ZAPISNIK 50. SEJE UO ZMCS, 01.4.2015
PRISOTNI
Ksenja Špiler Božič, Brigita Lunder Lazar, Saša Einsiedler, Milan Šilc in Bojan Brank
OPRAVIČENI oz. ODSOTNI
Gregor Levič, Mirko Mušič, Janez Žezlina

DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 49. seje
2. Izmenjava pogledov na Dan svetovalcev 18.12.2014
3. Pohvale in mnenja o 8.številki Slovenskega svetovalca in začetek priprav na
novo številko
4. Poslanstvo zbornice
5. Priprava srečanja članov na temo poslanstva in vrednot
6. Razno

AD1.
Zapisnik 49. seje se sprejme brez pripomb
AD2.
Dan svetovalcev je bil korektno izveden in se ga ohrani v takšni obliki tudi v
prihodnje.
AD3
Slovenski svetovalec je vsebinsko bogat, sprejme pa se predlog, da bi posamezni
članki izhajali v e-obliki novičk enkrat mesečno, enkrat letno pa tudi v daljši inačici,
kot doslej. Ustanovi se delovna ekipa – Janez Žezlina, Brigita Lazar Lunder in Bojan

Arah kot tehnični sodelavec, ki poskrbijo za zbiranje naročnikov na mesečnega ESvetovalca ter širjenje na družbenih omrežjih (predvsem LinkedIn, pa tudi ostalih)
AD4.
Potrebno je postopno izobraževanje oz. osveščanje naročnikov glede koristnosti in
pomembnosti svetovanja, prav tako pa dvigniti ugled zbornice in svetovalcev. O
predlogih, da bi za nove člane uvedli nekakšno mentorstvo oz. opravili izbor, kdo je
lahko član ZMCS, bo potekala razprava tudi na srečanju, ki bo organizirano 17.4.2015
Prav tako smo ugotovili, da samo članarina za delovanje zbornice ni zadostna in da bi
se lahko s kvalitetnimi predavanji bolj odprli tudi do ne-članov ter jim ta predavanja
ponudili z ugodno kotizacijo.
Sklopi predavanj bi bili razdeljeni na jesensko-zimski in zimsko-pomladni del, v
pomladnem delu bomo odprli temo o standardih za svetovalca (vrednote,
poslanstvo), v poletnem času bodo bolj neformalna srečanja z nekoliko lahkotnejšimi
temami. Za jesen 2015 bi tako pripravili posvet, na katerega bi povabili 5 do 7
zanimivih predavateljev in na ta posvet povabili širšo javnost. Bojan Brank in Mirko
Mušič bi pripravila okviren program (čigar zametki so že narejeni) in ga predstavila na
naslednjem srečanju. Posvet bi bil okvirno konec oktobra ali novembra 2015.
AD5.
V aprilu, točneje 17.4. 215 bi izvedli med člani ZMSC posvet na temo vrednot, tako
same zbornice, kot tudi osebnih in poslovnih. Na srečanju bi imela uvodno
razmišljanje (cca 20 min) Saša Einsiedler, ki bi spodbudila člane, da se pridružijo
razpravi o tem, kaj je pomembno za nas kot svetovalce, kakšna si želimo, da bi bila v
bodoče naša zbornica in kaj lahko sami doprinesemo k njenemu ugledu.
Čas izvedbe srečanja bo znan po izpolnjevanju anket-predvidoma pa ob 8.30 ali ob
13h., tudi prostor še ni določen. Ksenija bo sporočila, ali je možen brezplačen najem
prostora v IBM, sicer ostane lokacija Slamič.
AD6.
Člane pozovemo k pisanju člankov, enega bo pripravil g. Milan Šilc, rok za oddajo je
1. 5. 2014.
AD6.

Glede ankete se dogovorimo, da jo Brigita pripravi v e-obliki. Dodajo se še vprašanja
o tem, ali bi bila za člane bolj ugodna ura za srečanja ob 8.30, o E-Svetovalcu,
povpraša se člane o njihovem mnenju glede dogodka jeseni ter kako lahko vsak član
prispeva svoje znanje oz. se vpraša, kaj je dodana vrednost njegovega članstva v
odnosu do zbornice.
Prav tako Brigita pripravi posebno anketo glede zanimanja za pristop v ICMCI.
Glede ukrepanja v primeru neplačanih članarin in prošenj za zamrznitev članstva se
sprejme sklep, da zamrznitev ni možna, da se lahko član, ki ne želi plačati članarine za
tekoče leto, iz ZMCS izpiše. Če se v roku treh let znova včlani, mu ni potrebno
ponovno plačati vpisnine, poravnati mora pa tekoče obveznosti. Fizičnih oseb ne
sprejemamo v zbornico.
Pozove se Marjana Pogačnika ter Gregorja Leviča, da zaradi izstopa Renata Burazerja
iz nadzornega odbora ZMCS predlagata novega člana.
Dogovorimo se, da ohranimo junijsko druženje na pikniku, Milan Šilc se obveže najti
primeren prostor oz. ga rezervira ali v Harmoniji Mengeš ali v Mostecu, prav tako se
zaveže k organizaciji skupščine.
Predlagamo še Gregorja Leviča za vodenje financ ZMCS.
Napovemo naslednja srečanja upravnega odbora na vsako prvo sredo v mesecu ob
16.30., Ksenija pošlje vabila.
Seja se je končala ob 18.15
Zapisala Saša Einsiedler

Golo, 2.4.2015

