
Fokus GZS za 2016
Poudarki iz plana dela GZS za leto 2016

POUDARKI PRI LOBISTIČNIH AKTIVNOSTI

Okoljske  
in energetske dajatev

Znižanje dajatev v deležu BDP, tako da 
Slovenija ne bo več na visokem 2. mestu v 

EU po tem merilu, temveč vsaj 

nižje od 4. mesta
že v letu 2016 .

Davčno prestrukturiranje

Razbremenitev stroškov dela v 
gospodarstvu. Obenem ne sme biti 

dodatnega obremenjevanja gospodarstva 
v seštevku drugih davčnih ukrepov, 

davčne olajšave za razvoj in raziskave pa 
morajo ostati vsaj na isti ravni.

Večja prožnost na trgu dela

 ne le v gospodarstvu, ampak zlasti v 
javnem sektorju.

Vse na enem mestu 

Odprava nepotrebnih administrativnih ovir 
in informacije s postopki na enem mestu:

•  za umeščanje objektov v prostor 
• za privabljanje vseh vlagateljev

Skrajšanje časa za 
pridobitev gradbenega 
dovoljenja vsaj za 10 %.

Dvig učinkovitosti 
investiranja razvojnih 

sredstev

•  prek pametne specializacije
•  instrumentov prenosa znanja iz 

akademske sfere v gospodarstvo
• povečanja sredstev za raziskovalne 

vavčerje …

Spremembe in dopolnitve 
zakona o zdravstvenem 

varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju

Ugodnejše rešitve za delodajalce: 
čiščenje košarice pravic, limitiranje 

bolniške odsotnosti, znižanje 
nadomestil, itd.

Pokojninska reforma 

Bela knjiga z oceno stanja in predlogi za pokojninsko 
reformo po letu 2020, ki naj bi izboljšali razmerje med 

številom delovno aktivnega prebivalstva in upokojenci. 
Zmanjševanje stroška dela iz naslova znižanja prispevne 
stopnje za poklicno pokojninsko zavarovanje in čiščenje 

registra delovnih mest. 

Uresničitev predvidenega programa  
»Go International Slovenia«

 kar bo posledično vodilo do 200 novih delovnih mest v 
izvozno usmerjenih podjetjih, 200 milijonov evrov več 

izvoza, 100 slovenskih podjetij na novih trgih, 40 slovenskih 
podjetij prvič na tujih trgih.

VODILNI PROJEKT                     Projekt Digitalna Slovenija
• določitev skupnih ciljev in vzpostavitev partnerstva z vsemi deležniki 
• zagotovitev podjetjem prijaznih in njim prilagojenih e-storitev
• digitalizacija povezovanja slovenskega gospodarstva
• preoblikovanje Slovenije v zeleno(digitalno) referenčno državo za digitalno Evropo
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REGIJE – NABOR NAJPOMEMBNEJŠIH PLANIRANIH DOSEŽKOV

Uvrstitev GZS na seznam subjektov 
podpornega okolja s spremembo 

določila o subjektih podpornega okolja 
za podjetništvo. 

Izraba vsaj  

15 mio evrov  
razvojnih sredstev s strani posavskega 
gospodarstva v naslednjih 2 letih (OZ 

Posavje).

Potrditev ključnih razvojnih projektov 
pomurskih podjetij v višini  

35 mio evrov  
s strani Regionalnega razvojnega sveta

(Pomurska GZ).

6 mio evrov  
manj stroškov zaradi odprave težav 

zaradi pogostih prekinitev električne 
energije podjetjem v Posočju

OZ za severno Primorsko).

3. Razvojna os: 
začetek izgradnje 1. faze  

južnega dela in priprava dokumentacije 
in določitev trase za druge odseke.

Realizacija razvojnega, tehnološkega 
in promocijskega centra lesarstva v 

savinjski regiji:

 
60 delovnih mest  

v prvem letu (RGZC).

Najmanj 

20 novih podjetij 
in najmanj 40 novih delovnih mest skozi 
finančne spodbude podjetništvu v SaŠa 

regiji (SŠGZ).

Pridobitev 

6,4 mio evrov 
sredstev za izvajanje konkretnih 

ukrepov za gospodarstvo, za večje 
in manjše investicije iz programa 
za spodbujanje konkurenčnosti 

gospodarstva za območje Maribora 
z okolico (ŠGZ). 

PANOGE – NABOR NAJPOMEMBNEJŠIH PLANIRANIH DOSEŽKOV

Za 20% 
povečanje deleža patentov MSP do leta 

2020 zaradi uvedbe spodbud za podjetja 
s patentiranimi izdelki in tehnologijami, 
ki so sposobna prevzeti vodilna mesta v 

novih vrednostnih verigah (ZEE).

Za 40% 
skrajšanje postopka odobravanja 
kreditov mikro, malim in srednje 

velikim podjetjem zaradi poenotenja 
finančnega dela vlog slovenskih bank 

(ZRS). 

Dvig prihodkov panoge 

za 10 % 
ter zmanjšanje glob za 60% zaradi 

odprave omejitev provizije za 
posrednike zlasti pri gospodarskih 

pogodbah (ZPN).

5% povečevanje 
prodaje lesne in pohištvene panoge 

doma in v tujini zaradi usklajene 
politike sejemskih nastopov (ZLPI).

10 mio evrov 
prihranka IKT panogi pri izgradnji 

telekomunikacijskih omrežij zaradi 
vgradnje cost-reduction direktive v 

zakon o elektronskih komunikacijah 
(ZIT).

Prihranek 

do 30% časa 
v vseh postopkih na področju izvoza/
uvoza blaga zaradi uvedb enotnega 

okna (single window) (ZP).
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IZBOR NOVIH PRODUKTOV IN STORITEV

Digitalna GZS  digitalizacija storitev za podjetja, ki jih izvaja GZS 

SKUPNE NALOGE

Član-Članu  
Program ugodnosti znotraj članske 

mreže. 

Finančni paket  
Analize poslovanja panoge in podjetja 
na osnovi finančnih kazalcev iz letnih 

poročil.

Strateška skupina  
za malo gospodarstvo  

sestavljena iz vplivnih predstavnikov 
malega gospodarstva, namenjena še 

učinkovitejšemu lobiranju.

Test MSP
Pilotni projekt povezave start-upov z 

velikimi razvojnimi podjetji.

Ekskluzivna strokovna pravna 
usposabljanja za člane

Vrh podjetij v tuji lasti
Poseben dogodek za podjetja v tuji lasti.

REGIJE

Mesečni Gospodarski forumi  
Primorsko-notranjske regije 

(OZ Postojna).

Individualni karierni načrt 
Svetovanje na področju karierne 

orientacije in programov usposabljanja 
za zaposlene (OZ Zasavje).

Poslovni zajtrki za skupine članov in 
potencialnih članov  

(OZ Gorenjska).

PETKA
Vzpostavitev virtualnega dialoga 
preko videokonferenc (Zbornica 

osrednjeslovenske regije).

B2B srečanja za nove ciljne trge  
 (GZDBK).

Projektna pisarna za pripravo 
projektov za podjetja za prijavo za RRP 

2014-2020 
(Pomurska GZ).

Modul za spremljanje javnih naročil 
(domačih in tujih) 

 (RGZC).

Priročnik o poslovanju v sosednjih 
državah v večih jezikih 

(SŠGZ).

Skupinski sejemski nastopi podjetij na 
strokovnih sejmih v tujini 

(ŠGZ).

PANOGE

Platformi Vrhunski nabavnik in 
Menjalko 

pod krovno blagovno znamko 
Podjetniški šparovček (PTZ).

Otroški festival knjige 
(ZKZK).

Napoved kompetenc 2020+ 
Napoved kompetenc, potrebnih za 

opravljanje »core business«  
v obdobju 5-7 let 

(ZEE).

Katalog podjetij in njihovih 
inovacijskih kompetenc 

v pomoč pri oblikovanju partnerskih 
poslovnih pobud 

(ZEE).

Register ponudnikov (svetovalnih, 
prevajalskih…) storitev/svetovalcev 
z namenom vzpostavitve standardov 

svetovalne stroke 
(ZPSD).

Publikaciji »Kako preveriti vaš 
računovodski servis?« in »Menjava 

računovodskega servisa« 
(ZRS).

Baza dobrih praks v okviru projekta 
Na mavrici zdravja 

– ozaveščanje zaposlenih v podjetjih 
storitvenih dejavnosti 

(ZRS).

3xZDRAVo – »Knjiga dobrih praks«: 
realni primeri iz podjetij kovinske 

industrije 
(ZKovI).

Kodeks oz. certifikat za upravnike ter 
značka Kodeks 

(ZPN).

Poglobljena analiza poslovanja 
transportne in logistične panoge (ZP).

Nove smučarske vozovnice »SKI 
PASS SLOVENIA«, ki veljajo na vseh 

smučiščih v Sloveniji 
(ZGC).

INFO točka Programa za razvoj 
podeželja 2014-2020  in 

Gostinsko-živilska borza
(ZKŽP).
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PLANIRANI DOGODKI 

INFORMIRANJE ČLANOV

Več kot 14.000 nasvetov članom

36x Poslovni tednik

11x Zakonodajni kompas

5x e-novice Go International Slovenija

300 video reportaž za TV.GZS

9x angleški bilten Slovenia Business Link

1.000 pravnih mnenj in pravnih svetovanj članom 

4 številke Glasa gospodarstva

e-bilteni in tiskane informacije panog in regij

INTERNACIONALIZACIJA

29 vhodnih gospodarskih delegacij

32 izhodnih gospodarskih delegacij

30 mreženjskih dogodkov  
(Sredina mreženja, Poslovni stiki na GZS …) 

29 seminarjev 

16 obiskov sejmov v tujini

Fokus GZS za 2016

Skupaj 
817

18 strateških konferenc

113 konference, okrogle mize, problemska srečanja

136 poslovnih dogodkov s področja internacionalizacije

468 seminarjev, delavnic

82 drugih dogodkov (zbori, poslovni zajtrki, …)

Gospodarska zbornica slovenije
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
tel: 01 5898 000, faks: 01 5898 100
www.gzs.si, info@gzs.si, facebook: GZSsi, twitter: GZSnovice, youtube: GZSvideo, blog.gzs.si


