Maribor 28.10.2016
Zapisnik 10. seje skupščine Štajerske gospodarske zbornice (ŠGZ)
ki je bila 28. septembra 2016 v konferenčni dvorana Doma gospodarstva Štajerske gospodarske zbornice,
Ulica talcev 24 v Mariboru ob 12.00 uri.

Navzoči člani: Dialog.co d.o.o., Doba fakulteta, Elektro Maribor d.d., Expo Biro Maribor d.o.o., Gea d.d., Geis
d.o.o., Gorenje Surovina d.o.o., Granit storitve, d.o.o., Impol 2000 d.d., Mariborski vodovod d.d., Mirjana
Ivanuša Bezjak s.p., Nigrad d.d., Perutnina Ptuj d.d., Pošta Slovenije d.o.o., Snaga d.o.o., Swatycomet d.o.o.,
Talum d.d. Kidričevo, Tehnocenter UM d.o.o., Transport Frangež d.o.o., Vzajemna d.v.z., Zavod PPC Tezno
(skupno 374 glasov).
Ostali navzoči: dr. Dušan Jovanovič (predsednik skupščine ŠGZ), mag. Aleksandra Podgornik (direktorica
ŠGZ), Mojca Tominšek (ŠGZ, zapisnik).
Ostali navzoči samo v prvem delu (razgovor z ministrom): Franc Račelj (Matica d.o.o.), Anže Malovrh (STA),
Aleksander Ros (RTV SLO), Timotej Semenič (TV SLO), Katarina Černejšek (Radio MB), Simon Štrancar
(MOM).

Pred sejo je potekal razgovor z ministrom za zunanje zadeve, Karlom Erjavcem in dr. Robertom Kokaljem,
direktorjem za gospodarsko in javno diplomacijo. Po razgovoru je sledila seja skupščine.

Sejo je vodil predsednik skupščine ŠGZ dr. Dušan Jovanovič.
Uvodoma je predsednik skupščine predlagal, da se izvede poenostavljeno glasovanje z dvigom rok. Predlog je
skupščina sprejela soglasno.
K TČ. 1
Predsednik skupščine je predstavil dnevni red.
Sklep 1:
Skupščina ŠGZ je potrdila dnevni red v predloženi obliki.
Sklep je skupščina sprejela soglasno.
Seja je potekala po naslednjem
DNEVNEM REDU:
1.
Obravnava in potrditev dnevnega reda
2.
Obravnava in potrditev zapisnika 9. seje
3.
Obravnava in potrditev poslovnega in računovodskega poročila za leto 2015
4.
Obravnava in potrditev programa dela ŠGZ za leto 2016
5.
Obravnava in potrditev finančnega načrta in članarine ŠGZ za leto 2016
6.
Razno
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K TČ. 2
Predsednik skupščine je sklepe in zapisnik 9. seje (kot je bil objavljen na spletni strani ŠGZ)
dal v razpravo oziroma v dopolnitev.
Razprave ni bilo.
Sklep 2:
Skupščina ŠGZ je potrdila zapisnik 9. seje v predloženi obliki.
Sklep je skupščina sprejela soglasno.
K TČ. 3
Mag. Aleksandra Podgornik je uvodoma povedala, da je bila seja skupščine predvidena v mesecu juniju,
vendar zaradi usklajevanja termina z MZZ se je seja prestavila na tako pozen termin. Plan za naslednjo leto
predvideva, da bo skupščina prej. V kolikor bo nastala potreba, pa se bo skupščina sklicevala tudi dvakrat
letno. V nadaljevanju je predstavila poslovno poročilo za leto 2015 in glavne dogodke, aktivnosti in rezultate. V
nadaljevanju je predstavila tudi računovodsko poročilo za leto 2015. Oba poročila sta bila dana v razpravo.
Razprave ni bilo.
Sklep 3:
Skupščina ŠGZ je potrdila poslovno in računovodsko poročilo za leto 2015 v predloženi obliki.
Sklep je skupščina sprejela soglasno.
K TČ. 4
Program dela ŠGZ za leto 2016 je bil priložen v gradivu (objavljen na spletni strani ŠGZ) in v kratkem
predstavljen s strani direktorice mag. Aleksandre Podgornik, predvsem z vidika že realiziranih aktivnosti iz
programa in nekaterih dodatnih aktivnosti. Program je bil dan v razpravo.
Izražena je bil sugestija, da se v program za naslednje leto vključi tudi sodelovanje v okviru krožnega
gospodarstva. Mag. Podgornikova je povedala, da se bo ŠGZ prijavila na najavljen razpis SRIP prav na temo
krožnega gospodarstva. Prav tako je izpostavila, da se bo na ŠGZ vzpostavila projektna pisarna, preko katere
bo podjetjem še dodatno omogočeno informiranje glede prijav projektov ter osnovna podpora pri pripravi
projektov. Za drugo leto je prav tako bilo predlagano, da se v program vključi srečanje z ekonomskimi
svetovalci, kot je bilo dogovorjeno na predhodnem razgovoru z ministrom za zunanje zadeve, aktivnosti
vezane na NUSZ, predvsem v smeri vsebinske preobrazbe zakonodaje ter dogodek Naj Podjetnik, za
katerega se predvideva, da bo organiziran letno. Mag. Podgornikova je potrdila, da te vsebine bodo v
programu dela ŠGZ za leto 2017.
Sklep 4:
Skupščina ŠGZ je potrdila program dela ŠGZ za leto 2016 v predloženi obliki.
Sklep je skupščina sprejela soglasno.
K TČ. 5
Finančni načrt ŠGZ in članarina za leto 2016 sta bila prav tako priložena v gradivu in v kratkem predstavljena s
strani direktorice mag. Aleksandre Podgornik. Napovedala je, da bo zbornica tudi letos končala s pozitivno
razliko kot zastavljeno. Finančni načrt in članarina sta bila dana v razpravo.
V razpravi je bilo izpostavljeno, da je po planu predvidenih 6 delovnih mest, mag. Podgornika je potrdila
domnevo, da se bo glede na aktivnosti to število spremenilo med letom, saj določenih aktivnosti ni bilo možno
predvideti konec lanskega leta (pridobljeni projekti, SRIP, Naj Podjetnik ipd.) in se je zato kadrovsko potrebno
prilagoditi.
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Sklep 5:
Skupščina ŠGZ je potrdila finančni načrt ŠGZ in članarino za leto 2016 v predloženi obliki.
Sklep je skupščina sprejela soglasno.
K TČ. 6 Razno
- G. Rolf Müller Grünow iz podjetja Henkel Maribor d.o.o. ni več član UO ŠGZ. V okviru volitev v organe
ŠGZ, ki so potekale od 6.3.2015 do 31.3.2015 je prispela tudi kandidaturo g. Petra Kosija iz Granit
Storitve d.o.o., ki zaradi zadostnega števila kandidatov ni bil vključen na kandidatno listo. Predlaga se,
da se ga sedaj vključi namesto manjkajočega člana. UO je njegovo priključitev v UO sprejel. Razprave
ni bilo.
Sklep št. 6: Skupščina ŠGZ potrdi za novega člana UO ŠGZ g. Petra Kosija iz Granit Storitve d.o.o.
Sklep je skupščina sprejela soglasno.
-

Seznanite o spremembi člana UO, namesto Boruta Rojsa je njegovo vlogo člana UO ŠGZ prevzel
Andrej Rakovič (oba Terme Maribor d.o.o.).

Seja je bila zaključena ob 14.25 uri.

Zapisala:
Mojca Tominšek

predsednik skupščine ŠGZ
dr. Dušan Jovanovič
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