Pregled storitev

O GZS
GZS je največja, najmočnejša in najvplivnejša povezava gospodarstva
v Sloveniji. Njeno temeljno poslanstvo je izboljševanje poslovnega
okolja, kar posledično omogoča večjo gospodarska rast. GZS je mrežno
organizirana in pokriva tako vse regije Slovenije kot tudi panoge
dejavnosti. Poleg lobističnih aktivnosti nudi širok nabor najrazličnejših
storitev podpore poslovanju podjetij doma in v tujini.

GZS je:
• reprezentativni predstavnik slovenskega gospodarstva,
• socialni partner,
• lobistični center za oblikovanje poslovanju bolj prijaznega
gospodarskega sistema in ekonomske politike,
• stičišče za mreženje, izmenjavo mnenj in dobrih praks-

GZS ima:
•
•
•
•

močno strokovno mrežo doma in v tujini,
vrhunske strokovnjake s poglobljenimi znanji in izkušnjami,
izbor informacij in nasvetov le za člane,
številne baze podatkov.

GZS zagotavlja:
• zastopanje interesov članov na nacionalni, regionalni in panožni
ravni,
• vplivanje na slovensko poslovno okolje,
• hiter odziv na pobude, ki poslabšujejo poslovno okolje, in
koordinirano akcijo za preprečitev ali omilitev posledic takšnih
pobud,
• kakovostne poslovne informacije.

GZS je član Združenja evropskih gospodarskih zbornic (Eurochambres)
s sedežem v Bruslju ter član Mednarodne trgovinske zbornice (ICC) s
sedežem v Parizu. Preko analitske skupine SKEP je tudi član evropske
organizacije A.I.E.C.E. (Association d’Institutes Economiques de
Conjoncture Economique) – združenja neodvisnih evropskih inštitucij,
ki ocenjujejo in napovedujejo konjunkturo. Posamezne panožne
zbornice in združenja so včlanjena v številna mednarodna panožna
združenja in druge institucije.
Članstvo v Gospodarski zbornici Slovenije prinaša številne ugodnosti in
neposredne poslovne koristi. Člani imajo na najrazličnejše produkte in
storitve, od udeležbe na dogodkih do oglaševanja in najema prostora,
tudi do 50% popusta.

PODATKI IN INFORMACIJE
GZS ponuja najrazličnejše informacije o slovenskem poslovnem
okolju, od statističnih podatkov do finančnih kazalnikov ter podatkov
o podjetjih in kontaktnih naslovih. Ponuja tudi številne informacije
o tujem poslovnem okolju, saj lahko pripravi sezname proizvajalcev,
trgovcev, združenj ali drugih organizacij v tujini. Na razpolago so
informacije in storitve iskanja poslovnih partnerjev v okviru mreže EEN,
katere članica je GZS.

Cenik podatkov in informacij
Seznami kontaktnih
podatkov v Sloveniji

Člani

Nečlani

Seznam do 1.000 podjetij
letno brezplačno

Storitev ni na voljo

Vsak nadaljnji zapis 0,14 €
Seznami kontaktnih
podatkov v tujini
(naziv, naslov,
dejavnost, e-naslov)

Seznam do 50 podjetij
letno brezplačno

Storitev ni na voljo

Zunanjetrgovinska in
proizvodna statistika
(država izvoza/uvoza,
regija, dejavnost,
proizvod)

Enostavni izpis
Enostavni izpis
(dva kriterija):
(dva kriterija):
en izpis letno brezplačno, izpis 30,00 €
vsak nadaljnji izpis 20,00 €

Vsak nadaljnji zapis 0,90 €

Zahtevni izpis
(več kriterijev):
izpis 30,00 €

Zahtevni izpis
(več kriterijev):
storitev ni na voljo

KAPOS GZS

Kazalnik na individualni
ravni in ravni panoge/
regije: brezplačno

Kazalnik na
individualni ravni in
ravni panoge/regije:
30,00 €

Zahtevni izpis: 30,00 €

Zahtevni izpis:
storitev ni na voljo

MEDNARODNO POSLOVANJE
GZS izvaja aktivnosti na področju mednarodnega poslovanja v
okviru svojega programa Go International Slovenia.
Aktivnosti zajemajo tri sklope storitev:
• poslovno svetovanje o vstopih in nastopih na posameznih tujih trgih,
• poslovne dogodke (vhodne in izhodne gospodarske delegacije,
tako sektorske kot splošne, Poslovni stiki na GZS, seminarji Kako
poslovati z) ter
• različna mreženja (Sredina mreženja na GZS, Poslovni zajtrki na
GZS itd.).

Cenik storitev mednarodnega poslovanja
Člani

Nečlani

Poslovne delegacije na tuje trge
– bližnji trgi

150,00 €

300,00 €

Poslovne delegacije na tuje trge
– oddaljeni trgi

250,00 €

500,00 €

150,00 €
/udeleženca

300,00 €
/udeleženca

Poslovna srečanja
s tujimi delegacijami v Sloveniji

Brezplačno

100,00 €

Mednarodne konference

Brezplačno

300,00 €

Seminarji
(Poslovni zajtrki, Poslovni stiki
na GZS ipd.)

Brezplačno

100,00 €

Mreženja (B2B srečanja)

Brezplačno

100,00 €

Obiski sejmov v tujini

Zastopanje podjetij na dogodkih
v tujini (sejmi, B2B srečanja,
delegacije)
Iskanje tujih partnerjev za
slovenska podjetja

400,00 €

800,00 €

Do 3 tuje trge v
tekočem letu na člana
brezplačno

Storitev
ni na voljo

Od četrtega tujega
trga za vsak nadaljnji
posamezni tuji trg
250,00 €

500,00 €

Organizacija poslovnih
dogodkov z mednarodno
vsebino za domače in tuje
naročnike

Po ponudbi za vsako posamezno
povpraševanje

Za tuja podjetja:
Člani

Nečlani

Priprava seznamov slovenskih podjetij
glede na interes tujega naročnika (min 3
in največ 10 kontaktov)

400,00 €

500,00 €

Organizacija in izvedba sestankov s
slovenskimi podjetji za tujega naročnika
(min. 3 sestanki; potni stroški GZS niso
vključeni)

800,00 €
/dan

1.000,00 €
/dan

Kratko tržno poročilo o proizvodu
ali dejavnosti po izboru naročnika z
vključeno infografiko (3 strani)

800,00 €

1.000,00 €

Opombe: pri obiskih sejmov v tujini je cena kotizacije na udeleženca;
če ni drugače navedeno, vse cene veljajo na posamezno podjetje;
gre izključno za storitve GZS v katere niso vključeni potni stroški ali zunanji
izvajalci.

OGLAŠEVANJE IN PROMOCIJA
Raznovrstna oglasna mesta v poslovni stavbi GZS izkoriščajo čas, ki
ga številni udeleženci prireditev in obiskovalci preživijo na GZS. Velika
dinamika gibanja gostov pred dvoranami in pri vhodih v poslovno
stavbo so izhodišče za učinkovito lokacijo promocijskih oglasov in sporočil
(pred dvoranami, v dvigalih, …). Poleg oglaševanja v zgradbi je možno tudi
oglaševanje v tiskanih in elektronskih gradivih ter podatkovnih bazah GZS.
Poleg navedenih promocijskih možnosti so na voljo posebni paketi
za sodelovanje in promocijo na največjih poslovnih dogodkih GZS, ki
omogočajo izvedbo celovitih marketinških akcij, usmerjenih izključno
na poslovno javnost.

Cenik oglaševanja in promocije
Člani

Nečlani

Prispevek ali banner v Poslovnem 1 kom
tedniku

350,00 €

700,00 €

Banner na spletni strani

1 kom

200,00 €

400,00 €

Celostranski oglas v revijah Glas
gospodarstva (GG, GG+)

1 kom

Reklamno stojalo, pingvin, pano

1 kom

250,00 €

500,00 €

Letaki na policah

4 nadstropja

250,00 €

500,00 €

Stenski plakat

1 kom

250,00 €

500,00 €

Oglas na zaslonih v dvigalih

4 dvigala

400,00 €

800,00 €

Opomba: Vse cene so cene promocije za 1 mesec

2.000,00 € 2.200,00 €

SVETOVANJE IN NASVETI
Infopika je svetovalni center GZS, kjer na enem mestu 26 strokovnjakov
z 12 poslovnih področij nudi različne poslovne informacije in
nasvete s področja davkov, delovnih razmerij, intelektualne lastnine,
e-poslovanja in informatike, izobraževanj, mednarodnega poslovanja,
podjetniškega poslovanja ipd.

Cenik Infopike
Nasveti in informacije
Infopika (15 minutno
svetovanje)

Člani

Nečlani

Do 8 svetovanj letno
brezplačno

Storitev ni na voljo

Vsaka nadaljnja ura
50,00 €

Storitev ni na voljo

Pravno svetovanje s področja delovnih razmerij, javnih naročil,
zaposlovanja tujcev, gospodarskih pogodb,izvršb in insolvenčnih
postopkov, statusnega gospodarskega prava, poslovanja s potrošniki in
alternativnega reševanja sporov.

Cenik pravnega svetovanja
Pravni nasveti in
informacije

Člani

Nečlani

Do 8 svetovanj letno
brezplačno

Storitev ni na voljo

Vsaka nadaljnja ura
50,00 €

Storitev ni na voljo

IZOBRAŽEVANJA IN DOGODKI
IZOBRAŽEVANJA
GZS organizira številna strokovna izobraževanja, namenjena poslovni
javnosti. Gre za aktualne vsebine s področij, kjer imamo največ
znanja, informacij in izkušenj oz., kjer zaznamo pomanjkanje znanja in
ponudbe tovrstnih izobraževanj na trgu.
Izobraževalni dogodki so s področij:
• prava,
• varstva okolja,
• mednarodnega poslovanja,
• javnih pooblastil,
• kreativnosti in vodenja,
• razvoja zaposlenih,
• inovativnosti,
• virov financiranja,
• prodaje in marketinga,
• in drugih aktualnih področij.
Veliko izobraževanj je za člane brezplačnih, pri plačljivih seminarjih in
delavnicah pa imajo tudi do 50% popust.

DOGODKI
GZS organizira številne strateške in poslovne konference na aktualne
tematike, srečanja ter svečane dogodke podeljevanja nagrad in
priznanj za najvidnejše uspehe podjetij in posameznikov s posameznih
področij.

Udeležba na najpomembnejših dogodkih GZS
Člani

Nečlani

Vrh slovenskega
gospodarstva

Brezplačno

Udeležba ni mogoča

Vrh malega gospodarstva

Brezplačno

Udeležba ni mogoča

Podelitev nagrad GZS

Brezplačno

Udeležba ni mogoča

Okoljski dan

Brezplačno

Udeležba ni mogoča

PUBLIKACIJE
GZS izdaja različne tiskane revije in priročnike s področja prava
in poslovanja. Poleg tega izdaja tudi elektronske biltene, ki pa so
namenjeni izključno članom.

Cenik publikacij
Člani

Nečlani

160,00 €

229,00 €

Brezplačno

Ni na voljo

Poslovni priročniki s področja
internacionalizacije

90,00 €

180,00 €

Vodnik po novem ZDR-1

49,90 €

79,90 €

Zavarovanje obveznosti

32,00 €

48,00 €

Mednarodna prodaja blaga

28,00 €

42,00 €

Incoterms 2010

70,00 €

70,00 €

Preglednica Incoterms 2010

10,00 €

10,00 €

Poslovni tednik

Brezplačno

Ni na voljo

Zakonodajni kompas

Brezplačno

Ni na voljo

Revije
Gospodarski paket - SKEP
Revija Glas gospodarstva
Priročniki

E-bilteni

JAVNE LISTINE, CERTIFIKATI
in POTRDILA
Javne listine
GZS izdaja javne listine na podlagi javnih pooblastil, ki jih je prejela
s strani državnih organov. Tako izdaja na področju mednarodnega
prometa blaga zvezke ATA za začasni izvoz blaga ter potrdila o
nepreferencialnem poreklu za izvoz blaga v tretje države. Na področju
prevozov v cestnem prometu izdaja licence za opravljanje prevozov
blaga izdaja licence za opravljanje prevozov blaga in potnikov v
notranjem in mednarodnem cestnem prometu ter deli dovolilnice
in CEMT dovolilnice za opravljanje mednarodnega cestnega prevoza
blaga.

Certifikati
GZS izdaja certifikat Excellent SME, s katerim se potrjuje odličnost
malih in srednje velikih podjetij, ki izpolnjujejo stroge finančne in
bonitetne kriterije. Certifikat pomeni verodostojno priznanje za
uspešno poslovanje, omogoča večjo prepoznavnost in hkrati spodbuja
dobre in etične poslovne običaje.

Potrdila
GZS izdaja tudi potrdila o članstvu, ki ga podjetja potrebujejo pri
poslovanju z domačimi in tujimi partnerji, ob prijavi za nastope na
javnem razpisu, ter potrjuje druge listine.

Cenik za Potrdila o poreklu blaga**
Potrdilo o nepreferencialnem poreklu blaga »Certificate of
Origin«

11,68 €

Opomba: DDV ni obračunan na osnovi 5. točke 5. člena ZDDV-1.

Cenika za ATA zvezke**
ATA zvezek za začasni izvoz blaga (osnovni brez tranzitnih
listov)

53,00 €

Prva ali zadnja nosilna stran ATA zvezka

13,00 €

Notranji kuponi ali taloni za uporabo carine

4,50 €

Opomba: DDV ni obračunan na osnovi 5. točke 5. člena ZDDV-1.

Cenik za licence in dovolilnice v cestnem prometu**
LICENCE ZA PREVOZE V CESTNEM PROMETU
Odločba o podelitvi licence in certifikat licence

176,26 €

Overjena kopija licence za vozilo

48,07 €

Odločba o spremembi licence zaradi spremembe podatkov
podjetja z novimi listinami

88,13 €

Dvojnik izvoda licence

16,02 €

Dvojnik certifikata licence

40,06 €

Potrdilo za voznika državljana nečlanice EU

8,00 €

Oznaka za avto-taksi vozila – taksi nalepka

16,00 €

DOVOLILNICE ZA MEDNARODNI CESTNI PROMET
CEMT dovolilnica

250,38 €

Dovolilnica

3,75 €

Mesečna CEMT dovolilnica

20,86 €

Opomba: DDV ni obračunan na osnovi 5. točke 5. člena ZDDV-1.

Cenik certifikatov
Certifikat Excellent SME

Člani

Nečlani

267,30 €

297 €

Člani

Nečlani

5,00 €

Potrditev
ni možna

20,00 €

60,00 €

1,50 €

2,00 €

Brezplačno

Izdaja ni
možna

Cenik potrdil
Potrditev drugih listin v mednarodnem
prometu s članstvom GZS
Potrdilo o registraciji podjetja v poslovnem in
sodnem registru
Obrazec potrdila o poreklu FORM A
Potrdilo o članstvu GZS

NAJEM DVORAN
V Poslovno konferenčnem centru GZS na Dimičevi 13 v Ljubljani je
mogoče najeti sodobno tehnično opremljene učilnice, dvorane in sejne
sobe, dvorano za svečane dogodke s pogledom na Ljubljanski grad, pa
tudi atraktivne prostore, ki so primerni za razstave in druge promocijske
aktivnosti. Člani imajo pri najemu 30% popust.
Člani
Dvorana
Dvorana A (150 oseb)

Do 14. ure
na uro
105,00 €

Nečlani
Po 14. uri Do 14. ure
na uro
na uro
73,50 €

150,00 €

Po 14. uri
na uro
105,00 €

Dvorana C (50 oseb)

35,00 €

24,50 €

50,00 €

35,00 €

Dvorana E (40 oseb)

31,50 €

22,40 €

45,00 €

32,00 €

Dvorana F (40 oseb)

31,50 €

22,40 €

45,00 €

32,00 €

Dvorana G (40 oseb)
Poslovna oaza (40 oseb)
Sejna soba (12 oseb)

31,50 €

22,40 €

45,00 €

32,00 €

112,00 €

112,00 €

160,00 €

160,00 €

10,50 €

7,70 €

15,00 €

11,00 €

Cenik vseh navedenih storitev ne vključuje DDV-ja, ki ga plača naročnik storitve.
Izjema je pri storitvah oz. produktih, označenih z **, kjer DDV ni obračunan na osnovi 5.
točke 5. člena ZDDV-1.
Pregled storitev vsebuje nabor storitev Skupnih nalog GZS. Za nabor storitev
posameznega združenja / zbornice dejavnosti ter posamezne območne / regionalne
zbornice se prosimo obrnite na InfoCenter GZS.
Datum izdaje: 1. 1. 2016
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