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Maribor, 15. marec 2018 
 
 
 

Z A P I S N I K 
2. seje Regijskega sveta izvajalcev  čezmejnih storitev (v nadaljevanju RS IČS), 

ki je bila dne 12.2.2018 ob 13.00 uri,  
v prostorih ŠGZ, Ul. talcev 24, 2000 Maribor. 

 
 
Prisotni: Predsedstvo RS IČS v sestavi: Igor Kumer, Teodor Frangeš, Albert Kekec in Olja Salesin 
ter direktorica ŠGZ mag. Aleksandra Podgornik in Marko Nemšak, koordinator RS IČS pri ŠGZ. 
 
Drugi prisotni – Tanja Črešnjar, Sandra Fras, Maruša Vračko, Jernej Trapečar, Nada Milutinovič, 
Marjan Dragar, Mladen Vučkovac, Bojan Herceg, Aleksander Lah, Suzana Horvat, Sergej Malgaj, 
Radivoj Zavec, Danica Trifunac, Dušanka Bobovnik.  
 
Sejo je vodil predsednik RS IČS g. Albert Kekec. 
 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda 
2. Predstavitev letnega programa dela RS IČS 
3. Predstavitev vloge Štajerske gospodarske zbornice 
4. Predstavitev in potrditev ključa financiranja regijskega sveta 
5. Razno 

 
Ad 1/ Potrditev predlaganega dnevnega reda. 
 
Vprašanj in razprave ni bilo. Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad 3/ Predstavitev vloge Štajerske gospodarske zbornice 
 
Direktorica ŠGZ mag. Aleksandra Podgornik  v uvodnem nagovoru pozdravi navzoče ter izpostavi 
pomen regijskega sveta, mreženje in združevanja podjetij v njem ter pomembnost zastopanja 
interesov podjetij v samem regijskem svetu. 
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Ad 2/ Predstavitev letnega programa dela RS IČS  
 
Ad 2/1 Pregled dela RS IČS v letu 2017 

 
Dne 20.2.2017; 1. redna seja RS IČS. 
 
Dne 8.3.2017;   1. delovni sestanek predsedstva. 

- Obravnava Zakona o čezmejnem izvajanju storitev. 

Dne 13.6.2017; Seminar: »Kako voditi sistem varnosti in zdravja pri delu?« 
- Brezplačen za člane RS IČS 

Dne 13.7.2017; 2. delovni sestanek predsedstva. 
- Obravnava »mobilnih« delavcev in naročilo izdelave ekspertize. 

Dne 21.8.2017; Pravna ekspertiza »Pravni status mobilnih delavcev v EU«. 
 
Dne 31.8.2017; 3. delovni sestanek predsedstva. 

- Obravnava pravne ekspertize. 
- Predlog financiranja RS IČS. 

Dne 13.10.2017; Uskladitveni sestanek: GZS, OZS in ŠGZ (tema: Zdoh-2) 
 
Dne 20.10.2017; Sestanek MDDSZ in MF 

- Obravnava Zdoh-2 

Dne 9.11.2017; MF – podan predlog za spremembo amandmaja ZDoh-2. 
   Uskladitveni sestanek: GZS, ZD (tema: Zdoh-2) 
Dne 24.11.2017; Srečanje s poslanci Štajerske regije. 

- Predstav problematike Zdoh-2 

Dne 24.11.2017; MDDSZ – podana vprašanja in pojasnila v zvezi z napotenimi delavci. 
 
Dne 6.12.2017; Seminar »Novosti po 1.1.2018 za vse, ki izvajate čezmejne storitve«. 

- Grega Malec, MDDSZ; brezplačen 

Dne 21.12.2017; MDDSZ - podana dodatna vprašanja in pojasnila v zvezi z napotenimi delavci. 
 
Dne 24.1.2018; Sestanek MDDSZ 

- Izdaja obrazcev A1 in obravnava vloge za izdajo obrazcev. 

Dne 5.3.2018;  Sestanek MF in MDDSZ 
- Napotitve po 13. členu in zavarovalne osnove 001/002  
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Ad2/2 Rezultati dela RS IČS v letu 2017 

 
Sodelovanje z drugimi zbornicami (GZS, OZS in ZD), vendar imamo na področju čezmejnega 
izvajanja storitev vodilno vlogo pri aktivnostih in smo nosilec idej in pobud. 
Lobiranje in argumentiranje interesov gospodarskih družb RS IČS: 
.   

1. Aktivno sodelovanje pri vsebini »Zakona o čezmejnem izvajanju storitev« in opozarjanje na 
anomalije v začetnih predlogih. 
 

2. Seznanitev širše javnosti z možnostjo napotitve delavcev po 13. členu Uredbe EU. 
- Priprava pravne ekspertize, Dr. Janja Hojnik 

 
3. Aktivno sodelovanje pri pripravi Zakona o dohodnini »ZDoh-2« 

- Davčna obravnava nastanitev. 
- Davčna obravnava transportov. 
- Davčna obravnava prehrane. 

4. Podajanje pobud in predlogov pri pripravi vlog za izdajanje A1 obrazcev. 
 

5. Aktivnosti v zvezi z zavarovalnimi podlagami pri napotitvah po 13. členu Uredbe EU. 

 
Ad2/3 Plan dela RS IČS v letu 2018 
 

1. V poslovnem letu 2018 se iz strani predsedstva skličeta najmanj dve redni seji RS IČS z 
namenom seznanitve članov o aktivnostih regijskega sveta.  
 

2. Komisija za izobraževanje pripravi dva seminarja oz. izobraževanji članov RS IČS, od katerih 
bi bilo vsaj eno izobraževanje namenjeno vodstvenemu in vodilnemu kadru in eno 
operativnemu kadru v podjetjih. 

 
3. Komisija za pravne zadeve in zakonodajo, bo skupaj z ostalimi akterji znotraj zbornice bdela 

nad zakonodajo in podajala pobude in predloge za morebitno izboljšanje in spreminjanje 
zakonodaje v sled interesom članov RS IČS. 

 
4. Komisija za mreženje bo letos pripravila vsaj en dogodek, ki bi bila namenjena mreženju in 

druženju članov RS IČS. 
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Ad 4/ Predstavitev in potrditev ključa financiranja regijskega sveta 
 
Predsednik RS IČS Albert Kekec predstavi ključ financiranja regijskega sveta, ki je bil predlagan na 
delovnem sestanku dne 31.08.2018. Predlagan letni prispevek člana RS IČS je odvisen od čistih 
prihodkov od prodaje v preteklem letu.  
 
Ključ financiranja: 
- do 1mio = 100,00 € 
- do 3mio = 200,00 € 
- do 5mio = 300,00 € 
- nad 5mio = 400,00 € 
 
Finančni letni prispevki članov RS IČS so namenjeni izključno za razna pravna mnenja, pravne 
expertize, razna potrebna davčna mnenja ipd., ki so podlaga za zastopanje interesov članov RS IČS. 
 
Primer pravne expertize je expertiza ga. Janje Hojnik, univ. dipl. pravnice, dipl. ekonomistke z dne 
21.08.2017 na temo »Pravni status mobilnih (multinacionalnih) delavcev v EU«, ki je bila podlaga 
za aktivno sodelovanje RS IČS pri vsebini «Zakona o čezmejnem izvajanju storitev«, opozarjanje na 
anomalije v začetnih predlogih ter seznanitev širše javnosti o možnosti napotitve delavcev po 13. 
členu Uredbe UE. 
 
Po predstavitvi ključa financiranja sledi glasovanje, na katerem so vsi navzoči soglasno potrdili ključ 
financiranja. 
 
 
Ad 5/ Razno 
 
Predsednik RS IČS Albert Kekec pozove prisotne k razpravi, predvsem k izpostavitvi pereče 
problematike članov za nadaljnje aktivnosti dela RS IČS.  
 
Izpostavijo se naslednje tematike: 

 Vprašanje Vander-Elst vizumov. 
 Zaposlovanje tujih državljanov, predvsem Bosanskih. 
 Katera kolektivna pogodba zavezuje posamezne delodajalce? 
 Reševanje vprašanja delovnega časa opravljanja dela v tujini. 

 
Iz strani članov je bila podana pobuda, da bi se člani srečevali četrtletno, z namenom obravnave 
trenutne problematike in z namenom izmenjave dobrih praks.  
Podan je bil predlog izvedbe posveta izvajalcev čezmejnih storitev v zvezi z obravnavo problematike 
»neto« urnih postavk, ker takšen način dogovarjanja z delavci povzroča velike težave pri obračunu 
plač. 

 
Zapisal: Marko Nemšak, koordinator RS IČS pri Štajerski gospodarski zbornici 


