
 
  
 

_______________________________________________________________________________ 
 

Ulica talcev 24, 2000 Maribor, Slovenija, T:+386(0)2 2208700, F:+386(0)2 2208711, e-pošta: info@stajerskagz.si, www.stajerskagz.si 
Mat. št.: 2317818, ID št. za DDV: SI29710065, Poslovni račun: SI56 2510 0972 1667 145 pri Probanka d.d. 

Štajerska gospodarska zbornica je registrirana pri Okrožnem sodišču v Mariboru, št. vl. 1/13618/00 

Maribor, 13. januar 2017 
 
 
Z A P I S N I K        
Konstitutivne seje Regijskega sveta izvajalcev  čezmejnih storitev (v nadaljevanju RS IČS),  ki je bila dne 
11.1.2017 ob 15.00 uri, v prostorih ŠGZ, Ul. talcev 24. 
 
Prisotni: Igor Kumer, Teodor Frangeš, Žargi Marjan, Tušek Davorin, Albert Kekec, Olja Salesin in 
Aleksandra Podgornik  
 
 
Odsotni: -  
 
Sejo je vodil g. Albert Kekec. 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Ugotovitev navzočih članov. 
 

2. Potrditev dnevnega reda  
 

3. Predstavitev  Štajerske gospodarske zbornice. 
 

4. Seznanitev s poslovnikom o delu RS IČS. 
 

5. Imenovanje predsedstva RS IČS. 
 

6. Izvolitev predsednika in podpredsednika RS IČS. 
 

7. Predlog letnega programa dela regijskega sveta izvajalcev čezmejnih storitev (RS IČS) 
 za poslovno leto 2017    

 
 
 
Ad 1/ Ugotovitev navzočih članov 
  
Ugotovljeno je bila  prisotnost: Igro Kumer, Teodor Frangeš, Žargi Marjan, Tušek Davorin, Albert Kekec, Olja 
Salesin in Aleksandra Podgornik  
 
Ad 2/ Potrditev dnevnega reda  
Vsi navzoči so se  strinjali s  predlaganim dnevnim redom. Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
 
Ad 3/ Predstavitev  Štajerske gospodarske zbornice 
Direktorica mag Aleksandra Podgornik  je na kratko predstavila delovanje ŠGZ:  
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Ad 4/ Seznanitev z poslovnikom o delu RS IČS 
Člani so se strinjali z vsebino  predlaganega poslovnika od delu RS IČS.   
 
Ad 5/ Imenovanje predsedstva RS IČS. 
Člani so  potrdili predsedstvo v sestavi: Igro Kumer, Teodor Frangeš, Žargi Marjan, Tušek Davorin, Albert 
Kekec in Olja Salesin.   
 
Ad 6/ Izvolitev predsednika in podpredsednika RS IČS 
Člani so  se dogovorili, da na naslednji  prvi redni seji imenujejo predsednika RS IČS.  Seja  bi naj  
bila  najkasneje  do konca februarja v kombinaciji z  seminarjem  Nova pravila opravljanje  
čezmejnih storitev v Avstriji po 1.1 2017 v prostorih Štajerske gospodarske zbornice.  
 
Ad 7 / Predlog letnega programa dela RS IČS za poslovno leto 2017 
Člani so glasno sprejeli  naslednji program dela:   
 
 

1. V poslovnem letu 2017 se iz strani predsedstva skličeta najmanj dve redni seji RS IČS z 
namenom seznanitve članov o aktualnem delovanju in o aktivnostih regijskega sveta. Prva 
seja bo sklicana najkasneje do 28. 2. 2017, druga seja pa v drugi polovici leta. 
Na prvo redno sejo bi povabili večje število podjetij - novih članov RS IČS. Na seji bi 
imenovali tričlanske komisije za izobraževanje, za pravne zadeve in zakonodajo, za 
mreženje. Namen teh komisij je, da člani aktivno sodelujejo pri delovanju RS IČS. Člani 
vsake komisije izmed sebe izvolijo predsednika, katerega vloga je vez med komisijo in 
predsedstvom RS IČS. 

 
2. Komisija za izobraževanje bi pripravila letni program izobraževanj članov RS IČS, od katerih 

bi bilo vsaj eno izobraževanje namenjeno vodstvenemu in vodilnemu kadru in vsaj eno 
izobraževanje operativnemu kadru v podjetjih.  
Predlagane teme izobraževanj: odgovornost poslovodij v zvezi z varstvom pri delu v 
podjetju, seznanitev z računalniškimi orodji in aplikacijami za vodenje kadrovske evidence 
in dobre prakse pri razporejanju zaposlenih, operativna izvedba prijav zaposlenih v tujih 
državah, potrebna dokumentacija na delovišču v tujini (odgovornosti in obveznosti),… 

 
3. Komisija za pravne zadeve in zakonodajo, bi znotraj RS IČS predstavljala telo, ki bi skupaj z 

ostalimi akterji znotraj zbornice bdela nad zakonodajo in podajala pobude in predloge za 
morebitno izboljšanje in spreminjanje zakonodaje doma in v tujini, v kolikor bi bil za to 
izkazan interes. 

 
4. Komisija za mreženje bi letno pripravila vsaj dva dogodka, ki bi bila namenjena mreženju in 

druženju članov RS IČS. 
 
 
Zapisal: 
Jernej Salecl 
 
 


