
Fokus GZS
Letno poročilo o ključnih dosežkih, aktivnostih in novih 
produktih Gospodarske zbornice Slovenije v 2016.  

DOSEŽKI

Vsaj 400 mio evrov prihrankov za slovensko gospodarstvo.

PRAVNA DRŽAVA

Večji nadzor nad transparentnostjo 
poslovanja kolektivnih avtorskih 

organizacij.

Odprava časovne omejitve veljavnosti 
okoljevarstvenih dovoljenj. 

Hitreje do posodobljenega 
okoljevarstvenega dovoljenja.

 

BOLJŠE POSLOVNO OKOLJE

250 mio evrov letnega prihranka zaradi 
nižjih obresti, ki so v pomembnem 

delu posledica zahtev po vodenju bolj 
odgovorne javno-finančne politike.

100 mio evrov prihranka gospodarstvu 
s preprečitvijo uvedbe bencinskega 

centa.

90 mio za razbremenitev plač s 
svežnjem davčnega prestrukturiranja.

41 mio evrov dodatno zagotovljenih 
sredstev za gradnjo vodne 

infrastrukture za hidroelektrarno 
Brežice.

14 mio evrov prihranka iz naslova 
oprostitve CO2 dajatve zaradi 

zgorevanja goriva in ukinitve dajatve na 
F-pline.

8 mio evrov manj za poklicno 
zavarovanje.

8 mio evrov prihranka zaradi 
preprečitve dodatnih stroškov ob umiku 

predloga sprememb Stanovanjskega 
zakona.

4,2 mio evrov prihranka zaradi 
preprečitve državne agencije za vodo z 

200 novimi uradniki.

4 mio evrov prihranka pri trošarinah za 
električno energijo za porabnike z letno 

porabo > 10.000 MWh.

1,5 mio evrov prihranka z uporabo interaktivnih orodij za izdelavo ocene tveganja na delovnem 
mestu pri slovenskih pekih, mesarjih in trgovcih.
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ODLOČNA PODPORA IZVOZU

20 mio evrov posrednih in neposrednih učinkov 
odprtja veleposlaništva v Iranu.

2,1 mio evrov sredstev za internacionalizacijo 
slovenskega gospodarstva v 2016. 

RAZVOJNI ZAGON

200 mio evrov novih posojil za podjetja z nahrbtniki. 8,5 mio evrov  manj dodatnega davčnega bremena  
zaradi ohranitve davčnih olajšav za  

raziskave, razvoj in investicije.

4,9 mio evrov dodatno za sofinanciranje začetnih investicij 
podjetij na območju izvajanja zakona o razvojni podpori v 

Pomurski regiji.

1 mio evrov nepovratnih spodbud pravnim osebam za 
prenovo energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih 

stavb s tremi ali več stanovanji letno.

VPLIV NA ZAKONODAJO TER SOCIALNI DIALOG

SODELOVALI SMO NA: 

59 odborih  
in delovnih skupinah ministrstev ter vladnih svetih

19 sejah  
Ekonomsko socialnega sveta

VLOŽILI SMO:                 PRIPRAVILI SMO:

amandmaje k  
14 predpisom

pripombe in predloge na  
65 predpisov

195 stališč, 
 komentarjev in izjav za javnost

NOVO NA STRATEŠKI RAVNI:

DigitAgenda 2016 Agenda malega gospodarstva  
2016

Deklaracija TNI

Slovenska digitalna koalicija Podjetniška Slovenija, strateška 
skupina nove generacije podjetnikov

Vrh podjetij v tuji lasti

Enotna digitalna iniciativainiciativa za območje  
Zahodnega Balkana - »Future Region«

Utrip gospodarstva: glasilo za poslance in druge  
ključne odločevalce
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DOGODKI

INFORMIRANJE ČLANOV

Več kot 14.000 nasvetov članom
1.000 pravnih mnenj in pravnih svetovanj članom 

8 rednih + 3 posebne izdaje revije Glas gospodarstva
1 letna revija Discover Slovenia

46 × e-bilten Poslovni tednik 
23 × Zakonodajni kompas

46 × Napovedujemo - Dogodki Centra za mednarodno 
poslovanje 

24 številk e-biltena Utrip gospodarstva
12 × okoljskE-novice

10 × e-bilten Slovenia Business Link
300 video reportaž za TV.GZS

e-bilteni in tiskane informacije panog in regij

INTERNACIONALIZACIJA

23 izhodnih delegacij
12 vhodnih delegacij

2 Poslovna zajtrka na GZS
5 Poslovnih stikov na GZS

9 Sredinih GZS mreženj
63 drugih dogodkov s področja internacionalizacije

POJAVNOST GZS IN DRUGIH GOSPODARSKIH ASOCIACIJ V 2016
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538
dogodkov

31 strateških konferenc

132 konferenc, posvetov, okroglih miz  
               z različnih poslovnih področij

114 dogodkov s področja mednarodnega sodelovanja
261 seminarjev in delavnic
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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

NOVI PRODUKTI

DIGITALNI

okoljskE-novice: e-mesečnik Varstva 
okolja GZS.

Član-Članu: Program ugodnosti znotraj 
članske mreže.

Moj veliki posel: digitalno izvajanje 
splošnih administrativnih storitev (PTZ).

Standardizirano finančno razkrijte 
poslovanja (FRP): poenotenje vlog 

slovenskih bank za odobritev kreditov 
(ZRS).

E-koledar z opomniki za oddajo 
davčnih obračunov in ostalih poročil 

(ZRS).

Program za preverjanje in 
vizualizacijo eRačunov (ZIT).

NOVI DOGODKI

Poslovna akademija GZS: praktična usposabljanja s 
pravnih področij.

Poglobljeni seminarji FIDIC 
(ZING).

NOVE PUBLIKACIJE

Discover Slovenia: revija v 
angleškem jeziku, z informacijami 
o najpomembnejših partnerstvih 

slovenskih podjetij z močnimi svetovno 
znanimi blagovnimi znamkami.

Kodeks upravljanja za nejavne družbe. GG Plus: Glas gospodarstva s 
poudarjenimi analitičnimi vsebinami.

Fokusni komentar: finančno analitični 
komentar Analitike GZS.

Brošura ZRS Kdaj in kako zamenjati 
izvajalca računovodskih storitev?

Brošura ZRS Kdo pa vam vodi 
poslovne knjige?

Manj=več  
 Priročnik za manj odpadkov, 

odgovornejšo porabo, kakovostnejšo 
vodo in boljše življenje (ZKG).

Publikacija ZKovI – Primeri dobrih 
praks podjetij kovinske industrije 
I., II. in III. s področja ergonomije, 

medosebnih odnosov in drugih področij 
zdravja.

Katalog članov Združenja kovinske 
industrije 2016 za partnerje iz tujine

Analiza turističnega prometa 
Slovenije v letu 2015 (TGZ).

Analiza finančnih kazalnikov 
poslovanja izbranih sektorjev gostinstva 

in turizma 2011-2015 (TGZ).

Analiza pomena dejavnosti kampov 
za razvoj slovenskega turizma (TGZ).

Analiza panoge Transport 2016 (ZP). Gradbena pogodba na enoto mere in 
gradbena pogodba na ključ (ZGIGM).

Absentizem v gradbenih dejavnostih 
zaradi mišično kostnih obolenj in 
priporočila za izvedbo promocije 

zdravja na delovnem mestu (ZGIGM).

DRUGE NOVOSTI

Kampanja »Pošlji mi pismo«: 
zavzemanje za pravice potrošnikov do 

izbire, kako želijo biti obveščeni (ZPPPI).

Točka E-VEM na Pomurski gospodarski 
zbornici. 

Kampanja »Slovenija bere«: 
zavzemanje za razvoj bralne kulture in 
zmanjšanje funkcionalno nepismenih 

odraslih za 20% (ZKZK).


