
Do 10
mio EUR

prihrankov za lesno 
panogo, ker bodo lahko 

za gorivo uporabljali 
lesne ostanke in jih ne 
bo proti plačilu treba 
oddajati kot odpadek.

Fokus GZS
Vmesno poročilo o dosežkih, aktivnostih in razvoju produktov  
Gospodarske zbornice Slovenije (januar – junij 2015)

TOP DOSEŽEK

25,5 mio € 
manj obremenitev energetsko 
intenzivnih podjetij od 
predvidenih s strani Vlade RS iz 
naslova okoljskih in energetskih 
dajatev. 

TOP PRODUKT

Študija
Vloga podjetij v 
državni lasti in njihov 
strošek za državo.

15
mio EUR

letnega prihranka 
industriji jekla 

ter zbiralcem in 
predelovalcem odpadkov 
zaradi realnejših zahtev za 

skladiščenje odpadkov.

25,5
mio EUR

manj obremenitev 
energetsko intenzivnih 

podjetij od predvidenih s 
strani Vlade RS iz naslova 
okoljskih in energetskih 

dajatev. 

13
mio EUR

koristi za izvajanje javne 
gospodarske službe 
za opravljanje javnih 
avtobusnih linijskih 
prevozov potnikov. 

10
mio EUR

manj obremenitev letno 
za energetsko intenzivna 

podjetja zaradi nižjega 
prispevka za obnovljive 

vire energije in 
kogeneracijo.

10
mio EUR

olajšav za avtobusna 
podjetja zaradi 

podaljšanja davčnih 
olajšav za nakup 

ekološko sprejemljivih 
avtobusov. 

BOLJŠE POSLOVNO OKOLJE

TOP DOGODEK

4. Vrh malega gospodarstva 
Z visokim predstavnikom Evropske komisije ter predstavniki vlade 
je prek 160 gospodarstvenikov 12. maja razpravljalo o izboljšanju 
dostopa malega gospodarstva do nacionalnega in evropskega 
financiranja ter prednostnih ukrepih vlade RS do konca junija 
2016. V okviru Odprte banke so potekali individualni razgovori 
s predstavniki 6 bank, ki so pripravile posebne ponudbe za 
financiranje MSP.

Dosežki

PRAVNA DRŽAVA

V veljavo je stopil Standard 
izvajalcev računovodskih 

storitev.

Podpora novemu evropskemu 
standardu na področju nadzora 

in zatiranja škodljivcev ob 
njegovi potrditvi.

Sprememba določila o 
sodnih tolmačih v predlogu 

o spremembah zakona o 
spremembah in dopolnitvah 

zakona o sodiščih.

Podpis Sporazuma o pripravi 
kodeksa o upravljanju nejavnih 

družb.

Prvi rešeni primeri zaradi 
poročanja o absurdnih predpisih 

in birokratskih postopkih 
(Poslovni SOS).

300-740 
tisoč EUR

prihranka ponudnikom sodnega 
prevajanja zaradi umika omejitev 

pri sodnih tolmačih. 

Poenostavljen 
postopek 

obračuna DDV 

za tuje avtobusne  
prevoznike.

Neplačevanje  
prispevka za 
učinkovito 

rabo energije

do leta 2017 za 
lesno biomaso, 

premog in koks.

2 
mio EUR 

prihranka za stanovanjske 
sklade zaradi spremembe 
Pravilnika o metodologiji 

izdelave in izdaji energetskih 
izkaznic stavb.



1,2
mio EUR 

vredna regijska 
shema za naložbe 
in MSP ter ukrep 

za financiranje 
manjših investicij z 

nepovratnimi sredstvi 
za MSP.

Vpliv na zakonodajo ter socialni dialog

10
mio EUR 

za okoljsko 
infrastrukturo za HE 
Brežice v proračunu 

za leto 2015.

6
mio EUR 

potrjenih sredstev 
za tehnološko 

posodobitev lesno-
predelovalne in 

pohištvene industrije. 

2
mio EUR 

okrepljenih garancij 
in kreditov zaradi 

nižjih stroškov 
financiranja MSP 
prek SPS in SID 

banke. 

RAZVOJNI ZAGONODLOČNA  
PODPORA IZVOZU

2
mio EUR 

za internacionalizacijo podjetij: 
tržne raziskave, sejemske nastope, 

izobraževanje, delegacije, 
informacijske portale ...

Večja  
ponudba  

lastniškega  
kapitala 

nov instrument 
lastniškega kapitala 

prek SPS

Finančni  
dvojčki  
za MSP  

kombinacija finančnih 
instrumentov in 

mehkih oblik podpore 
MSP prek SPS.

Osamosvojitev 
nacionalne 
turistične 

organizacije 

oziroma njena 
izločitev iz javne 
agencije Spirit.

Večja  
ponudba  

posojil MSP  

iz posojilnega sklada 
SID banke (88,2 mio 
EUR v letih 2014 in 

2015).

strateških konferenc

Dogodki

dogodkov s področja 
mednarodnega sodelovanja*

seminarjev in delavnic

11

56 konferenc, posvetov, okroglih miz 
z različnih poslovnih področij

63

154

284
dogodkov

* mednarodno poslovanje je še posebej razdelano

SODELOVALI SMO NA:

35odborih ali 
delovnih 

skupinah ministrstev ter 
vladnih svetih

10 sejah Ekonomsko  
socialnega sveta

VLOŽILI SMO: PRIPRAVILI SMO:

56 stališč, komentarjev  
in izjav za javnost

amandmaje h

1 zakonu

pripombe in predloge na 

18 predpisov



POMEMBNEJŠI SESTANKI VODSTVA GZS STRATEŠKI SVETI

FEBRUAR
• Gospodarstveniki so na seji strateškega 

sveta GZS za politiko graditve in urejanje 
prostora z v.d. direktorja Direkcije RS 
za infrastrukturo, razpravljali o predlogu 
Akcijskega načrta obnove glavnih in 
regionalnih cest 2015. 

• Člani Strateškega sveta GZS za 
internacionalizacijo so obravnavali program 
internacionalizacije Mednarodni izzivi 2020 
(»MI 2020«) s poudarkom na izvedbenem 
načrtu aktivnosti za leto 2015/16 (»MI 
2015/16«).

APRIL
• Člani strateškega sveta za tehnološko 

politiko pri GZS so na seji razpravljali o 
Strategiji pametne specializacije Slovenije 
2014-2020.

JANUAR - JUNIJ
• Redni sestanki z ministrom za 

gospodarstvo in njegovo ekipo na 
aktualne gospodarske tematike.

JANUAR
• Z ministrico za okolje in prostor na 

okoljske teme in problematiko umeščanja 
objektov v prostor.

• Z ministrom za javno upravo na temo 
strategije javne uprave.

FEBRUAR
• -Z ministrico za izobraževanje, znanost 

in šport na temo izobraževanja za 
gospodarstvo.

• S kmetijskim in gospodarskim ministrom 
na temo strategije lesne industrije.

MAREC
• Z gospodarskim ministrom in ministrico 

za področje razvoja, strateške projekte in 
kohezijo ter predstavnikom ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport na temo 
pametne specializacije.

• Z ministrom za javno upravo glede 
prenosa evropskih direktiv na področju 
javnega naročanja.

MAJ
• Z ministrico za zdravje na temo aktualne 

zdravstvene problematike in zdravstvene 
reforme.

JUNIJ
• Z evropskim komisarjem  

za evro in socialni dialog.

Več kot  

7.450  
nasvetov članom

500  
pravnih mnenj in  

pravnih svetovanj članom

24x  
Poslovni  

tednik

11x  
Zakonodajni kompas

3x  
e-novice 

Go International Slovenia

6x  
angleški bilten  

Slovenia Business Link

160  
Video reportaž  

za TV.GZS

1  
redna  

in 1 posebna številka Glasa 
gospodarstva 

e-bilteni in tiskane informacije 
panog in regij

INFORMIRANJE ČLANOV

INTERNACIONALIZACIJA

16
izhodnih 
delegacij 

Avstrija, Brazilija, 
ZAE, Italija (3x), 

Nemčija (2x), 
Jordanija, Rusija, 
Poljska, Mehika, 
Srbija, Estonija, 

Madžarska, Turčija

7
vhodnih 
delegacij 

Avstrija (2x), Srbija 
(2x), Turčija, Češka, 

Kosovo

2
poslovna  

zajtrka na GZS 

Belgija, Nigerija

5
poslovnih  

stikov na GZS 

Francija, Španija, 
ZAE, Bangladeš, 
Zalivske države

6
sredinih mreženj  

na GZS

27
drugih 

dogodkov 

s področja 
internacionalizacije



Novi produkti

Poslovni priročnik Kako uspešno poslovati v 
Južnoafriški republiki 

Sredina mreženja: namenjena članom GZS, 
ki ob tej priložnosti pridejo do koristnih 

informacij oziroma kontaktov za uspešno 
poslovanje na mednarodnih tržiščih

Prenovljen portal GZS: posodobljena spletna 
stran GZS s poenostavljenim dostopom do 

ključnih informacij

Prenovljena Borza ponudb in povpraševanj 

Prenovljen bilten Poslovni tednik GZS

Standard izvajalcev računovodskih storitev: 
opredelitev osnovnih pogojev, ki jih 

mora izpolnjevati izvajalec pri opravljanju 
dejavnosti 

Podjetniški šparovček: paket storitev PTZ, 
ki vključuje skupno nabavo blaga in storitev, 

PTZ Menjalko, Podjetniškim klepet in 
Podjetniški servis

Študija Vloga podjetij v državni lasti in 
njihov strošek za državo

Prenovljena brošura Kako izbrati 
kakovosten računovodski servis

Vzorec Pravilnika o opravljanju dela na 
domu kot pripomoček delodajalcem, ki so se 
odločili za uvedbo opravljanja dela na domu 

ali pa o tem razmišljajo

Projekt »Pogovor s svetovalcem« - 1-urni 
pogovor s strokovnjakom za poslovanje 

podjetja – za  novo podjetje, start-up, 
podjetje v težavah oz. na prelomni točki

Želite vedeti več?  
Z veseljem Vam bomo dodatno obrazložili 
naše aktivnosti.

Imate sugestijo ali predlog, kako še izboljšati 
naše delovanje? 
Pišite nam na info@gzs.si.

Gospodarska zbornica Slovenija
Dimičeva 13,  1504  Ljubljana
01 58  98 000
info@gzs.si, www.gzs.si
www.facebook.com/GZSsi
www.twitter.com/GZSnovice
blog.gzs.si

NAGRADE IN PRIZNANJA

 12.2.  Zbornica kmetijskih in živilskih 
podjetij je 15. podelila zlata priznanja za 
doseženo odlično kakovost kruha, pekovskega 
in finega pekovskega peciva ter testenin v letu 
2015.

 4.3.  47. Podelitev Nagrad GZS za izjemne 
gospodarske in podjetniške dosežke.

 26.3.  Združenje za izvedbeni inženiring je 
podelilo nagrado za najboljši inženiring projekt 
v preteklem letu.

 15.4.  Podjetniško trgovska zbornica je 
podelila priznanje Pomladni veter za izjemne 
dosežke na področju spodbujanja podjetništva.

 21.4.  V okviru Zbornice poslovno storitvenih 
dejavnosti sta bili prvič podeljeni priznanji 
Mladi svetovalec.

 Maj/junij  Podelitev priznanj za najboljše 
inovacije za leto 2014-2015 v 11 regijah. 

 5.6. Zbornica komunalnega gospodarstva je 
že tretjič podelila nagrade in priznanja. 

 3.6. Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij 
je razglasila rezultate tekmovanja študentov 
na področju razvoja novih inovativnih živilskih 
proizvodov - Ecotrophelia Slovenija 2015. 

 23.6. Združenje za informatiko in 
telekomunikacije in Zavod e-Oblak 
(EuroCloud Slovenija) sta že petič podelila 
nagrade EuroCloud Award za najboljše storitve 
v oblaku.


