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Fokus GZS
Letno poročilo 2017 o dosežkih, aktivnostih in novih produktih  
Gospodarske zbornice Slovenije

Proračun: 100 mio evrov več za infrastrukturo  
(tudi na podlagi zlatega investicijskega pravila).

Preprečitev 100 mio evrov dodatnih davščin voznikom, 
ki so na vožnji npr. 25 dni v tujini.

Umik predloga Zakona o minimalni plači:  
60 mio evrov prihrankov pri plačah.

Neuvedba prispevka za prednostno dispečiranje:  
18 mio evrov manj dodatnih stroškov.

Nagrada za poslovno uspešnost:  
12 mio evrov razbremenitve.

Preprečitev višjih obremenitev pri začasnih napotitvah v 

tujino: 10 mio evrov prihranka gospodarstvu.

Pomoč sektorju kmetijstva zaradi pozebe v letu 2017:  
7 mio evrov zagotovljenih sredstev.

Podaljšanje veljavnosti zakona za Pomurje do leta 2019:  
3,5 mio evrov dodatnih sredstev za gospodarstvo.

Ukrep Dobrobit živali – za boljše pogoje prašičereje in 
govedoreje: 3,5 mio evrov zagotovljenih sredstev.

Skupno javno naročilo za opremo 7 urgentnih centrov: 
privarčevanih 3,3 mio evrov oz. 30 % cene.

Digitalizacija MSP: javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo 
elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017–2018 v 
vrednosti 2,5 mio evrov.

Sprejem novega Gradbenega zakona: več reda v 
gradbeništvu in zavarovanje izvajalcev, ki izpolnjujejo 
minimalne pogoje za izvajanje gradbenih del pred nelojalno 
konkurenco.

Vajeništvo: Poskusno uvajanje vajeništva v šolskem letu 
2017/2018: 4 programi srednjega poklicnega izobraževanja, 
53 vajeniških pogodb registriranih pri GZS od 
skupno 59.

Sprejem Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin: 

nujen predpogoj za uvedbo davka na nepremičnine in s tem 
večjo pravno varnost in stabilnost načrtovanja 
poslovanja za gospodarske subjekte v državi.

3. razvojna os: sprejeta Uredba o DPN za državno 
cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 do priključka 
Velenje jug, od priključka Maline do MMP Metlika/Črnomelj jug 
ter izdelava PGD dokumentacije in GGH raziskav od priključka 
Novo mesto vzhod na avtocesti A1 do priključka Osredek in 
povezovalni cesti do Revoza.

KLJUČNI DOSEŽKI 2017

Več o  

dosežkih

GZS
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Mala DigitAgenda 2017 Memorandum MSP

  
Razvojno partnerstvo  
treh generacij 2018-25

GoDigital: delavnice digitalnega poslovanja za krepitev 
zavedanja in znanj s področja digitalizacije.

Discover Slovenia: 6 regijsko obarvanih izdaj revije.

Glas gospodarstva: 5 panožnih publikacij.

Dokumentacijska platforma Knjižna polica Go 
International: mesečna izdaja ključnih kontaktov in 
poslovnih informacij.

Delavnice in drugi dogodki z namenom krepitve znanj in 
spodbujanja k prehodu v krožno gospodarstvo.  

NOVO NA STRATEŠKI RAVNI

SKUPNE NALOGE

NOVI PRODUKTI

PANOGE

Elektronska storitev Moj velik posel, vključena pod 
blagovno znamko Podjetniški šparovček. (PTZ)

Digitalna akademija: 3-nivojsko izobraževanje o 
digitalni transformaciji. (ZEE)

Register računovodske poklicne skupine: 
enoten pregled preverjeno usposobljenih posameznikov v 
Sloveniji. (ZRS)

Promocijska akcija PapirniCar: promocija zaposlovanja v 
dejavnosti in vajeniškega izobraževalnega programa za poklic 
papirničar. (ZPPPI)

Katalog živil za javno naročanje. (ZKŽP)

Program Preživi: aktivnosti za spodbujanje inovacij in 
večje razpoložljivosti živil izboljšane sestave. (ZKŽP)

Naša mala knjižnica Zbornice poslovno storitvenih 
dejavnosti. (ZPSD)

Smernice za pripravo javnih naročil za prevajalske 
storitve. (ZPSD)

Javni seznam tipskih malih komunalnih 
čistilnih naprav, ki razpolagajo z ustrezno dokumentacijo, 
ki ustrezajo predpisom o gradbenih proizvodih. (ZKG)

Kampanja Slovenija bere: za izboljšanje bralne 
pismenosti med zaposlenimi. (ZKZK)

Certifikat Zaupanja vreden upravnik. (ZPN)

REGIJE

Poslovni zajtrki na aktualne gospodarske teme. 
 (OZ za Gorenjsko)

Projektna pisarna za pripravo čezmejnih EU projektov  
in TNI investicij. (PGZ)

Podrobna analiza kadrovskih potreb  
pomurskih podjetij. (PGZ)

Priložnostna publikacija Dom koroškega 
gospodarstva (OZ Koroška)
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POJAVNOST GZS  
IN DRUGIH GOSPODARSKIH ZDRUŽENJ V MEDIJIH V 2017
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Več kot 14.000 nasvetov članom

1.200 pravnih mnenj in pravnih svetovanj članom

8 rednih, 2 posebni in 5 panožnih številk revije Glas 
gospodarstva 

1 letna in 6 regijskih številk revije Discover Slovenia 

43 × Poslovni tednik

41 × Napovedujemo - Dogodki Centra za mednarodno 
poslovanje

19 × Utrip gospodarstva

20 × Zakonodajni kompas

10 × angleški bilten SloveniaBusinessLink

e-bilteni in tiskane informacije panog in regij

300 video reportaž za TV.GZS

INFORMIRANJE ČLANOV

Vir: Medijska analiza GZS 2017, Kliping d.o.o.


