FOKUS GZS
Vmesno poročilo o dosežkih, delovanju in razvoju produktov
Gospodarske zbornice Slovenije (januar–junij 2014)

TOP DOSEŽEK

160

mio EUR
TOP DOGODEK

VMG

dodane vrednosti v
gospodarstvu na leto se
bo ohranilo zaradi umika
predloga višjega DDV

3. Vrh malega gospodarstva:
17. junij je bil v znamenju
iskanja rešitev za oblikovanje
privlačnejšega poslovnega
okolja za malo gospodarstvo,
skupaj s prvo damo evropske
komisije za podjetništvo dr.
Joanno Drake in avstrijskim
strokovnjakom za dualno
izobraževanje Thomasom
Mayrjem
AgendaMG 2014:
prenovljen seznam ukrepov za
podporo malemu gospodarstvu

TOP PRODUKT

AgendaMG
2014

Dosežki
Pravna država

Višje sankcije proti
delu na črno

Možnost zavrnitve dostopa do informacij
javnega značaja, ki pomenijo občutljive
poslovne podatke podjetij pod
prevladujočim vplivom države ali občin

Boljše poslovno okolje

160
mio EUR
ohranjene dodane vrednosti
v gospodarstvu na leto zaradi
umaknjenega predloga
višjega DDV

1
krat
na mesec

7
mio EUR

22,5
mio EUR
letnega prihranka za
gospodarstvo zaradi
umika dviga trošarine
pri električni energiji

640.000
EUR

manj obremenitev od
napovedanih ob uveljavitvi
Uredbe OVE

Enotna
cena
knjige

skupno poročanje o dohodkih, ki
se ne vštevajo v davčno osnovo

pričakovanega letnega
prihranka za delodajalce
zaradi zmanjšanja
obremenitve odpravnine

na vseh prodajnih mestih ščiti
delovanje klasičnih knjigarn

Razvojni zagon

4

25
mio EUR

mio EUR

nepovratnih sredstev
za male žagarje
do leta 2020

subvencij za nakup
vozil EURO V EEV
in EURO VI

2

3

mio EUR

mesta

zagotovljenih
sredstev za sanacijo
dveh mostov

ugodnejša razvrstitev za
primorsko-notranjsko regijo za
programsko obdobje 2014–2020

Vpliv na zakonodajo ter socialni dialog
Sodelovanje na:

13
6
15

odborih in
delovnih skupinah
ministrstev

sejah
ESS
srečanjih
za socialni
sporazum

Priprava:

6
19 & 25
stališč

komentarjev

izjav za javnost

vezanih na ključne politike in
zakonodajo

> 620

pravnih mnenj in pravnih
svetovanj članom
Pripombe in
predlogi na

23
2

Vloženi
amandmaji k

predpisov

zakonoma

Dogodki
strateških
konferenc

Dogodki

seminarjev in
delavnic

6

96
361

196

konferenc, posvetov, okroglih miz
z različnih poslovnih področij

63

dogodkov

dogodkov s področja
mednarodnega sodelovanja

Pomembnejši sestanki vodstva GZS

GSZ na vladi ...
pri predsednici vlade na temo
energetsko intenzivnih podjetij

pri ministrici za delo,
družino in socialne zadeve
z novim gospodarskim ministrom

In s komisijo ...
z direktorjem evropske komisije
za ekonomske in finančne zadeve
in predstavnikom ECB na temo
makroekonomskih neravnovesij

Strateški sveti
Januar:

April:

 trateški svet za
S
internacionalizacijo: podpora
internacionalizaciji
Februar:
 trateški svet za trg dela, socialno
S
in zdravstveno politiko: predlog
Socialnega sporazuma za izhod iz
krize 2014–2015
Strateški svet za politiko graditve
in urejanje prostora ter strateški
svet za politiko energije: cestna
infrastruktura (zapore mostov)

Junij:

Strateški svet za tehnološko politiko:
strategija pametne specializacije
Maj:

 trateški svet za boljšo zakonodajo in
S
učinkovito upravo: strategija razvoja
javne uprave 2014–2020, upravni
zaostanki

Strateški svet za trg dela, socialno in
zdravstveno politiko: študentsko delo,
zaposlovanje in delo tujcev, trg dela v
letu 2013
Strateški svet za podjetništvo: Vrh
malega gospodarstva in AgendaMG

Informiranje članov

> 4.320
2&1

redni

posebna

številka Glasa
gospodarstva

12x

25x

nasvetov članom

Poslovni tednik

4x

e-novice Go
International
Slovenia

6x

angleški bilten
Slovenia Business
Link

Zakonodajni
kompas

+

200

video reportaž
za TV.GZS

e-bilteni in tiskane
informacije panog in regij

Nagrade in priznanja
Nagrajena kakovost kruha in
pekovskega peciva
13. 2. je Zbornica kmetijskih in
živilskih podjetij 14. podelila zlata
priznanja za doseženo odlično
kakovost kruha, pekovskega in
finega pekovskega peciva ter
testenin v letu 2014.

EuroCloud Award
18. 6. sta Izvozno prebojna sekcija
ZITex in Zavod e-Oblak (EuroCloud
Slovenija) že četrtič podelila nagrade
EuroCloud Award za najboljše storitve
v oblaku.

46. podelitev Nagrade GZS
GZS je 5. 3. podelila nagrado
9 gospodarstvenikom iz 8 podjetij.
Najboljše inovacije
Maja in junija so v 11 regijah potekale
podelitev priznanj za najboljše
inovacije v letu 2013.

Internacionalizacija

10
6

izhodnih delegacij:
Avstrija, BiH, Kitajska,
Madžarska, Italija (2-krat),
Indija, Iran, Srbija (2-krat)

vhodnih
delegacij:
Nizozemska,
Španija, Češka,
Turčija, Ukrajina,
Avstrija

4
4
2

Sprejem veleposlanikov
in ekonomskih
svetnikov, akreditiranih
za Slovenijo

indijska sektorska omizja na
GZS: Transport in logistika;
Sodelovanje z indijskimi
MSP; Infrastrukturni projekti,
Informacijska tehnologija
Poslovni zajtrki na GZS:
Belgija, Vietnam, Turčija,
Brazilija

22

Jutranji kavi z gostom
na GZS: Nigerija, Indija

drugih dogodkov
s področja
internacionalizacije

Novi produkti
AgendaMG
2014

Plačni
kažipot

Kako uspešno
poslovati ...

Pogovori
ob 5ih

prenovljen
seznam ukrepov v
podporo malemu
gospodarstvu

vsi podatki za
obračun prejemkov
iz dela

priporočnika
o poslovanju
na Kitajskem
in v Rusiji

Etične vrednote
– spomin ali
prihodnost?

Zakonodajno
žarišče

»Nedopustna
ravnanja na trgu«

Vladna
redovalnica

Video fokus
GZS:

pregled
zakonodajnih
sprememb

brošura o dopustnih
mejah konkurenčnih
ravnanj

mesečna ocena potez
Vlade RS

dosežki, aktivnosti
in novi produkti v
videoobliki

Želite vedeti več?
Z veseljem Vam bomo dodatno obrazložili
naše aktivnosti. Imate sugestijo
ali predlog, kako še izboljšati naše
delovanje? Pišite nam na info@gzs.si.

Gospodarska zbornica Slovenija
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
01 58 98 000
info@gzs.si, www.gzs.si
www.facebook.com/GZSsi
www.twitter.com/GZSnovice

