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ZBOR ČLANOV 

DRUŠTVA ZA MARKETING SLOVENIJE 

Ljubljana, 13. junij 2016 ob 16.00 

 

Predsednik občnega zbora: izvršna direktorica DMS, Tanja Kavran 

 

PRISOTNI: Lista prisotnosti je v pisarni Društva. 

 

Po tridesetminutnem zamiku je bila ugotovljena sklepčnost Zbora članov, zato se je zbor lahko začel. 

Zapisnikar, overovatelja zapisnika in predsednik občnega zbora sta bila soglasno sprejeta, prav tako dnevni 

red. 

 

 

16:30 ZAČETEK OBČNEGA ZBORA ČLANOV DMS 

 

Ob 16:30 smo ugotovili, da smo po 13. členu Statuta DMS sklepčni, saj je bilo prisotnih najmanj 10 članov 

Društva in smo lahko uradno začeli občni Zbor članov, ki ga je vodila izvršna direktorica društva, Tanja 

Kavran.  

 

Upravni odbor je za zapisnikarja in dva overovatelja predlagal in imenoval: 

Zapisnikar: Tamara Kajtazović 

Overovatelja: Janez Rajh, Maja Golob  

 

Dnevni red: 

1. Poročilo Društva za marketing Slovenije za obdobje 2015/2016 

2. Načrt dela za obdobje 2016/2017 

3. Razno 

 

Sestavo in dnevni red je z večinskim dvigom rok potrdil zbor članov, za potrditev je bila potrebna večina 

glasov. 
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1. POROČILO DRUŠTVA ZA MARKETING SLOVENIJE ZA OBDOBJE 

2015/2016 

 

Poročilo o delu Društva sta predstavila Darko Dujič, predsednik Društva in Tanja Kavran, izvršna 

direktorica Društva (celotno poročilo o delu DMS v letu 2015 ter pregled ključnih aktivnosti in projektov je 

dostopnih na tej povezavi). 

 

A. Pregled ključnih aktivnosti  in projektov 

Pred dvema letoma in pol si je Upravni odbor DMS zadal sledeče dolgoročne cilje: povečanje članstva in 

spremenjen sistem članarin, povečanje aktivnosti članov in zadovoljstva, vrhunske strokovno-

izobraževalne vsebine. Cilji so bili doseženi, v letu 2015 je na 43 dogodkih DMS in petih sekcij DMS gostovalo 

121 predavateljev, skupno je bilo 2790 udeležencev in 129 ur izobraževanj. Vse številke so se v primerjavi 

z letom 2014 izrazito povečale (kar je razvidno tudi v infografiki na tej povezavi).  Glavne aktivnosti društva 

v obdobju 2015/2016 so (bile): 

 največja novost obdobja 2015/2016 je uvedba nove serije dogodkov na željo članov: Marketinški 

zajtrki, dogodki, na katerih želimo s člani DMS navdihujoče začeti dan. Jutro začnemo z 

neformalnim druženjem ob rogljičku in kavi, nadaljujemo z vodenim pogovorom z navdihujočo 

osebo iz slovenske marketinške in poslovne javnosti, po pogovoru pa v sproščenem vzdušju delimo 

dobre prakse in misli; 

 Društvo je na pobudo Nataše Mithans (Pristop) in Tanje Kavran (DMS) uvedlo tudi nov 

izobraževalni program Marketinška akademija, namenjen mladim talentom, ki imajo od enega do 

petih let delovnih izkušenj s področja marketinga, komunikacije, odnosov z javnostmi in prodaje ter 

želijo napredovati v karieri in prevzeti vodstvene položaje. V prvi generaciji akademije se izobražuje 

15 mladih talentov; 

 prav tako je Društvo v lanskem letu uvedlo novo nagrado marketinška odličnost podjetij, ki je bila 

letos podeljena že drugič: 

 nagrajevanje marketinško usmerjenih podjetij, 

 cilj je marketing pozicionirati kot ključno funkcijo v podjetju, povezava marketinga in 

managementa, vpletenost marketinga v vse organizacijske procese podjetja; 

 aktivne sekcije: Sekcija za direktni marketing in prodajo, Sekcija za B2B marketing in 

Študentska sekcija, Klub marketinških direktorjev; 

 v začetku leta 2016 smo v Cankarjevem domu z več kot 150 udeleženci praznovali odličnih 40 let DMS,  

 izvedli smo 21. Slovensko marketinško konferenco; 

 naziv marketinški up leta 2016 za najboljšo magistrsko nalogo s področja marketinga sta prejeli 

dve avtorici - Alenka Cok in Nadja Djuričič; 

http://www.dmslo.si/aktualno/novice/poroc-ilo-o-poslovanju-drustva-za-marketing-slovenije-v-letu-2015/
http://www.dmslo.si/aktualno/novice/poroc-ilo-o-poslovanju-drustva-za-marketing-slovenije-v-letu-2015/
http://www.dmslo.si/media/dms.v.stevilkah_leto.2015.pdf
http://www.smk.si/


 

3 

 

 izvedli smo že 9. Fanfaro – Študentsko marketinško konferenco; 

 razširjena raziskava Trženjski monitor DMS - lani po priporočilih nadzornega odbora nadgradili vsebine, 

določene vsebine so dostopne samo članom; začeli tudi z manjšimi temami v vmesnem času 

(dopustovanje, zadolževanje), aprila pa smo kot običajno objavili osrednjo raziskavo. 

 raziskava Mind Wide Open v partnerstvu s Pristopom; 

 24. Akademija MM, strokovno-znanstvena revija za marketing; 

 nove teme izobraževanj Marketing TOPX; 

 mesečna srečanja DMS; 

 novost pri mesečnih srečanjih: DMS na poti – obiskali smo podjetje Krka.  

 SPORTO Awards 2016 najboljšim primerom dobrih praks na področju sponzorstev in marketinga v 

športu v Adriatic regiji; 

 
Prisotni so z dvigom rok potrdili poročilo DMS za obdobje 2015/2016, za potrditev je bila potrebna večina 

glasov.  

 

2. NAČRT DELA ZA OBDOBJE 2016/2017 

Načrt dela za obdobje 2016/2017 sta predstavila predsednik DMS, Darko Dujič in izvršna direktorica DMS, 

Tanja Kavran: 

- Nov poudarek in aktivnosti za povezovanje strokovnjakov in podjetij z namenom povečevanja 

marketinškega znanja / kapitala v Sloveniji.   

- Vizija: do leta 2025 bo marketing osrednja povezovalna funkcija v slovenskih podjetjih; 

- Nadaljevanje in nadgradnja tem obstoječih dogodkov: mesečna srečanja DMS, izobraževanja 

Marketing TOPX, marketinški zajtrki, srečanja sekcij; 

- Marketinška akademija; 

- Širitev in mednarodno povezovanje z marketinškimi društvi in akademijami; 

- Nagrade SPORTO Awards; 

- 22. SMK 2017 bo 30. in 31. maja 2017; 

- Nagradi marketinška odličnost in marketinški up; 

- Povezovanje – med organizacijami, med strokami, med poslovnimi funkcijami, medgeneracijsko; 

- Vstopanje v nove segmente; 

- Delo s člani v manjših skupinah; 

- Volitve novega upravnega odbora v 2017. 

 

Prisotni so z večinskim z dvigom rok potrdili predlagani načrt aktivnosti za 2016/17. 
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Prisotni člani so dali dodatne predloge za delo DMS: 

- Več aktivnosti B2B sekcije; 

- Za mlade: organizirati veščine komuniciranja in nastopanja; 

- Predstavljanje primerov manjših podjetij; 

- Več povezovanja in izmenjave izkušenj med člani. 

 

 

3. RAZNO 

Pod točko razno ni bilo nobenih komentarjev s strani prisotnih, zato se je s tem zaključil Zbor članov. 

 

Overovitelj zapisnika: Overovitelj zapisnika: Zapisnikar: 

Janez Rajh Maja Golob Tamara Kajtazović 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 5. julij 2016 

------------------------------------------------- 

Zbor članov je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani.  

(13. člen statuta DMS) Zbor članov je sklepčen, če je prisotnih več kot tretjina članov. Če zbor članov ni sklepčen, se zasedanje odloži za 

30 minut. Po preteku tega časa je zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov društva. Zbor članov vodi izvršni direktor društva. Z 

večino prisotnih glasov odločajo o vseh zadevah, razen o spremembah statuta, formalnem povezovanju in prenehanju društva, kjer je 

potrebna dvotretjinska večina prisotnih članov. Na Zboru članov so lahko prisotni le člani Društva za marketing Slovenije, ki morajo 

imeti na dan zbora članov plačano članarino za tekoče leto 2016. 

http://www.dmslo.si/media/statut.dms_03-02-2014.pdf


ZBOR ČLANOV DMS
13. junij 2016
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PREDLAGANI DNEVNI RED

1. Poročilo Društva za marketing Slovenije za obdobje 2015/2016

2. Načrt dela za obdobje 2016/2017

3. Razno 



1. Poročilo DMS 2015/2016
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KLJUČNE AKTIVNOSTI IN PROJEKTI

Dolgoročni fokus DMS (do 2017)

• Povečanje članstva in sistem članarin (2015)

• Aktivnosti članov in zadovoljstvo

• Vrhunske strokovno izobraževalne vsebine

Vodstvo društva za obdobje 2014-2017

• Predsednik Darko Dujič, podpredsednica Aleksandra Brank

• Člani UO DMS: Jaka Lenardič, Sašo Palčič, Mitja Pirc, Lovro Peterlin, Jasna Suhadolc, Andraž 

Štalec, Špela Žorž.

• Nadzorni odbor: Toni Balažič (predsednik), Medeja Lončar, Sandi Češko



1. Poročilo DMS 2015/2016
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POSLANSTVO IN VIZIJA

Poslanstvo

• Povezujemo strokovnjake in podjetja z namenom povečevanja marketinškega znanja / 

kapitala v Sloveniji.

Vizija

• Do leta 2025 bo marketing osrednja POVEZOVALNA funkcija v slovenskih podjetjih.



1. Poročilo DMS 2015/2016
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KLJUČNE AKTIVNOSTI IN PROJEKTI
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1. Poročilo DMS 2015/2016
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1. Poročilo DMS 2015/2016
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1. Poročilo DMS 2015/2016
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Marketing TOPX

• Pricing - cenovne strategije in taktike (dr. Mitja Pirc), september 2015

• Marketinški plan in marketinška učinkovitost (Nataša Mithans, Matija Torlak), oktober 2015

• Intelektualna lastnina in uporaba v praksi (Tina Osojnik), november 2015

• Marketing performance (Gorazd Planinc, Saša Pavlovski), december 2016

• Vsebinski marketing (Jasna Suhadolc, Maja Tomažin), februar 2016

• Praktična prodajna orodja v marketingu (Lovro Peterlin), marec 2016

• Category management - upravljanje blagovnih skupin (Andreja Avberšek), april 2016

• Medijske strategije in zakup (Barbara Modic, Vesna Marđonović), maj 2016

• onTOPX: Finance za marketingaše (Lovro Gruden), junij 2016

• Vitko inoviranje (dr. Jaka Lindič), junij 2016



1. Poročilo DMS 2015/2016

12

Mesečna srečanja

• Marketinške tehnologije

• Znanja in spretnosti marketingašev 2020

• Kako izboljšati lansiranje izdelkov in uspešnost na trgu?

• Direktni marketing

• 5 marketinških konceptov in orodij za leto 2016

• Športni marketing

• Zavzetost zaposlenih kot gonilo uspešnosti

• Obisk podjetja Krka d.d.

NOVA SERIJA DOGODKOV: Marketinški zajtrki

• april 2016: Pogovor s Tonijem Balažičem, Mercator

• februar 2016: Pogovor s Sandijem Češkom, Studio Moderna

• november 2015: Pogovor z Marjanom Batageljem, Postojnska jama



1. Poročilo DMS 2015/2016
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NOV IZOBRAŽEVALNI PROGRAM: Marketinška akademija

• Leto in pol trajajoč izobraževalni program, namenjen mladim talentom, ki od enega do 

petih let delovnih izkušenj s področja marketinga, komunikacije, odnosov z javnostmi in 

prodaje ter želijo napredovati v karieri in prevzeti vodstvene položaje

• Omogoča nadgradnjo marketinškega znanja in vodstvenih veščin ter širitev družbene 

mreže poznanstev v marketinški in širši poslovni javnosti.



1. Poročilo DMS 2015/2016
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V LETU 2015 …

V LETU 2016 …



1. Poročilo DMS 2015/2016
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MEDEX d.o.o., Ljubljana ADRIA MOBIL, d.o.o., Novo mesto LIDL Slovenija d.o.o. k.d.

ADRIA MOBIL, d.o.o., Novo mesto



1. Poročilo DMS 2015/2016
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Nadgradnja raziskave

• Dopustovanje Slovencev, junij 2015 

• Varčevanje in zadolževanje Slovencev, oktober 2015

• Kako prebivalci Slovenije vidimo slovensko družbo, februar 2016

• Trend postopnega dviga obsega potrošnje, april 2016



Trženjski monitor DMS: Kako prebivalci Slovenije
vidimo slovensko družbo (februar 2016)
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1. Poročilo 2015/2016
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SEKCIJE



1. Poročilo DMS 2015/2016
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Prenova članskega sistema v 2015



1. Poročilo DMS 2015/2016
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Članstvo 2015: ostaja na enakem nivoju, med 500 – 550 članov 

Izjemna rast prihodkov od članstva

Zadovoljstvo članov (raziskava november 2016)

Aktivnost članov
• z uvedbo novega članskega sistema se je močno povečala aktivnost članov (obiskovanje 

dogodkov, angažiranje pri vsebinah, delovanje v manjših skupinah …)

2015 OSNOVNI NIVO NAPREDNI NIVO STRATEŠKI NIVO ŠTUDENTI

542 ČLANOV 54 % 29 % 8 % 18 %

2011 2012 2013 2014 2015

ČLANARINE 20.119 € 20.160 € 18.979 € 16.016 € 56.315 €

2012 2015

CUSTOMER SATISFACTION INDEKS (CSI) 64,1 67,1

NEZADOVOLJNI 20 % 18 %

ZADOVOLJNI 75 % 71 %

POPOLNOMA ZADOVOLJNI 5 % 12 %



1. Poročilo DMS 2015/2016
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1. Poročilo DMS 2015/2016
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3.390 sledilcev 2.438 sledilcev 9.501 sledilcev13.6.2016

LinkedIn skupina: Marketing Slovenija – DMS



1. Poročilo DMS 2015/2016
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PREGLED POSLOVANJA
• DMS sledi osnovni filozofiji, da ustvarjeno vračamo nazaj članom

• Leto 2015 smo zaključili:+15.282 €

• V 2015 nismo izvedli investicije v višini 15.000 € za novo spletno mesto, prestavljeno na 2017

• Stanje denarnih sredstev na dan 6.6.2016: 62.000 €

• Povečanje prihodka iz članarin za 250 %

2011 2012 2013 2014 2015

DOGODKI 48.293 € 50.627 € 30.051 € 24.599 € 27.825 €

ČLANARINE 20.119 € 20.160 € 18.979 € 16.016 € 56.315 €

SPONZORSTVA 0 4.581 € 10.859 € 9.201 € 5.965 €

OSTALO -1.800 € -1.299 € -1.048 € -2.009 € -3.222 €

AKADEMIJA MM -2.538 € -1.568 € -2.829 € -1.328 € -411 €

SEKCIJE -4.889 € -2.845 € -2.653 € -1.607 € -1.131 €

TRŽENJSKI MONITOR -7.226 € -7.265 € -3.826 € -3.450 € -4.195 €

SPLET -5.221 € -9.561 € -5.054 € -7.199 € -8.020 €

ADMINISTRACIJA in 
AMORTIZACIJA

-47.571 € -53.358 € -48.899 € -51.033 € -57.844 € *

SKUPAJ -4.415 € -528 € -4.420 € -16.810 € 15.282 €

*Stroški poslovanja: višji stroški plačil prek študentskih servisov, projekt nadgradnje vsebin, nova pomoč za vsebine



1. Poročilo DMS 2015/2016
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PREGLED POSLOVANJA



2. Načrt dela za obdobje 2016/2017
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Ključne aktivnosti in projekti

• Povezovanje

• Vstopanje v nove segmente

• Delo s člani v manjših skupinah

• Volitve novega upravnega odbora v 2017



3. Razno
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Predlogi članov


