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DOSEŽKI

BOLJŠE POSLOVNO OKOLJE

72 mio €  
manj obremenitev gospodarstva zaradi 

preprečitve mini davčne reforme

25,5 mio €  
manj obremenitev energetsko 

intenzivnih podjetij od napovedanih iz 
naslova okoljskih in energetskih dajatev

15 mio €  
prihranka industriji jekla ter zbiralcem 

in predelovalcem odpadkov zaradi 
realnejših zahtev za skladiščenje 

odpadkov 

13 mio €  
prihranka za izvajanje javne 

gospodarske službe za opravljanje 
javnih avtobusnih linijskih prevozov 

potnikov 

10 mio €  
manj obremenitev za energetsko 
intenzivna podjetja zaradi nižjega 

prispevka za obnovljive vire energije in 
kogeneracijo

10 mio €  
olajšav za avtobusna podjetja zaradi 

podaljšanja davčnih olajšav za nakup 
ekološko sprejemljivih avtobusov

10 mio €  
prihranka za lesno panogo, ker bodo 

lahko za gorivo uporabljali lesne 
ostanke in jih ne bo proti plačilu treba 

oddajati kot odpadek

2 mio €  
prihranka za stanovanjske sklade zaradi 

spremembe Pravilnika o metodologiji 
izdelave in izdaji energetskih izkaznic 

stavb

2 mio €  
prihranka zaradi preprečitve zvišanja 

koncesij za vodo

Javno naročanje: prepoved uporabe cene kot edinega kriterija izbire v določenih  
dejavnostih, presoja nenormalno nizkih ponudb, bolj sorazmerna porazdelitev  

obveznosti in pravic izvajalcev in podizvajalcev

PRAVNA DRŽAVA

Novela Zakona o gospodarskih 
družbah (ZGD-1I) 

 Poostrena določila v zvezi s 
preprečevanjem veriženja družb, 

znižanje pretirano zvišanih kazni za 
prekrške itd. 

3 mio €  
prihranka v telekomunikacijskih 

storitvah, oskrbi z električno energijo, 
plinom in paro, z vodo, pri ravnanju z 
odplakami in odpadki, ker računov ne 
bo treba izdajati prek davčnih blagajn

Uvedba davčnih blagajn 
 s 1.1.2016, vključno z akcijskim 
načrtom za inšpekcijski nadzor 

opravljanja neregistriranih dejavnosti
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RAZVOJNI ZAGON

50 mio €  
za razvoj lesno-predelovalnih verig  

do leta 2020 in ustanovitev  
direktorata za lesarstvo 10 - 15 mio €  

več investicij v energetsko sanacijo 
večstanovanjskih stavb 

10 mio €  
za okoljsko infrastrukturo za HE Brežice 

v proračunu za leto 2015

6 mio €  
potrjenih sredstev za tehnološko 

posodobitev lesno-predelovalne in 
pohištvene industrije Večja ponudba posojil  

MSP iz posojilnega sklada SID banke 
(88,2 mio € v letih 2014 in 2015)

Vzpostavitev samostojne STO  
STO je ključnega pomena za 

učinkovitejšo promocijo  
slovenskega turizma

ODLOČNA PODPORA IZVOZU

2 mio €  
za internacionalizacijo podjetij: tržne raziskave, sejemske nastope,  

izobraževanje, delegacije, informacijske portale

VPLIV NA ZAKONODAJO TER SOCIALNI DIALOG

SODELOVALI SMO NA: 

67 odborih  
in delovnih skupinah ministrstev ter 

vladnih svetih

20 sejah  
Ekonomsko socialnega sveta

VLOŽILI SMO:                      PRIPRAVILI SMO:

amandmaje k  
5 zakonom

pripombe in predloge 
 na  

76 predpisov

162 stališč, 
 komentarjev in izjav za javnost

NOVO NA STRATEŠKI RAVNI:

Strateška skupina predstavnikov 
podjetij v tuji lasti

Strateška skupina  
Slovenija 5.0

Manifest industrijske politike
kot osnovni dokument za industrijski 

preporod Slovenije

Slovenija 5.0
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DOGODKI

INFORMIRANJE ČLANOV

15.000 nasvetov članom

1.800 pravnih mnenj in pravnih svetovanj članom 

46 × Poslovni tednik

21 × Zakonodajni kompas

4 × e-novice Go International Slovenia

10 × angleški bilten Slovenia Business Link

300 Video reportaž TV.GZS

4 redne in 1 posebna številka Glasa gospodarstva 

e-bilteni in tiskane informacije panog in regij 

INTERNACIONALIZACIJA

28 izhodnih delegacij

9 vhodnih delegacij

2 Poslovna zajtrka na GZS

7 Poslovnih stikov na GZS

9 sredinih mreženj na GZS

55 drugih dogodkov s področja internacionalizacije

POJAVNOST GZS IN DRUGIH GOSPODARSKIH ASOCIACIJ V 2015

505
dogodkov

32 strateških konferenc

101 konferenc, posvetov, okroglih miz  
               z različnih poslovnih področij

110 dogodkov s področja mednarodnega sodelovanja
262 seminarjev in delavnic
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tel: 01 5898 000, faks: 01 5898 100
www.gzs.si, info@gzs.si, facebook: GZSsi, twitter: GZSnovice, youtube: GZSvideo, blog.gzs.si

NOVI PRODUKTI

NOVO NA SPLETU

Prenovljen  
portal GZS 

 

Prenovljena  
Borza ponudb in 

povpraševanj 

Prenovljen bilten  
Poslovni tednik GZS

Podjetniški šparovček 
paket storitev PTZ

NOVI DOGODKI

Sredina mreženja  
za člane GZS za pridobitev koristnih 
informacij in kontaktov za uspešno 

poslovanje na mednarodnih tržiščih

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

poslovanje podjetja (ZPSD)

WOLF THEISS Ljubljana  
Arbitration Day 

 regionalni dogodek namenjen dvigu 
prepoznavnosti arbitraže v Sloveniji  

in regiji

Strokovni posvet  
svetovalnega inženiringa (ZSI)

MSP kava 
novosti regulative v panogi elektronske 
in elektroindustrije ciljano na MSP (ZEE)

Podjetniški klepeti  
na Podjetniško trgovski zbornici

Joint UNCITRAL-LAC Conference on Dispute Settlement 
mednarodna konferenca o reševanju sporov

NOVE PUBLIKACIJE

Poslovni priročnik  
Kako uspešno poslovati  
v Južnoafriški republiki  

Poslovni priročnik  
Kako uspešno poslovati  

na Bližnjem vzhodu  

Študija  
Vloga podjetij v državni lasti in 

njihov strošek za državo

Analiza  
kazalcev podjetja v primerjavi  

s panogo 

Katalog  
prejemnikov zlatih priznanj za inovacije 

(v angleščini)  

Elektronske novice 
 s področja okolja

Prevodi Ljubljanskih arbitražnih 
pravil 

v srbski in nemški jezik

Smernice za arbitre  
v slovenskem in angleškem jeziku

Standard izvajalcev  
računovodskih storitev  

(ZRS) 

Prenovljena brošura  
Kako izbrati kakovosten 

računovodski servis  
(ZRS)

Vzorec 
 Pravilnika o opravljanju dela 

na domu  
(ZPSD)

Analiza poslovanja  
panoge transporta in logistike

(ZP)


