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PREDLOG DOPOLNITEV IN SPREMEMB V STATUTU ŠGZ 
 
Spremembe obstoječega statuta so potrebne zaradi prilagajanja statutu GZS in statutom ostalih regionalnih 
gospodarskih zbornic ter sprememb nazivov dejavnosti po veljavni Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 (v 
statutu so navedeni nazivi po neveljavni SKD 2002) in dodatnih aktivnosti, ki jih izvaja ŠGZ ter predlagamo 
naslednje dopolnitve in spremembe:  
 
7. člen statuta ŠGZ 
Trenutno v statutu ŠGZ: 
 
 

7. člen 
Smernice za delo ŠGZ  
ŠGZ v okvirih letnega programa dela opravlja zlasti naslednje naloge:  

 poslovno promocijske dejavnosti kot so zlasti poslovne delegacije, sejemske predstavitve, seminarji, 

konference idr.,  

 spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti,  

 posredovanje poslovnih informacij in nasvetov,  

 podpora članom pri navezovanju poslovnih stikov in povezav,  

 spremljanje in ugotavljanje dobrih poslovnih običajev,  

 alternativno razreševaje sporov,  

 uveljavljanje vpliva svojih članov v razmerju do lokalnih oblasti, regije in države, sindikatov, organov 

in institucij Evropske skupnosti in drugih pri sprejemanju in uresničevanju gospodarske politike in 

gospodarskega sistema,  

 naloge na področju regionalnega gospodarskega, infrastrukturnega in prostorskega razvoja, 

 povezovanje gospodarstva podravske regije pri vključevanju v EU programe in projekte, 

 promocija regije, 

 in druge naloge v skladu s programi.  

Naloge določene v prejšnjem odstavku v skladu s svojimi letnimi programi dela izvajajo tudi sekcije.  
ŠGZ pri uresničevanju svoje vloge v socialnem dialogu sodeluje z združenji delodajalcev in lahko v ta namen 
skupaj z njimi oblikuje zveze delodajalskih združenj.  
ŠGZ se povezuje in sodeluje tudi v okviru mednarodnih delodajalskih asociacij.  
ŠGZ lahko nudi storitve in strokovno pomoč drugim gospodarskim asociacijam v skladu z razpoložljivimi viri 
in interesi svojih članov.  
Zaradi uresničevanja specifičnih interesov članov lahko ŠGZ sklepa pogodbe o sodelovanju z drugimi 
zbornicami in organizacijami.  
 
 
Predlagamo: 
 
a) 9. točko spremenimo: 
Trenutno v statutu ŠGZ:  

 povezovanje gospodarstva podravske regije pri vključevanju v EU programe in projekte, 

Predlagamo:  

 povezovanje gospodarstva podravske regije pri vključevanju v nacionalne in EU programe in ter 

projekte, 

b) predzadnji stavek spremenimo: 

Trenutno v statutu ŠGZ:  

ŠGZ lahko nudi storitve in strokovno pomoč drugim gospodarskim asociacijam v skladu z razpoložljivimi viri 
in interesi svojih članov. 
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Predlagamo: 

ŠGZ lahko nudi storitve in strokovno pomoč drugim gospodarskim asociacijam v skladu z razpoložljivimi vir i 
in interesi svojih članov.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. člen statuta ŠGZ: 
Trenutno v statutu ŠGZ:  

10. člen 
Dejavnosti ŠGZ se v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti razvrščajo v naslednje: 
  

1. DE/22.110 Izdajanje knjig  

2. DE/22.120 Izdajanje časopisov  

3. DE/22.130 Izdajanje revij in periodike  

4. DE/22.150 Drugo založništvo  

5. H/55.231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov  

6. H155.510 Dejavnost menz  

7. K170.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem  

8. K/71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem  

9. K172.300 Obdelava podatkov  

10. K/72.400 Omrežne podatkovne storitve  

11. K173.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja  

12. K/74.110 Pravno svetovanje  

13. K/74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje  

ČISTOPIS 7. ČLENA: 
7. člen 
Smernice za delo ŠGZ  
ŠGZ v okvirih letnega programa dela opravlja zlasti naslednje naloge:  

 poslovno promocijske dejavnosti kot so zlasti poslovne delegacije, sejemske predstavitve, 

seminarji, konference idr.,  

 spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti,  

 posredovanje poslovnih informacij in nasvetov,  

 podpora članom pri navezovanju poslovnih stikov in povezav,  

 spremljanje in ugotavljanje dobrih poslovnih običajev,  

 alternativno razreševaje sporov,  

 uveljavljanje vpliva svojih članov v razmerju do lokalnih oblasti, regije in države, sindikatov, 

organov in institucij Evropske skupnosti in drugih pri sprejemanju in uresničevanju gospodarske 

politike in gospodarskega sistema,  

 naloge na področju regionalnega gospodarskega, infrastrukturnega in prostorskega razvoja, 

 povezovanje gospodarstva podravske regije pri vključevanju v nacionalne in EU programe ter 

projekte, 

 promocija regije, 

 in druge naloge v skladu s programi.  

Naloge določene v prejšnjem odstavku v skladu s svojimi letnimi programi dela izvajajo tudi sekcije.  
ŠGZ pri uresničevanju svoje vloge v socialnem dialogu sodeluje z združenji delodajalcev in lahko v ta 
namen skupaj z njimi oblikuje zveze delodajalskih združenj.  
ŠGZ se povezuje in sodeluje tudi v okviru mednarodnih delodajalskih asociacij.  
ŠGZ nudi storitve in strokovno pomoč drugim gospodarskim asociacijam v skladu z razpoložljivimi viri 
in interesi svojih članov.  
Zaradi uresničevanja specifičnih interesov članov lahko ŠGZ sklepa pogodbe o sodelovanju z drugimi 
zbornicami in organizacijami.  
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14. K/74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja  

15. K/74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje  

16. K/74.400 Oglaševanje  

17. K174.851 Prevajanje  

18. K174.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje  

19. K174.860 Dejavnost klicnih centrov  

20. K174.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov  

21. K174.873 Druge poslovne dejavnosti  

22. L/75.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje  

23. M/80.220 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje  

24. M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje d.n.  

25. 0/91.110 Dejavnost poslovnih, delodajalskih in strokovnih združenj  

26. 0/91.120 Dejavnost strokovnih združenj  

27. 0/92.511 Dejavnost knjižnic  

 
Predlog:  

a) Novi nazivi obstoječih dejavnosti v statutu ŠGZ po SKD 2008 (primerjalna tabela): 
 
 
Nazivi v skladu s standardno 
klasifikacijo dejavnosti iz leta 2002: 

Nazivi v skladu s standardno 
klasifikacijo dejavnosti iz leta 2008: 

28. DE/22.110 Izdajanje knjig  58.110 Izdajanje knjig 

29. DE/22.120 Izdajanje časopisov  58.130 dajanje časopisov 

30. DE/22.130 Izdajanje revij in 

periodike  

58.140 dajanje revij in druge periodike 

31. DE/22.150 Drugo založništvo  58.190 Drugo založništvo 

32. H/55.231 Dejavnost otroških 

letovišč, počitniških in sindikalnih 

domov  

55.201 Dejavnost počitniških domov in podobnih 
nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje 
 

33. H155.510 Dejavnost menz  56.290 Dejavnost restavracij in druga strežba jedi 
 

34. K170.200 Dajanje lastnih 

nepremičnin v najem  

68.200  
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
 

35. K/71.330 Dajanje pisarniške in 

računalniške opreme v najem  

77.330  
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in 
zakup 
 

36. K172.300 Obdelava podatkov  62.030  Upravljanje računalniških naprav in sistemov 
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti 
 

37. K/72.400 Omrežne podatkovne 

storitve  

 

59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij 
60.200 Televizijska dejavnost 
62.010 Računalniško programiranje 
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti 
63.120 Obratovanje spletnih portalov 

38. K173.201 Raziskovanje in 

eksperimentalni razvoj na 

72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju 
družboslovja in humanistike 
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področju družboslovja  

39. K/74.110 Pravno svetovanje  69.103 Druge pravne dejavnosti 

40. K/74.120 Računovodske, 

knjigovodske in revizijske 

dejavnosti, davčno svetovanje  

69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; 
davčno svetovanje 

41. K/74.130 Raziskovanje trga in 

javnega mnenja  

73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja 

42. K/74.140 Podjetniško in 

poslovno svetovanje  

70.210 Dejavnost stikov z javnostjo 
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
 

43. K/74.400 Oglaševanje  73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij 
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora 
 

44. K174.851 Prevajanje  74.300 Prevajanje in tolmačenje 

45. K174.852 Fotokopiranje in drugo 

razmnoževanje  

82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge 
posamične pisarniške dejavnosti 
 

46. K174.860 Dejavnost klicnih 

centrov  

82.200 Dejavnost klicnih centrov 

47. K174.871 Prirejanje razstav, 

sejmov in kongresov  

82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
 

48. K174.873 Druge poslovne 

dejavnosti 

63.990 Druge dejavnosti informacijskih storitev 
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 
77.400 Dajanje pravic uporabe  intelektualne lastnine v zakup, 
razen avtorsko zaščitenih del 
82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti 
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za 
poslovanje 
 

49. L/75.130 Urejanje gospodarskih 

področij za učinkovitejše 

poslovanje  

82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za 
poslovanje 
84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše 
poslovanje 

50. M/80.220 Srednješolsko poklicno 
in strokovno izobraževanje 

85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje 
 

51. M/80.422 Drugo izobraževanje, 

izpopolnjevanje in usposabljanje 

d.n.  

85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje 
 

52. 0/91.110 Dejavnost poslovnih, 

delodajalskih in strokovnih 

združenj  

94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj 
 

53. 0/91.120 Dejavnost strokovnih 

združenj  

94.120 Dejavnost strokovnih združenj 
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54. 0/92.511 Dejavnost knjižnic  91.011 Dejavnost knjižnic  
 

 
Predlog: 
b) Predlog dodatnih dejavnosti ŠGZ k obstoječim dejavnostim po SKD 2008: 
 
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu 
46.190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov 
56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi 
56.290 Druga oskrba z jedmi 
72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije 
74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo 
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev 
84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne 
varnosti 
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti 
94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij 
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene 
99.000 Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles 
59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj  
59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov  
59.130 Distribucija filmov  
60.100 Radijska dejavnost  
84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejšo poslovanje  
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje  
 

 
 
 
 

 
Čistopis 10. člena ŠGZ: 
 
Dejavnosti ŠGZ se v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti razvrščajo v naslednje: 
 
 
46.190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov 
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu 

55.201 Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje 

56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi 

56.290 Dejavnost restavracij in druga strežba jedi 

56.290 Druga oskrba z jedmi 

58.110 Izdajanje knjig 

58.130 dajanje časopisov 

58.140 dajanje revij in druge periodike 

58.190 Drugo založništvo 

59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj  

59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov  

59.130 Distribucija filmov  

59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij 

60.100 Radijska dejavnost  

60.200 Televizijska dejavnost 
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62.010 Računalniško programiranje 

62.030  Upravljanje računalniških naprav in sistemov 

63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti 

63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti 

63.120 Obratovanje spletnih portalov 

63.990 Druge dejavnosti informacijskih storitev 

68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 

69.103 Druge pravne dejavnosti 

69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje 

70.210 Dejavnost stikov z javnostjo 

70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 

72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije 

72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike 

73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij 

73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora 

73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja 

74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo 

74.300 Prevajanje in tolmačenje 

74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 

74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 

77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup 

77.400 Dajanje pravic uporabe  intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del 

79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti 

82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev 

82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti 

82.200 Dejavnost klicnih centrov 

82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 

82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti 

82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje 

82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje 

84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne 
varnosti 
84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje 

84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejšo poslovanje  

85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje 

85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 

85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje  

91.011 Dejavnost knjižnic  

94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj 

94.120 Dejavnost strokovnih združenj 

94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij 

96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene 
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99.000 Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles 

 
 
21. člena statuta ŠGZ  
Trenutno v statutu ŠGZ:  
 
 

21. člen 
Sklepčnost skupščine ŠGZ  
Ustanovna skupščina je sklepčna, ne glede na število prisotnih ustanoviteljev.  
Če je konstituirana delegatska skupščina je sklepčna, če se je udeleži več kot 1/3 članov.  
Člani delegatske skupščine so izvoljeni za obdobje 4. let.  
Skupščina odloča z večino glasov navzočih članov o sprejemu in spremembah statuta ŠGZ.  
Pri izvajanju pristojnosti skupščine ima vsak član skupščine vsaj en glas. Vsak član ima en glas na podlagi 
obračunane oziroma plačane članarine v višini minimalne letne članarine oziroma mnogokratnik, ki se 
zaokroži na celotni letni znesek.  
 

Predlog: 

Sklepčnost skupščine ŠGZ  
Ustanovna skupščina je sklepčna, ne glede na število prisotnih ustanoviteljev.  
Če je v primeru konstituirana delegatska skupščina, je sklepčna, če se je udeleži več kot 1/3 članov.  
Člani delegatske skupščine so izvoljeni za obdobje 4. let.  
Skupščina odloča z večino glasov navzočih članov o sprejemu in spremembah statuta ŠGZ.  
Pri izvajanju pristojnosti skupščine ima vsak član skupščine vsaj en glas. Vsak član ima en glas na podlagi 
obračunane oziroma plačane članarine v višini minimalne letne članarine oziroma mnogokratnik, ki se 
zaokroži na celotni letni znesek.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čistopis 21. člena: 
 
Sklepčnost skupščine ŠGZ  
Ustanovna skupščina je sklepčna, ne glede na število prisotnih ustanoviteljev.  
Če je v primeru konstituirana delegatska skupščina, je sklepčna, če se je udeleži več kot 1/3 članov.  
Člani delegatske skupščine so izvoljeni za obdobje 4. let.  
Skupščina odloča z večino glasov navzočih članov o sprejemu in spremembah statuta ŠGZ.  
Pri izvajanju pristojnosti skupščine ima vsak član skupščine vsaj en glas. Vsak član ima en glas na podlagi 
obračunane oziroma plačane članarine v višini minimalne letne članarine oziroma mnogokratnik, ki se 
zaokroži na celotni letni znesek. 
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45. člena statuta ŠGZ  
Trenutno v statutu ŠGZ:  
 
 

45. člen 
Nadzor nad porabo članarine 

 
Nadzor nad porabo članarine izvaja nadzorni odbor in neodvisna revizijska organizacija.  
 
Predlagamo:  
Nadzor nad porabo  članarine izvaja  nadzorni odbor in po potrebi neodvisna  revizijska organizacija, v 
skladu s sklepom upravnega odbora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48. člena statuta ŠGZ 
Trenutno v statutu ŠGZ: 
 
 

48. člen 
Častno sodišče pri ŠGZ 

 
Pri ŠGZ je častno sodišče, ki skrbi za razvijanje in uveljavljanje dobrih poslovnih običajev tako, da daje 
pobude in sodeluje pri sprejemanju aktov o dobrih poslovnih običajih, obravnava kršitve le-teh in o svojih 
stališčih in odločitvah obvešča organe ŠGZ, razen če UO ne sklene, da za člane ŠGZ velja pristojnost 
Častnega sodišča GZS o čemer se sklene posebna pogodba med obema zbornicama.  ŠGZ lahko oblikuje 
kodekse kot priporočila, ki naj prispevajo k oblikovanju dobrih poslovnih običajev, ki temeljijo na načelih 
podjetniške etike in dobre poslovne prakse ter spoštovanja zakonitosti na področju gospodarstva.  
 
Predlagamo: 
Pri ŠGZ je lahko častno razsodišče, ki skrbi za razvijanje in uveljavljanje dobrih poslovnih običajev tako, da 
daje pobude in sodeluje pri sprejemanju aktov o dobrih poslovnih običajih, obravnava kršitve le-teh in o 
svojih stališčih in odločitvah obvešča organe ŠGZ, razen če UO ne sklene, da za člane ŠGZ velja pristojnost 
Častnega sodišča GZS o čemer se sklene posebna pogodba med obema zbornicama.  ŠGZ lahko oblikuje 
kodekse kot priporočila, ki naj prispevajo k oblikovanju dobrih poslovnih običajev, ki temeljijo na načelih 
podjetniške etike in dobre poslovne prakse ter spoštovanja zakonitosti na področju gospodarstva.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maribor, februar 2018 
 
Pripravila: Mag. Aleksandra Podgornik, ŠGZ                               

Čistopis 48.člena: 

 
Pri ŠGZ je lahko častno razsodišče, ki skrbi za razvijanje in uveljavljanje dobrih poslovnih običajev tako, 
da daje pobude in sodeluje pri sprejemanju aktov o dobrih poslovnih običajih, obravnava kršitve le-teh in o 
svojih stališčih in odločitvah obvešča organe ŠGZ, razen če UO ne sklene, da za člane ŠGZ velja 
pristojnost Častnega sodišča GZS o čemer se sklene posebna pogodba med obema zbornicama.  ŠGZ 
lahko oblikuje kodekse kot priporočila, ki naj prispevajo k oblikovanju dobrih poslovnih običajev, ki 
temeljijo na načelih podjetniške etike in dobre poslovne prakse ter spoštovanja zakonitosti na področju 
gospodarstva.  

 

Čistopis 45. člena: 
 
Nadzor nad porabo  članarine izvaja  nadzorni odbor in po potrebi neodvisna  revizijska organizacija, 
v skladu s sklepom upravnega odbora. 

 


