Maribor 19.04.2018
Zapisnik 12. seje skupščine Štajerske gospodarske zbornice (ŠGZ)
ki je bila 17. aprila 2018 v konferenčni dvorana Doma gospodarstva Štajerske gospodarske zbornice, Ulica
talcev 24 v Mariboru ob 13.00 uri.
Navzoči člani: AVTO JARC d.o.o., MARIBORSKI VODOVOD d.d., ZAVAROVALNICA SAVA d.d., SNAGA
d.o.o., TALUM d.d., POŠTA SLOVENIJE, Energija plus d.o.o., Gorenje Surovina d.o.o., DOBA FAKULTETA,
Zavod PPC Tezno, NKBM, VZAJEMNA, Elektro Maribor, IMPOL 2000 d.d., DEM, Dialog.Co, ZAVOD ZA
TURIZEM MARIBOR, M BIRO d.o.o., LUMAR IG d.o.o., OBZORJE d.o.o. (skupno 408 glasov).
Ostali navzoči: dr. Dušan Jovanovič (predsednik skupščine ŠGZ), dr. Roman Glaser (predsednik UO ŠGZ),
mag. Aleksandra Podgornik (direktorica ŠGZ), Karin Črepinko (ŠGZ), dr. Jože Mencinger.
Pred skupščino je potekal razgovor s dr. Jožetom Mencingerjem, ministrica Alenka Smerkolj je svojo prisotnost
opravičila zaradi neodložljivih obveznosti.
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 - Obravnava in potrditev dnevnega reda
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 11. seje
3. Obravnava in potrditev poslovnega in računovodskega poročila za leto 2017
4. Obravnava in potrditev programa dela ŠGZ za leto 2018
5. Obravnava in potrditev finančnega načrta in članarine ŠGZ za leto 2018
6. Obravnava in sprejem predlog sprememb statuta ŠGZ
7. Razno
K TČ. 2 - Obravnava in potrditev zapisnika 11. seje
Predsednik skupščine je sklepe in zapisnik 11. seje (kot je bil objavljen na spletni strani ŠGZ) dal v razpravo
oziroma v dopolnitev.
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Razprave ni bilo.
Sklep 2:
Skupščina ŠGZ je potrdila zapisnik 11. seje v predloženi obliki.
Sklep je skupščina sprejela soglasno.
K TČ. 3 - Obravnava in potrditev poslovnega in računovodskega poročila za leto 2017
Mag. Aleksandra Podgornik je predstavila poslovno poročilo za leto 2017 ter glavne dogodke, aktivnosti in
rezultate. V nadaljevanju je predstavila tudi računovodsko poročilo za leto 2017. Oba poročila sta bila dana v
razpravo.
Razprave ni bilo.
Sklep 3:
Skupščina ŠGZ je potrdila poslovno in računovodsko poročilo za leto 2017 (sprejeto na 9. seji UO, dne
8.3.2018) v predloženi obliki.
Sklep je skupščina sprejela soglasno.
K TČ. 4 - Obravnava in potrditev programa dela ŠGZ za leto 2018
Program dela ŠGZ za leto 2018 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, ki jih načrtujemo do konca leta. Program je bil dan v razpravo.
Razprave ni bilo.
Sklep 4:
Skupščina ŠGZ je potrdila predlagan program dela ŠGZ za leto 2018 (sprejeto na 8. seji UO, dne 13.12.2017)
v predloženi obliki.
Sklep je skupščina sprejela soglasno.
K TČ. 5 - Obravnava in potrditev finančnega načrta in članarine ŠGZ za leto 2018
Finančni načrt ŠGZ in članarina za leto 2018 sta bila prav tako priložena v gradivu in v kratkem predstavljena s
strani direktorice mag. Aleksandre Podgornik. Članarina za leto 2018 naj ostane enaka kot za leto 2017.
Finančni načrt in članarina sta bila dana v razpravo. Razprave ni bilo.
Sklep 5:
Skupščina ŠGZ je potrdila finančni načrt ŠGZ in članarino za leto 2018 v predloženi obliki.
Sklep je skupščina sprejela soglasno.
K TČ. 6 – Obravnava in sprejem predlog sprememb statuta ŠGZ
Predlagane predloge sprememb so bile priložene v gradivu (objavljeno na spletni strani ŠGZ) in v kratkem
predstavljene s strani direktorice mag. Aleksandre Podgornik. Predlog sprememb statuta je bil dan v razpravo.
Razprave ni bilo.
Sklep št. 6: Skupščina ŠGZ je potrdila predlagane predloge sprememb statuta ŠGZ.
Sklep je skupščina sprejela soglasno.
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K TČ. 7 - Razno
Pod točko razno je direktorica mag. Aleksandre Podgornik napovedala prihajajoče dogodke v
letu 2018 in podala informacijo, da je Štajerska gospodarska zbornica skupaj z Združenjem delodajalcev
Slovenije, Savinjsko-Šaleško regionalno zbornico, Regionalno gospodarsko zbornico Celje, Pomursko
gospodarsko zbornico in regionalno gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele Krajine, ustanovila Fundacijo
VZHOD.SI
Razprave ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 15.00 uri.

Zapisala:
Karin Črepinko

predsednik skupščine ŠGZ
dr. Dušan Jovanovič
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