ZMCS, ZBORNICA ZA MANAGEMENT CONSLUTING
VEČNA POT 11
1000 LJUBLJANA

ZAPISNIK 1-2015
Seje nadzornega odbora ZMCS, zbornice za management consulting Slovenije,
ki je bila dne 25.03.2015 na sedežu zbornice z začetkom ob 17.00 uri.
Prisotni:
Franci Pušenjak, predsednik NO
Renato Burazer, član NO – preko telefona
Tomaž Menih, član NO
Ksenija Špiler Božič, predsednica ZMCS
Dnevni red:
1. Pregled aktivnosti ZMCS v letu 2014
2. Analiza programa dela ZMCS v letu 2015
3. Razno
Ad 1
Predsednik NO, g. Franci Pušenjak, je novo predsednico seznanil z načinom dela NO in pojasnil,
da se NO sestaja dvakrat letno in takrat pregleda skupaj s predsednico stanje dela zbornice za
preteklo obdobje in obravnava tudi plan dela za naslednje obdobje. Nato je predlagal, da
predsednica ZMCS, poda kratek presek o primopredaji nalog z bivšim predsednikom g. Jankom
Arahom.
 Predsednica je NO seznanila, da je večji del primopredaje opravljen.
 Zaključni račun je izdelan in oddan.
 Urediti je potrebno še elektronski podpis in elektronsko pošto.
 Računi za letno članarino 2015 so bili izdani skladno s sklepi skupščine.
Razprava in sklepi ad1:
NO se je seznanil s stanjem primopredaje predsednikov in sprejel še naslednja priporočila:
 NO predlaga, da predsednica pregleda stanje plačil članarine, zaostale članarine ali
neplačane članarine. O stanju članarin predsednica obvesti tudi NO.
 G. Menih predlaga, da UO ZMCS izdela tudi pravilo, kako se ukrepa v primeru članarin
in članstva, ko se posameznemu članu ZMCS spremeni status, obseg poslovanja ali
druga sprememba, ki vpliva na pogoje članstva v ZMCS.

Ad 2
Franci Pušenjak je skladno z 2. točko dnevnega reda prosil predsednico, da seznani NO s
planiranimi aktivnostmi v letu 2015.
Predsednica je izpostavila naslednje:
 UO zbornice se bo sestal konec marca 2015 in se bo nato sestajal 1x mesečno, da se tako
zagotovi kontinuiteta dela in redna obravnava tekočih zadev zbornice.
 V načrtu je izvedba ankete med članstvom zbornice z namenom, da se pridobijo mnenja
vseh članov in zberejo ideje, kako zbornico približati članom in kako najbolje pokriti vse
interese vseh članov zbornice.

 Mesečna druženja članov in zunanje javnosti bi ostala, vendar bi bilo dobro, da se
prevetrijo vsebine pogovorov in posameznih dogodkov.
 Zamisel je tudi, da bi zbornica organizirala en večji dogodek v letu, ki bi bil bolj odmeven,
javno odprt in predvsem vsebinsko aktualen.
 Vse te predloge in zamisli, bo obravnaval UO in jih tudi dopolnil.
Razprava in sklepi:
NO je zamisli predsednice pozdravil in podprl ter oblikoval tudi nekaj dodatnih predlogov:
 G. Menih je poudaril, da je škoda, da program še ni oblikovan, saj je četrtletje že za nami.
Predlaga, da UO zelo hitro oblikuje končni program in ga začne izvajati.
 G. Pušenjak predlaga, da se program dogodkov z opredeljenimi termini posreduje članom
skupaj z anketo. Predlaga še, da se ponovno preveri ali je termin mesečnih srečanj
optimalen.
 Predlog je tudi bil, da se mesečna srečanja vsebinsko obogatijo, da se organizirajo
razprave o aktualnih gospodarskih temah med svetovalci in, da se oblikovana stališča na
teh forumih tudi medijsko objavijo.
Ad3 – razno
Gospod Renato Burazer, nas je na začetku seje poklical po telefonu, ker se seje osebno ni mogel
udeležiti. Prisotnim je sporočil, da zaradi preobilice svojih obveznosti in tudi drugih življenjskih
prioritet, odstopa kot član NO. Delo zbornice bo seveda spremljal in se tudi vključeval v
dogodke zbornice, kolikor mu bo čas dopuščal!
Sklep:
Prisotni so z razumevanjem sprejeli željo kolega Burazerja, mu zaželeli vso srečo na njegovih
poteh ter se dogovorili, da bo predsednica skladno s statutom sprožila postopke za izvolitev
novega člana NO.
Seja je bila končana ob 18.00 uri.
Zapisal:
Franci Pušenjak

Predsednik NO:
Franci Pušenjak
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