Maribor 19.04.2012

Zapisnik 6. seje skupščine Štajerske gospodarske zbornice (ŠGZ)

ki je bila 11. aprila 2012 v konferenčni dvorana Doma gospodarstva Štajerske gospodarske
zbornice, Ulica talcev 24 v Mariboru ob 14. uri.
Navzoči člani: Alumat d.o.o., Andragoški zavod MB – LU, Dialog-Si.net d.o.o., Doba vir znanja,
EIM d.o.o., F.A. Maik d.o.o., Gea d.d., Grafis d.o.o., Granit d.d., Henkel Slovenija d.o.o., Impol
2000 d.d., Kadring d.o.o., Košaki TMI d.d., Mariborski vodovod d.d., Messer Slovenija d.o.o.,
Mikrodata GIS d.o.o., Nevija d.o.o., Perutnina Ptuj d.d., Pravno-finančni sistemi Vadas d.o.o., ProAndy, Andrej Ivanuša s.p., Sea d.o.o., Talum d.d. Kidričevo, Tehnocenter UM d.o.o., Varnost
Maribor d.d., VGP Drava Ptuj d.d., Zavod PPC Tezno, Elektro Maribor Energija Plus d.o.o..
(skupno 323 glasov)
Ostali navzoči: mag. Aleksandra Podgornik (direktorica), Mojca Tominšek (zapisnikarica), Mateja
Solatnik (računovodkinja Sea d.o.o.).
Sejo je vodila predsednica skupščine ŠGZ Nevena Tea Gorjup.

K TČ. 1
Predsednica skupščine je predstavil dnevni red ter predlagala, da se izvede poenostavljeno
glasovanje z dvigom rok
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 5. seje
3. Obravnava in potrditev poslovnega in računovodskega poročila za leto 2011
4. Obravnava in potrditev programa dela ŠGZ za leto 2012
5. Obravnava in potrditev finančnega načrta in članarine ŠGZ za leto 2012
6. Razno

K TČ. 2
Zapisnik 5. seje je bil dan v razpravo oziroma v dopolnitev, nihče ni podal pripomb.
Sklep 2:
Skupščina ŠGZ je potrdila zapisnik 5. seje v predloženi obliki.
Sklep je skupščina sprejela soglasno.
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K TČ. 3
Mag. Aleksandra Podgornik je predstavila poslovno poročilo za leto 2011 in glavne
dogodke, aktivnosti in projekte. Mateja Solatnik iz računovodskega servisa je predstavila
računovodsko poročilo za leto 2011.
Razprave ni bilo.
Sklep 3:
Skupščina ŠGZ je potrdila poslovno in računovodsko poročilo za leto 2011 v predloženi obliki.
Sklep je skupščina sprejela soglasno.

K TČ. 4
Mag. Aleksandra Podgornik je predstavila programa dela ŠGZ za leto 2012.
Posebne razprave ni bilo.
Sklep 4:
Skupščina ŠGZ je potrdila program dela ŠGZ za leto 2012 v predloženi in predstavljeni obliki.
Sklep je skupščina sprejela soglasno.

K TČ. 5
Finančni načrt ŠGZ in članarino za leto 2012 je predstavila mag. Aleksandra Podgornik.
Posebne razprave ni bilo.
Sklep 5:
Skupščina ŠGZ je potrdila finančni načrt ŠGZ in članarino za leto 2012 v predloženi in
predstavljeni obliki .
Sklep je skupščina sprejela soglasno.
K TČ. 6
Predsednica Nevena Tea Gorjup je podala predlog, da se vabila na skupščino v nadalje pošiljajo po
elektronski pošti vodilnim v podjetju, za tiste brez znanega elektronskega naslova bo ŠGZ le-tega
poskušala pridobiti. Samo v kolikor elektronskega naslova član nima ali je neznan, se bo vabilo
posredovalo po klasični pošti.
Sklep 6:
Skupščina ŠGZ sprejme sklep, da se vabila na skupščino v nadalje pošiljajo po elektronski pošti
vodilnim v podjetju, za tiste brez znanega elektronskega naslova bo ŠGZ le-tega poskušala
pridobiti. Samo v kolikor elektronskega naslova član nima ali je neznan, se bo vabilo posredovalo
po klasični pošti.
Sklep je skupščina sprejela soglasno.
Seja je bila zaključena ob 15.40 uri.
Zapisala:
Mojca Tominšek

predsednica skupščine ŠGZ
Nevena Tea Gorjup
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