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Fokus GZS
Vmesno poročilo o dosežkih, aktivnostih in razvoju produktov 
Gospodarske zbornice Slovenije (januar–junij 2016)

DOSEŽKI

PRAVNA DRŽAVA

Odprava časovne omejitve veljavnosti okoljevarstvenih 
dovoljenj. 

Hitreje do posodobljenega okoljevarstvenega dovoljenja.

BOLJŠE POSLOVNO OKOLJE

250 mio evrov  
letnega prihranka iz naslova zahtev po 

vodenju bolj odgovorne javno-finančne 
politike.

14 mio evrov 
prihrankov iz naslova oprostitve dajatve 

zaradi zgorevanja goriva in ukinitve 
dajatve na F-pline.

Preprečitev 8 mio evrov  
dodatnih stroškov zaradi umika 

predloga sprememb Stanovanjskega 
zakona.

4 mio evrov 
manj trošarin za podjetja z veliko 
porabo (>10.000 MWh) električne 

energije. 

Za 33% nižja  
konična tarifa za jeklarsko industrijo, 

kar omogoča večjo fleksibilnost 
proizvodnje. Omejeno trajanje bančne garancije za 

odpravo napak v gradbeništvu

Ohranitev odgovornosti za izdelavo 
ocene nevarnih odpadkov na strani 

imetnika nevarnih odpadkov.

50-odstotni bonus  
za člane ZRS pri zavarovalnih programih 

poklicne odgovornosti.

Vsaj 100.000 evrov  
dodatnih prihodkov, ker ocenjevanje 

vrednosti nepremičnin ostane pri 
pooblaščenih ocenjevalcih.

Za 60.000 evrov nižji stroški zemljišč v Novi Gorici iz naslova NUSZ.

TOP DOSEŽEK
250 mio evrov letnega prihranka 
iz naslova zahtev po vodenju bolj 

odgovorne javno-finančne politike

TOP DOGODEK
5. Vrh malega gospodarstva 15. junija s 

prek 200 udeleženci.

TOP PRODUKT
Agenda malega gospodarstva 2016:  

12 predlogov ključnih ukrepov za 
izboljšanje poslovnega okolja za malo 

gospodarstvo.
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ODLOČNA PODPORA IZVOZU

2,1 mio evrov  
sredstev za internacionalizacijo slovenskega 

gospodarstva v 2016.

Odprtje veleposlaništva v Iranu v letošnjem letu, 
kar naj bi prineslo 20 mio evrov novih poslov za 

slovenske izvoznike.

RAZVOJNI ZAGON

200 mio evrov  
novih posojil za podjetja z nahrbtniki.

Dodatnih 6 mio evrov  
za investicije v Pomurju.

Preprečitev dodatnega davčnega 
bremena v višini 8,5 mio evrov zaradi 

ohranitve davčnih olajšav za raziskave, 
razvoj in investicije .

600.000 evrov  
za design menedžment za pilotno 

nadaljevanje projekta KOCles 2.0 v letih 
2016 in 2017. Sofinanciranje promocijskih aktivnosti 

za podporo oživitvi mestnih središč.

3 dodatni oddelki  
- za programe mizar, orodjar in strojni 
tehnik na Gorenjskem za šolsko leto 

2016/17 .

VPLIV NA ZAKONODAJO TER SOCIALNI DIALOG

SODELOVALI SMO NA: 

53 odborih  
in delovnih skupinah ministrstev ter 

vladnih svetih

11 sejah  
Ekonomsko socialnega sveta.

VLOŽILI SMO:         PRIPRAVILI SMO:

amandmaje k  
5 zakonom

pripombe in predloge 
 na  

40 predpisov

131 stališč, 
 komentarjev in izjav za javnost.

NOVO NA STRATEŠKI RAVNI:

Čezsektorska strateška skupina 
predstavnikov nove generacije 

podjetnikov Podjetniška Slovenija.

Agenda malega gospodarstva 2016: 
12 predlogov ključnih ukrepov za 

izboljšanje poslovnega okolja za malo 
gospodarstvo. 

Deklaracija TNI: predlogi Foruma tujih 
investitorjev v Sloveniji Vladi RS za bolj-

še poslovno in investicijsko okolje.
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DOGODKI

INFORMIRANJE ČLANOV

Več kot 7.650 nasvetov članom

600 pravnih mnenj in pravnih svetovanj članom

4 redna in 1 posebna številka Glasa gospodarstva 

25 × Poslovni tednik

25 × Napovedujemo - Dogodki Centra za mednarodno 
poslovanje

13 × Utrip gospodarstva

12 × Zakonodajni kompas

6 × angleški bilten Slovenia Business Link

e-bilteni in tiskane informacije panog in regij

150 video reportaž za TV.GZS

INTERNACIONALIZACIJA

14 izhodnih delegacij

10 vhodnih delegacij

2 Poslovna zajtrka na GZS

3 Poslovnih stiki na GZS

5 Sredinih GZS mreženj

33 drugih dogodkov s področja internacionalizacije

NAGRADE IN PRIZNANJA

Februar Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je 16. podelila zlata priznanja za doseženo odlično kakovost kruha, 
pekovskega in finega pekovskega peciva, testenin in svežih slaščic v letu 2016.

Marec 48. Podelitev Nagrad GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke.
Podelitev pokalov 1. natečaja Mavrični pokal zdravja.

April Podjetniško trgovska zbornica je v okviru 3. konference MSP podelila priznanje Pomladni veter za izjemne do-
sežke na področju spodbujanja podjetništva ter priznanje Pomladni veter – »Varnost in zdravje je naša skupna 
skrb in zaveza«.

Maj/junij Podelitev priznanj za najboljše inovacije v 10 regijah.

Junij Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je razglasila rezultate tekmovanja študentov na področju razvoja 
novih inovativnih živilskih proizvodov - Ecotrophelia Slovenija 2016.
Podelitev pokalov 2. natečaja Mavrični pokal zdravja.
Združenje za informatiko in telekomunikacije in Zavod e-Oblak (EuroCloud Slovenija) sta že 6. podelila  
nagrade EuroCloud Award za najboljše storitve v oblaku.

Januar-junij Podelitev Potrdil o opravljanju dejavnosti v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev 110 raču-
novodskim servisom

333
dogodkov

17 strateških konferenc

84 konferenc, posvetov, okroglih miz  
 z različnih poslovnih področij

67 dogodkov s področja mednarodnega sodelovanja
165 seminarjev in delavnic
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NOVI PRODUKTI

DIGITALNI

Utrip gospodarstva:  
glasilo za poslance in druge 

ključne odločevalce.

okoljskE-novice:  
e-mesečnik  

Varstva okolja GZS.

Moj veliki posel:  
digitalno izvajanje splošnih 

administrativnih storitev, 
namenjeno članom PTZ.

Program za preverjanje in 
vizualizacijo eRačunov.

DOGODKI

Vrh podjetij v tuji lasti:  
vrh v organizaciji Foruma tujih investitorjev pri GZS.

Poslovna akademija GZS: praktična usposabljanja 
in izobraževanja s področja pomembnih sprememb 

zakonodaje, delovnih razmerij, komerciale …

PUBLIKACIJE

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?

Analiza absentizma 
v kovinski industriji.

Katalog članov Združenja kovinske 
industrije 2016 za partnerje iz tujine.

Analiza turističnega prometa Slovenije  
v letu 2015.

Analiza finančnih kazalnikov 
poslovanja izbranih sektorjev 

gostinstva in turizma 2011-2015.

Analiza pomena dejavnosti kampov za 
razvoj slovenskega turizma.

DRUGO

Kampanja »Pošlji mi pismo«: zavzemanje za pravice 
potrošnikov do izbire, kako želijo biti obveščeni.

Točka E-VEM na Pomurski gospodarski zbornici.

JAVNE LISTINE

600 ATA zvezkov za 
začasni izvoz blaga v tujino.

7.000 potrdil o 
nepreferencialnem poreklu 

blaga za izvoz blaga.

300 licenc za prevoze 
blaga in potnikov za domače 

in mednarodne prevoze, 
3.000 izvodov licenc za 
vozila, 3.000 potrdil za 

voznike nedržavljane EU in 
200 za taksi prevoze.

6.000 dovolilnic za 
mednarodni prevoz blaga 

domačim prevoznikom, 
vključno s CEMT 
dovolilnicami.

Tiskano na papirju Sora Matt 1.1., 80g papirnice GORIČANE.


