
60%

NAJMANJ 12 RAZLOGOV ZAKAJ (P)OSTATI ČLAN PTZ

BREZPLAČNI PRAVNI NASVETI IN AKTUALNE INFORMACIJE: 

GZS Podjetniško trgovska zbornica Dimičeva 13     1504 Ljubljana     T: (01)58 98 312     F: (01) 58 98 317     E: ptz@gzs.si

 Vaš 
prihranek 
najmanj 

1.000 EUR 
letno.

Pridružite se podjetnikom, ki uspešno nastopajo skupaj!

PODJETNIŠKO TRGOVSKA ZBORNICA

www.gzs.si/ptz

Z VAMI ŽE OD LETA 1979

IZKORISTITE PRILOŽNOST PODJETNIŠKE TRADICIJE IN ZNANJA !

do 8 brezplačnih svetovanj letno, 
seznami potencialnih partnerjev doma in v tujini (1000 naslovov za 
Slovenijo in 50 naslovov za tujino letno),
redno vas obveščamo o aktualnih spremembah zakonodaje z vašega 
področja.

1.

Z nami ste vedno na tekočem!

AKTIVNO SODELOVANJE V SEKCIJAH IN ZDRUŽENJIH PTZ: 6.

ZASTOPANJE INTERESOV ČLANOV PTZ, VPLIV NA VSEBINO ZAKONODAJE: 

Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije,
Kolektivne pogodbe med delavci in družbami drobnega gospodarstva

5.

UGODNOSTI ZA TRGOVCE: 

članom PTZ zagotavljamo strokovno svetovanje s področja trgovine in 
trgovinskega poslovanja. 

3.

Še posebej skrbimo za male trgovce!

POSLOVNI NASVETI V ČASU KORONAVIRUSA IN INFORMACIJE INFOPIKA  Vaš 
prihranek 
najmanj 

200 EUR na 
svetovanje.

Tematske 
delavnice, 

posveti, srečanja, 
seminarji in

izobraževanja 

za člane 
dostopni 

brezplačno ali 
po nižjih cenah

 Vaš 
prihranek 
najmanj 

200 EUR na 
svetovanje.

v času koronavirusa člane ažurno informiramo glede delovnopravne 
zakonodaje, likvidnosti in �nanc, GDPR,…
informacije Infopika - svetuje vam 26 strokovnjakov iz različnih 
področij 

2.

Povemo vam vse tisto, s čimer se sami ne utegnete ukvarjati!

Z Memorandumom PTZ vsako leto predlaga konkretne ukrepe Vladi RS za reševanje 
problemov  podjetnikov. 

V pogajanjih s sindikati zastopamo interes delodajalcev prek:

POSLOVNI DOGODKI: 

Vrh slovenskega gospodarstva, Konferenca za mikro, mala in 
srednja podjetja (MSP), Vrh malega gospodarstva, podelitev 
Nagrad za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke, 
Okoljski dan, Dan ženskega podjetništva.

4.

       V skrbi za interese članov sodelujemo z vsemi odločevalci!

Zakaj
PTZ?

Več glav več ve!

Članom PTZ ponujamo razvejano podjetniško mrežo.

V okviru PTZ delujejo spodnje sekcije in združenja:

Sekcija izvajalcev dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
Sekcija trgovcev tehničnega blaga
Sekcija plesnih šol Slovenije
Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev 
z motornimi vozili
Združenje zasebnih lekarn
Združenje laboratorijske zobne protetike Slovenije
Združenje šol vožnje Slovenije
Združenje malih trgovcev Slovenije
Združenje trgovskih agentov Slovenije
Združenje zavarovalnih posrednikov Slovenije
Združenje proizvajalcev in distributerjev 
medicinskih pripomočkov SLO-MED

Povežite se z drugimi podjetniki in se aktivno vključite 
v združenja in sekcije, sodelujte na okroglih mizah in konferencah, 

sodelujte pri pobudah za spremembe zakonodaje!

mag. Brane Lotrič, predsednik UO PTZ: 
»PTZ je posebnost znotraj GZS, saj smo največja enota, ki združuje pretežno mikro, 
majhna in srednja podjetja, katerim PTZ nudi vso strokovno podporo, ki je sicer zaradi 
svoje majhnosti sama nimajo.« 

Enostavno – morate biti zraven!

Sekcija
pooblaščenih trgovcev 

in serviserjev z motornimi vozili 
je v zadnjih dveh letih dosegla veliko 

sprememb, med drugim v Zakonu o davku
na motorna vozila (znižanje osnov za odmero 

DMV za nova in rabljena vozila, opustitev 
obdavčitve za vozila na električni pogon ter 

luksuzna vozila, uveljavitev določb za 
omejevanje zlorab, prilagoditev načina in 
višine povračil davka, črtanje pooblastila 

Vladi za dvig višine davka…..), uvedbo 
vajeniškega sistema v srednješolskih 

programih avtoserviser in
avtokaroserist.



INFORMACIJE O ČLANSTVU IN UGODNOSTIH Članski center GZS ga. Nataša Bundara T: 01 58 98 399 F: 01 58 98 100 natasa.bundara@gzs.si 

PODJETNIŠKI KLEPETI, DIGITALNI ZAJTRK Z RAZLOGOM IN DRUGA IZOBRAŽEVANJA: 

Za člane PTZ organiziramo redne tematske dogodke in delavnice pod ugodnimi pogoji. 

9.

   Postanite člani PTZ še danes!

PRIZNANJE POMLADNI VETER: 

PTZ vsako leto podeljuje priznanje Pomladni veter za spodbujanje podjetništva in zdravega 
podjetniškega okolja v Sloveniji.

8.

Postanite opaženi in slišani!

STORITEV “ČLAN - ČLANU”12.

SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA V MESTNIH JEDRIH IN DRUGI PROJEKTI: 

PTZ je aktivno vključena v TOWN CENTER MANAGAMENT (Upravljanje mestnih središč), ki  omogoča 
razvoj poslovnega okolja v središčih mest. 
Prek Projekta ROSIE vam ponujamo model »odgovornega inoviranja« za večjo konkurenčnost vašega 
podjetja. 
V okviru projekta CINEMA razvijamo nove inovativne koncepte in orodja za oživitev in obogatitev malih 
mestnih gospodarstev in življenja v mestnih središčih, ki jih je v zadnjem obdobju še dodatno prizadela 
pandemija

11.

Z nami hitreje do vaših rešitev!

Rastemo skupaj!

VZORCI AKTOV, REVIJE, PUBLIKACIJE, E-NOVICE, AKTUALNE DNEVNE NOVICE PTZ: 

Analiza malega gospodarstva ter trgovskih družb

10.

Pametni berejo!

Prek sistema “Član-članu” si člani GZS med seboj nudijo posebne popuste pri svojih storitvah. 

MEDNARODNO POVEZOVANJE: 

MEDNARODNO – Center za mednarodno povezovanje (CEMP) na GZS; seminarji, poslovni zajtrki, 
mreženja B2B, Business Talks, iskanje tujih partnerjev za slovenska podjetja, 
domača platforma SLOEXPORT, kamor se podjetje lahko vpiše v bazo,
poslovne priložnosti iz mreže EEN: Borza mednarodnega poslovnega sodelovanja podjetjem brezplačno 
omogoča, da preko Evropske podjetniške mreže sklenejo poslovno sodelovanje, 
mednarodna borza ponudb in povpraševanj  GZS.

7.

Ponujamo vam bogato poslovno povezovanje: 

Vaša
ugodnost

Z nami boste lažje uveljavili svoj poslovni interes v tujini tudi v primeru, da gre kaj narobe. 

Jadranka Bartelj, nekdanja predsednica Združenja trgovskih agentov Slovenije pri PTZ: 
“Imela sem težave s principalom na Poljskem, ki ga je kupil novi lastnik. Grozilo mi je, da bi izgubila 
agentsko pogodbo brez odškodnine. Obrnila sem se na pravno službo GZS in IUCAB po nasvet.  Z 
njihovo pravno pomočjo sem bila seznanjena s svojimi pravicami, zato sem dobila zaradi prekinitve 
pogodbe s principalom tudi odpravnino.”

PTZ JE MEDNARODNO POVEZANA V EVROPSKO KONFEDERACIJO MALIH PODJETIJ (ESBA). 

Članom omogočamo ugodnosti pri vpisu v mednarodno platformo 
https://iucab.com/b2b-platform/, ki je vodilna za prodajo in distribucijo v več kot 
20-ih državah sveta. Proizvajalcem omogoča iskanje trgovskih agentov in trgovs-
kim agentom iskanje novih dobaviteljev.

Vse navedene ugodnosti že za  najmanj* 19,60 € mesečno oziroma od 235 € letno    
(z možnostjo plačila v dveh ali več obrokih), od tega:

najmanj* 175 € članarina za PTZ in 
najmanj* 60 € članarina za skupne naloge GZS.

* odvisno od velikosti podjetja
Članarina PTZ se določi na osnovi razvrstitve v obračunski razred, ki temelji na 
kriterijih: število zaposlenih, prihodki in sredstva. Razred članarine se določi ob 

doseganju dveh od treh kriterijev.

obiščite nas na naslovu: GZS PTZ, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana 
obiščite nas na spletnem naslovu: www.gzs.si/ptz

pišite nam na e-naslov: ptz@gzs.si
pokličite nas na telefon: 01 5898 312

S članstvom v PTZ pridobite na enem mestu vse kar potrebujete 
za uspešno delovanje vašega podjetja!

ZAHTEVAJTE PONUDBO ZA ČLANSTVO V PTZ ŽE DANES!

STOPITE V STIK Z NAMI

Iskanje 
tujih 

partnerjev 
za slovenska 

podjetja,

do 3 tuje 
partnerje 

v tekočem letu  
vam poiščemo 

brezplačno

Brezplačen 
vpis vašega 
podjetja v 
slovensko 

bazo 

Za vas pripravljamo tiskano glasilo Veter PTZ, E-Veter PTZ, tiskano glasilo Glas gospodarstva, e-bilten 
Poslovni tednik, e-bilten Zakonodajni kompas, Okoljske e-novice; aktualne novice redno zbiramo in jih 
objavljamo na spletni strani PTZ.

V okviru GZS-Podjetniško trgovske zbornice (GZS-PTZ) smo pripravili PRIROČNIK Z VZORCI DOKUMENTOV 
ZA IZPOLNJEVANJE PREDPISANIH ZAHTEV ZA MIKRO IN MALA PODJETJA DO 10 ZAPOSLENIH. 
V priročniku najdete nabor dokumentacije, ki je po zakonu nujen in/ali priporočljiv.


