ZAPISNIK 52. SEJE UO ZMCS, 09.09.2015
VABLJENI
PRISOTNI:
Ksenija Špiler Božič, Bojan Brank, Gregor Levič, Brigita Lunder Lazar, Milan Šilc
OPRAVIČENI oz. ODSOTNI:
Mirko Mušič, Saša Einsiedler, Janez Žezlina
DNEVNI RED:
Predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled zapisnika 51. seje
Finance
Internetna stran, Slovenski svetovalec
Aktivnosti do konca leta
Razno

AD1.
V skladu s točko 2 zapisnika 51. seje UO iz 3.6.2015 je Gregor Levič prevzel organizacijo
družabnega srečanje v Brdih 18.9.2015. Ugotavljamo, da je 6 članov potrdilo svojo prisotnost,
nekateri tudi s svojimi družinskimi člani.
Za tiste člane, ki bi si rajši ogledali primer dobre prakse pa organiziramo ogled Steklarne Hrastnik
in pogovor z managementom, in sicer v torek, 29.9.2015 v popoldanskem času.
Potrjen je tudi termin, in sicer petek, 16.10.2015 za oktobrsko delavnico, ki bo služila kot
predpriprava za spomladanski posvet. Koncept delavnice bosta Bojan Brank in Mirko mušič
predstavila na UO 7.10.2015.
AD2.
Sedem (7) članov še ni poravnalo svojih članarin. Skupna vrednost neplačanih članarin znaša 900
eur. Dogovor je, da vsakega od njih osebno povprašam in pridobim informacijo, kje je težava.
Skupna vrednost poravnanih članarin za leto 2015 znaša 3.250 eur
AD3.
Enotni smo si bili, da naša spletna stran potrebuje prenovo, zato bomo pridobili minimalno 3
ponudbe. Pred tem si bomo odgovorili, kaj želimo z novo spletno stranjo doseči.
Za potrebe krajše oblike Slovenskega svetovalca, ki bo izhajal večkrat letno, je UO potrdil okvir z
vprašanji za predstavitev članov, ki bo poslan vsem članom. Izid prve take krajše oblike je
predviden v začetku oktobra 2015.

AD4.
Dogovorili in uskladili smo tako termine kot vsebine dogodkov do konca leta 2015.

Termin

Dogodek

29.9.2015 ob 15.00 uri

Obisk in ogled Steklarne Hrastnik, pogovor z managementom

16.10.2015 od 13.00 do 15.00 ure

Delavnica kot predpriprava na spomladanski posvet ZMCS

27.11.2015 od 13.00 do 15.00 ure

Predavanje (najverjetneje tema turizem)

10.12.2015 ob 18.00 uri

Skupščina ZMCS in prednovoletno druženje članov

AD6.
Brigita Lunder Lazar se je zavezala, da poda predlog prostorov, kjer bi se odvijala predavanja,
dogodki ZMCS in tako pridobimo alternativo Kavarni Slamič.

Seja se je končala ob 18.00
Zapisala: Ksenija Špiler Božič
Ljubljana, 09.9.2015

