Maribor 19.06.2013

Zapisnik 7. seje skupščine Štajerske gospodarske zbornice (ŠGZ)

ki je bila 18. junija 2013 v dvorani Hotela City, Uliva kneza Koclja 22 v Mariboru ob 8.30 uri.
Navzoči člani: Doba vir znanja, Geis d.o.o., Lumar IG d.o.o., MLM d.d., Mariborski vodovod d.d.,
Nevija d.o.o., Nova KBM d.d., Perutnina Ptuj d.d., Revital d.o.o., Sea d.o.o., Swatycomet d.o.o.,
Tehnocenter UM d.o.o., Varnost Inpod d.o.o., Varnost Maribor d.d., Zavod PPC Tezno. (skupno
254 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 6. seje
3. Obravnava in potrditev poslovnega in računovodskega poročila za leto 2012
4. Obravnava in potrditev programa dela ŠGZ za leto 2013
5. Obravnava in potrditev finančnega načrta in članarine ŠGZ za leto 2013
6. Razno
K TČ. 2
Zapisnik 6. seje je bil dan v razpravo oziroma v dopolnitev, nihče ni podal pripomb.
Sklep 2:
Skupščina ŠGZ je potrdila zapisnik 6. seje v predloženi obliki.
Sklep je skupščina sprejela soglasno.
K TČ. 3
Mag. Aleksandra Podgornik je predstavila poslovno poročilo za leto 2012 in glavne dogodke,
aktivnosti in projekte. Izpostavljeni so bili štirje Štajerski gospodarski forumi, podelitev priznanj in
diplom za inovacije v Podravju za leto 2011, srečanje s slovenskimi veleposlaniki ter kooperacijska
srečanja. Mateja Solatnik iz računovodskega servisa je predstavila računovodsko poročilo za leto
2012.
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Razprave ni bilo.
Sklep 3:
Skupščina ŠGZ je potrdila poslovno in računovodsko poročilo za leto 2012 v predloženi obliki.
Sklep je skupščina sprejela soglasno.
K TČ. 4
Mag. Aleksandra Podgornik je predstavila programa dela ŠGZ za leto 2013 kot tudi realizacijo
plana za prvih 6 mesecev. Od večjih dogodkov so bili organizirani že trije Štajerski gospodarski
forumi, zaključen je razpis za najboljše inovacije v Podravju za leto 2012, sama podelitev nagrad je
predvidena 20.6.2013.
Posebne razprave ni bilo.
Sklep 4:
Skupščina ŠGZ je potrdila program dela ŠGZ za leto 2013 v predloženi in predstavljeni obliki.
Sklep je skupščina sprejela soglasno.
K TČ. 5
Finančni načrt ŠGZ in članarino za leto 2013 je predstavila mag. Aleksandra Podgornik.
Krajša razprava je bila le glede pokrivanja večjih stroškov iz naslova projektov, pri čemer je bilo
pojasnjeno, da izvajanje projektov ni ogroženo.
Sklep 5:
Skupščina ŠGZ je potrdila finančni načrt ŠGZ in članarino za leto 2013 v predloženi in
predstavljeni obliki .
Sklep je skupščina sprejela soglasno.
K TČ. 6
Skupščina se je seznanila z nadomestnimi volitvami za člana UO ŠGZ in potrjenim predlogom s
strani UO.
Sklep 6:
Skupščina potrdi predlog UO ŠGZ, da se za člana UO izvoli Stanko Kranjc iz Paloma d.d. v
primeru, da v obdobju enega leta iz UO izstopi še kakšen član, se za rezervnega kandidata potrdi
Jureta Fišerja iz Gorenje Surovina d.o.o.
Sklep je skupščina sprejela soglasno.

Seja je bila zaključena ob 9.25 uri.
Zapisala:
Mojca Tominšek

predsednica skupščine ŠGZ
Nevena Tea Gorjup
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