ZAPISNIK 51. SEJE UO ZMCS, 03.06.2015
PRISOTNI
Ksenja Špiler Božič, Bojan Brank, Gregor Levič, Mirko Mušič
OPRAVIČENI oz. ODSOTNI
Brigita Lunder Lazar, Saša Einsiedler, Janez Žezlina, Milan Šilc

DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 50. seje
2. Ogled dobre prakse in družabno srečanje: termin in vsebina
3. Jesenski posvet:
a) koga vidimo kot ciljno publiko na morebitnem jesenskem dogodku in kaj želimo
doseči,
b) ko sta zgornji dilemi razrešeni se postavi vprašanje, katere so – za ta dva
parametra – relevantne vsebine katere lahko pokrijemo člani ZMCS.
4. ICMC: kaj pridobi zbornica, kaj člani in kateri so pomisleki
5. e-Svetovalec: prispevki in predstavitve članov oziroma njihove dejavnosti
6. Razno
AD1.
V skladu s točko 6 zapisnika seje UO iz 2.4.2015 sta Marjan Pogačnik in Gregor Levič
predlagala novega člana NO, in sicer Janeza Žezlino, s katerim sta tudi opravila razgovor in
dobila njegovo soglasje. S tem v zvezi sem pripravila dopisno skupščino in predlog
posredovala 21.4.2015 vsem članom po mailu. Kljub dejstvu, da aktualni statut ZMCS ne
predvideva sklica dopisne skupščine, smo se člani UO zavestno odločili, da upoštevamo
glasovanje oziroma rezultat dopisne skupščine in se zavežemo, da na redni letni skupščini v
decembru 2015 predlagamo naslednji dve spremembi statuta: možnost sklica dopisne
skupščine in opcijo zamrznitve članstva.
AD2.
V začetku julija oziroma konec avgusta je predviden ogled primera dobre prakse – Steklarna
Hrastnik. V septembru, predviden termin 18.9.2015, pa obisk Brd z namenom druženja in
izmenjave izkušenj, praks, idej… Gregor Levič preveri termin pri vinarjih in med člani
izvedemo kratko anketo, ali jim odgovarja termin, ideja srečanja. Povabimo še družinske
člane.

AD3
V zvezi z idejo posveta smo sprejeli sklep, da v oktobru pripravimo razpravo med člani
(predviden termin 16.10.2015, kavarna Slamič), kjer definiramo kaj želimo s posvetom doseči
in posledično kdo so potencialni udeleženci in preverimo sploh pripravljenost (energijo) za
realizacijo te ideje. To oktobrsko delavnico pripravita Mirko Mušič in Bojan Brank.
AD4.
V zvezi z ICMC smo se odločili, da imamo še kar nekaj drugih izzivov in to idejo odložimo za
nekaj časa.
AD5.
Slovenski svetovalec ima vrednost za širšo publiko in ostaja v taki obliki kot ga poznamo, s to
razliko, da izide 1 x letno. V poletnem času pa sestavimo nov uredniški odbor, saj 2 nista več
člana ZMCS, pripravimo koncept krajšega Slovenskega svetovalca, ki ga bomo večkrat med
letom pošiljali, 1 x letno pa zbrali najboljše prispevke v nam že znanem Slovenskem
svetovalcu. Povabilo za pisanje člankov in idej je odprto in veseli bomo vsakega.
AD6.
Naredili smo okvirni plan mesečnih srečanj, in sicer:
-

Svetovanje v turizmu (Grego Levič)
Zavzetost vs. Performance ( Bojan Brank)
Predstavitve praks naših članov ( Milan Šilc, Dušan Stopar, Janez Žezlina)

Seja se je končala ob 18.00
Zapisala: Ksenija Špiler Božič

Ljubljana, 3.6.2015

