortizljivih sredstev. Osnovna sredstva se
amortizirajo posamično, pri tem se uporablja metoda enakomernega časovnega amortiziranja.
Amortizacija je obračunana po stopnjah, ki so določene za posamezno osnovno sredstvo in se med
obračunskim letom ne spreminjajo.
Uporabljene amortizacijske stopnje v letu 2017 so naslednje:
Neopredmetena dolgoročna sredstva
10 %
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Opredmetena dolgoročna sredstva
20 % - 50 %
Ločeno se izkazuje amortizacija, ki je vezana na projekt »Right Profession II«

Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročne finančne naložbe vseh vrst se v začetku izkazujejo po nabavni vrednosti, ki ji ustrezajo
naložena sredstva ali drugačna sredstva.
Zbornica v letu 2017 ni imel teh vrst naložb.

Zaloge
Zaloge so količine materiala, ki jih zbornica potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti. Zaloge
materiala se izvirno vodijo po nabavni vrednosti, ki jo sestavljajo kupna cena in neposredni stroški
nabave. Zbornica v letu 2017 ni evidentirala zalog.

Kratkoročne poslovne terjatve
Terjatve so v začetku izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin ob predpostavki, da bodo
plačane.
Zbornica je v letu 2017 izkazoval kratkoročne terjatve do kupcev in popravke terjatev iz naslova
dvomljivih in spornih terjatev. V letošnjem letu je zbornica odpisala oziroma oblikovala popravke
terjatev v višini 4.534,72eur ( izstopi iz članstva, stečaji, prisilne poravnave). Trenutna vrednost vseh
popravkov zanaša 6.875,72 eur.

Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročne finančne naložbe se v začetku izkazujejo po nabavni vrednosti, ki ji ustrezajo naložena
denarna ali drugačna sredstva. Zbornica ni imela kratkoročnih finančnih naložb.

Denarna sredstva
Denarna sredstva sestavljajo dobroimetja, vodena na računih pri bankah, ter čeki in gotovina v
blagajni zbornice. Zbornica je izkazoval denarna sredstva na poslovnih računih, ki jih ima odprte pri
Banki Koper in NLB d.d. Na poslovnem računu NLB je bil na presečni dan 31.12.2017 saldo sredstev v
višini 20.877,94 eur Na banki Koper je bilo na presečni dan 31. 12. 2017 stanje sredstev v višini
10.441,89 eur.

Kratkoročne AČR
Aktivne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške in predhodno nezaračunane
prihodke.
Zbornica je v bilanci stanja evidentiral kratkoročno odložene stroške zavarovalnih premij in
kratkoročno odložene stroške projekta »Right Profession II« ter nezaračunane prihodke iz projekta
Koc-Hrana.

Ustanovitveni vložek
Zbornica nima ustanovitvenega vložka.

Presežek prihodkov oziroma odhodkov
Zbornica je v letu 2017 ustvarila pozitivno razliko prihodkov nad odhodki v višini 9.038,73 eur.

Rezervacije in dolgoročne PČR
Zbornica v letu 2017 ni imela rezervacij in dolgoročnih PČR.
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Poslovne obveznosti
Pod poslovne obveznosti se evidentirajo kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in kratkoročne
obveznosti do zaposlenih in države.
Zbornica je v letu 2017 evidentiral poslovne obveznosti do dobaviteljev in obveznosti za DDV ter
plače.

Finančne obveznosti
Zbornica v letu 2017 evidentirala premostitveno posojilo do banke Koper.
tudi dolgoročno obveznost iz naslova finančnega najema za službeno vozilo.

Poleg tega pa izkazuje

b) Izkaz prihodkov in odhodkov

Prihodki
Prihodki se po SRS 34 razčlenjujejo na:
- Poslovni prihodki od opravljanja dejavnosti negospodarskih javnih služb
- poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti
- finančne prihodke in
- druge prihodke.
Pomurska gospodarska zbornica je izkazovala v letu 2017 prihodke iz članarin, lastne dejavnosti,
projektov in finančne prihodke.

Odhodki
Standardi opredeljujejo naslednje vrste odhodkov:
- stroške blaga materiala in storitev
- stroške dela
- amortizacijo
- druge stroške
- finančne odhodke in
- druge odhodke
Zbornica je evidentirala stroške materiala, stroške storitev, stroške plač in amortizacije, stroške
financiranja in druge odhodke.
c) Pojasnila k računovodskim izkazom
V nadaljevanju računovodskega poročila razkrivamo bilanco stanja in izkaz prihodkov in odhodkov.
Bilanca stanja
Bilanca stanja izkazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov na dan 31. 12. 2017.
Sestavljena in razčlenjena je v skladu s SRS 34, vrednosti pa so prikazane za tekoče in preteklo leto.
Sredstva zbornice
leta poprej.

so na dan 31. 12. 2017 izkazana v znesku 64.922,79 eur, kar je 6 % manj od

Sredstva so sestavljena iz dolgoročnih sredstev (osnovna sredstva) in kratkoročnih sredstev (denar,
terjatve do kupcev in kratkoročnih AČR).
Stanje osnovnih sredstev na dan 31.12.2017 znaša 10.224,13 eur, denarna sredstva 31.319,83 eur,
terjatve do kupcev (upoštevani že popravki terjatev) 12.298,18 eur in aktivne časovne razmejitve v
višini 11.080,65 eur.
Obveznosti do virov sredstev so na dan 31. 12. 2017 izkazane v višini 64.922,79 eur.

10

Letno poročilo 2017

Obveznosti do virov sredstev so sestavljene iz presežka prihodkov preteklega leta v znesku 15.377,53
eur, čistega presežka prihodkov letošnjega leta v višini 9.038,73 eur, dolgoročnih finančnih
obveznosti v višini 14.889,75 eur, kratkoročnih finančnih obveznosti v višini 6.000,00 eur (del
dolgoročnega kredita) in kratkoročnih poslovnih obveznosti v višini 19.616,78 eur.
Izkaz prihodkov in odhodkov
Zbornica je v letu 2017 evidentirala skupaj 213.007,92 eur prihodkov. Posamezna vrsta prihodkov je
razvidna iz priložene tabele v nadaljevanju.
V strukturi vseh prihodkov predstavljajo članarine 42,6 % izvedba in sodelovanje pri raznih projektih
47,7 %, razliko pa predstavljajo drugi prihodki, ki jih zbornica ustvarja (javne listine, podporni člani,
organizacija seminarjev).
Skupaj so prihodki presegli plan za 33 %.
Na odhodkovni strani največji delež odhodkov predstavljajo odhodki, ki so vezani na izvedbo
projektov, odhodki za plače in druge storitve.
Odhodki so presegli plan za 27 %
Zbornica je ustvarila presežek prihodkov na odhodki v višini 9.038,73 eur..
Nadzorni odbor je sprejel letno poročilo dne 01.02.2018

M. Sobota, 05.02.2018
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