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ZAPISNIK ZBORA ČLANOV 

Društva za marketing Slovenije 

8. oktober 2018 
 

 

17:05 – 17:10 ZAČETEK ZBORA ČLANOV IN PREDSTAVITEV POTEKA  

Za Društvo za marketing Slovenije je Zbor članov pomemben dogodek, saj lahko enkrat letno s člani delimo 

pretekle dosežke in predstavimo načrte za naprej.  

Zbor članov je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani. Pomembno, da se člani udeležujejo Zbora, saj 

soustvarjajo Društvo in želimo si, da so seznanjeni z dogajanjem in da izrazijo svoje želje ali predloge. 

 

Dnevni red: 

17:10 – 17:35 Toni Balažič – uvodni nagovor 

17:35 – 18:15 Predstavitev delovanja DMS in prihodnjih aktivnosti (dr. Mitja Pirc, predsednik DMS in 

Tanja Kavran, izvršna direktorica DMS) 

1. Poročilo Društva za marketing Slovenije 2017-2018 

2. Načrt dela za obdobje 2018-2019 

3. Volitve nadzornega odbora za obdobje 2018-2021  

4. Razno 

18:15 Druženje s člani  

 

 

17:10 – 17:30 UVODNI NAGOVOR TONI BALAŽIČ 

 

 

17:30 – 17:45 ZAČETEK ZBORA ČLANOV  

- Ob 17:32 ugotavljamo, da smo po 13. členu Statuta DMS sklepčni, saj je prisotnih najmanj 10 članov 

društva in lahko uradno začnemo zbor članov, ki ga vodi izvršna direktorica društva, Tanja Kavran. 

- Z večino glasov prisotnih članov se odloča o vseh zadevah, razen o spremembah statuta, formalnem 

povezovanju in prenehanju društva, kjer je potrebna dvotretjinska večina prisotnih članov. 

- Glasovalno pravico na Zboru članov imajo le člani Društva za marketing Slovenije. Glasujejo lahko vsi 

člani s plačano članarino za leto 2018. 

- Za zapisnikarja in overovatelja so predlagani: 

o zapisnikar: Eva Likar 

o overovateljici Geni Arh in Maja Gorjanc 
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Potrditev dnevnega reda: 

1. Poročilo Društva za marketing Slovenije 2017-2018 

2. Načrt dela za obdobje 2018-2019 

3. Volitve nadzornega odbora za obdobje 2018-2021  

4. Razno 

 

Prisotni so z dvigom rok potrdili sklepčnost zbora članov, zapisnikarja, overovatelja in dnevni red. 

 

1. Poročilo Društva za marketing Slovenije 2017-2018 

Poročilo o delu društva sta predstavila Mitja Pirc, predsednik upravnega odbora DMS in Tanja Kavran, izvršna 

direktorica DMS.  

A. Pregled ključnih aktivnosti  in projektov 

Konference: Slovenska marketinška konferenca, B2B konferenca, Študentska marketinška konferenca Fanfara 

Dogodki: Marketing TOPX, Mesečna srečanja, Marketinški zajtrki, Marketing meetup, Srečanja sekcij, DMS na 

poti 

Nagrade in projekti: Marketinška odličnost, SPORTO nagrada, Akademija MM 

Akademije in sekcije: Mladi marketinški talenti, Upravljanje podatkovne analitike, Študentska sekcija, B2B 

marketing / Direktni marketing in prodaja, Klub direktorjev,  Akademska sekcija 

 

B. Poročilo nadzornega odbora 

Nadzorni odbor DMS se je sestal na seji dne 14. junija 2018 in dal soglasje k predlogu letnega poročila. 

 

Prisotni so z dvigom rok potrdili poročilo DMS 2017-2018. 

 

2. Načrt dela za obdobje 2018-2019 

Načrte je predstavil Mitja Pirc, predsednik DMS 

- Novo spletno mesto 

- Digitalizacija vsebin, članstva 

- Sprememba članarin 

- Transformacija sekcij: študentska, akademska, direktorji 

- Transformacija vsebinskih sekcij: B2B, direktni marketing & prodaja 

- Skrb za zadovoljstvo članov 

- Skrb za kvalitetne in aktualne vsebine 

- Novi formati dogodkov (Vedoželjnik, interaktivne delavnice) 

- Nove akademije 

- Povezovanje 

 

Prisotni so z dvigom rok potrdili predlagani plan aktivnosti za leto 2019. 
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3. Volitve novega nadzornega odbora za obdobje 2018-2021 

Zadnja točka dnevnega reda so bile volitve članov novega nadzornega odbora društva za obdobje 2018-2021.  

- Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad 

finančno - materialnim poslovanjem društva. V okviru nadzora nad finančno – materialnim poslovanjem 

društva ugotavlja, ali so izpolnjene vse zakonske zahteve za veljaven sprejem letnega poročila na zboru 

članov ter na podlagi svojih pozitivnih ugotovitev daje soglasje k predlogu letnega poročila.  

- Nadzorni odbor enkrat letno poroča zboru članov, kateremu je odgovoren za svoje delo. 

- Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli zbor članov. Člani nadzornega odbora izmed sebe 

izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem tudi člani upravnega odbora. 

Lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, ne morejo pa odločati. 

- Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino 

oddanih glasov. Mandatna doba nadzornega odbora je tri leta. 

- Kandidati za nadzorni odbor za obdobje 2018-2021 so: Toni Balažič, Romana Dernovšek, Enzo 

Smrekar 

 

GLASOVANJE:  

- Prisotni so z dvigom rok potrdili nadzorni odbor za mandatno obdobje 2018-2021.  

- Zbor članov je potrdil nadzorni odbor v sestavi Toni Balažič, Romana Dernovšek, Enzo Smrekar. 

 

4. Razno 

Pod točko razno ni bilo nobenih predlogov ali komentarjev. 

 

 

 

Overovitelj zapisnika:     Overovitelj zapisnika:  Zapisničar: 

Geni Arh Maja Gorjanc Eva Likar 

 

      



ZBOR ČLANOV DMS
8. oktober 2018



1. Nagovor Tonija Balažiča, predsednika NO DMS

2. Poročilo Društva za marketing Slovenije 2017-2018

3. Načrt dela za obdobje 2018-2019

4. Volive nadzornega odbora za obdobje 2018-2021 (Toni Balažič, Romana 
Dernovšek, Enzo Smrekar)

5. Razno

PREDLAGANI DNEVNI RED
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1. TONI BALAŽIČ, PREDSEDNIK NO DMS

3



2. POROČILO DMS 2017-2018
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Članstvo, dogodki
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Kdo stoji za delovanjem DMS?
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Člani DMS Številni predavatelji

Upravni odbor DMS: 
Aleksandra Brank, Petra 
Čadež, Matjaž Grm, Jaka 

Kladnik, Lea Lipovšek, 
Nataša Mithans, Mitja 
Pirc, Alenka Potočnik 

Anžič, Špela Žorž

Vodje sekcij:
Minela Jelečević

Lea Lipovšek
Maja Golob

Študentska sekcija: 
aktivni študenti, ki 

jih zanima marketing 
v praksi

Mentorji

Udeleženci akademij: 
3 generacije

Vsebinski vodja DMS 
dogodkov: 

Primož Hvala

Člani programskih 
svetov, člani komisij, 
delovnih skupin …

Nadzorni odbor:
Toni Balažič

Medeja Lončar
Sandi Češko

Zvesti partnerji DMS

Ekipa DMS: Eva Likar, 
Jaka Kozmelj, Špela 
Kranjc, Ana Obreza, 

Katarina Jenko, Tanja 
Kavran



Kdo stoji za delovanjem DMS?
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Člani DMS Številni predavatelji Upravni odbor DMS

Vodje sekcij:
Minela Jelečević

Lea Lipovšek
Maja Golob

Študentska sekcija Mentorji

Udeleženci akademij
Vsebinski vodja DMS 

dogodkov:
Primož Hvala

Člani programskih 
svetov, člani komisij, 
delovnih skupin …

Nadzorni odbor:
Toni Balažič

Medeja Lončar
Sandi Češko

Zvesti partnerji DMS

Ekipa DMS



Kdo stoji za delovanjem DMS?



KAJ POČNEMO: Projekti in aktivnosti
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Konference
Slovenska 

marketinška 
konferenca

B2B konferenca

Dogodki

Študentska 
marketinška 
konferenca:

Fanfara

Nagrade in 
projekti

Akademije 
in sekcije

Marketing 
TOPX 

(10x letno)

Mesečna 
srečanja

(9x letno)

Marketinški 

zajtrki
(4x letno)

Marketing 
meetup
(4x letno)

Srečanja 
sekcij

DMS na 
poti: 
obisk 

podjetja

Mladi 
marketinški 

talenti

Upravljanje 
podatkovne

analitike

Marketinška

odličnost
SPORTO 
nagrada

Akademija

MM

Študentska 
sekcija

B2B 
marketing / 

Direktni 
marketing in 

prodaja

Klub 
direktorjev

Akademska 
sekcija



Članstvo, dogodki

10



Članstvo, dogodki
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Konference in marketinška odličnost
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Zmagovalci 2015-2018
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2018: Droga Kolinska d.d.

2017: Steklarna Hrastnik d.o.o.

2016: ADRIA MOBIL, d.o.o., Novo mesto

2015: Postojnska jama d.d.

2018: Knauf Insulation

2017: Steklarna Hrastnik d.o.o.

2016: Adria Mobil, d.o.o. (B2B2C)

2015: Celtra Inc. (mala/srednja)
2015: Krka d.d. (velika)

2018: ZkotZ d.o.o.

2017: Lumar IG

2016: Medex

2015: Postojnska jama d.d.

2018: Droga Kolinska d.d.

2017: ADDIKO BANK, d.d.

2016: LIDL Slovenija d.o.o. k.d.

2015: ADRIATIC SLOVENICA d.d.



Dogodki DMS
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Akademije
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V letu 2017 in 2018 smo v Društvu za marketing Slovenije organizirali več dogodkov organiziranih v sklopu
izobraževanj Marketinške Akademije. Sprejeli smo tretjo generacijo udeležencev Akademije za mlade
marketinške talente.



Zadovoljstvo članov
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2012 2015 2016 2017

POPOLNOMA ZADOVOLJNI 13 % 15 % 28 % 13 %

ZADOVOLJNI 73 % 70 % 69 % 75 %

NEZADOVOLJNI 7 % 2 % 0 % 13 %

CSI 64 67 75 70

NPS 24 32 64 44

Kako verjetno bi se 
ponovno včlanili v DMS?

zelo verjetno verjetno niti niti manj verjetno sploh ni verjetno povprečje

2015 57 % 33 % 5 % 4 % 1 % 4,4

2016 75 % 23  % 1  % 1  % 0  % 4,7

2017 62 % 24 % 8 % 4 % 2 % 4,4



Ključni vsebinski poudarki 2017/2018
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2017

2018

1) Nov upravni odbor, novo vodstvo

2) Povečanje prihodkov

3) Več dogodkov, usmerjeni v ožje vsebinske segmente

4) Akademija – marketinški talenti

5) Odpiranje tem, ki niso nujno povezane z marketingom

6) B2B konferenca

7) Utrjevanje članstva in ohranjanje zadovoljstva članov

1) Stabilno poslovanje

2) Izvedba Akademije za upravljanje podatkovne analitike

3) Izvedba serije GDPR dogodkov

4) Utrjevanje zavzetosti članov, delo v manjših skupinah

5) Profesionalizacija DMS ekipe

6) Digitalizacija poslovanja in procesov

7) Novi poslovni prostori



Finančno poročilo 2011-2017
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

DOGODKI 48.293 € 50.627 € 30.051 € 24.599 € 27.825 € 33.964 € 33.657 €

ČLANARINE 20.119 € 20.160 € 18.979 € 16.016 € 56.315 € 59.061 € 69.600 €

SPONZORSTVA - 4.581 € 10.859 € 9.201 € 5.965 € 15.939 € 9.941 €*

AKADEMIJE - - - - - 6.598 € 5.741 €

STROŠKI POSLOVANJA -47.571 € -53.358 € -48.899 € -51.033 € -57.844 € -70.123 € -80.703 €

PROJEKTI IN SEKCIJE -16.453 € -12.977 € -10.356 € -8.394 € -8.959 € -12.574 € -13.242 €

SPLET -5.221 € -9.561 € -5.054 € -7.199 € -11.406 € -11.406 € -11.583 €

40 LET DMS - - - - - -8.367 € -

SKUPAJ -4.415 € -528 € -4.420 € -16.810 € 15.282 € 13.092 € 13.411 €



Ključni prihodkovni viri
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ČLANARINE DOGODKI SPONZORSTVA NOVI PRODUKTI

2015 56.315 € 27.825 € 5.965 € /

2016 59.061 € 33.964 € 15.939 € 6.598 €

2017 69.600 € 33.657 € 9.941 € 5.741 €

2018 70.000 € 44.000 € 18.000 € 14.000 €

2018 (%) 48 % 30 % 12 % 10 %

NADZORNI 
ODBOR

Nadzorni odbor DMS se je sestal na seji dne 14. junij 2018 in dal soglasje k 

predlogu letnega poročila.



3. NAČRT DELA ZA 2018/2019
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Načrti za 2018/2019
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POUDARKI

1) Novo spletno mesto

2) Digitalizacija vsebin, članstva

3) Sprememba članarin

4) Transformacija sekcij: študentska, akademska, direktorji

5) Transformacija vsebinskih sekcij: B2B, direktni marketing&prodaja

6) Skrb za zadovoljstvo članov

7) Skrb za kvalitetne in aktualne vsebine

8) Novi formati dogodkov (Vedoželjnik, interaktivne delavnice)

9) Nove akademije

10) Povezovanje



4. VOLITVE NADZORNEGA ODBORA 
2018-2021
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Volitve nadzornega odbora 2018-2021

Kandidati
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Toni Balažič Romana Dernovšek Enzo Smrekar



Nadzorni odbor DMS – delovanje
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NADZORNI 
ODBOR DMS

Iz statuta Društva za marketing Slovenije, 18. člen

• Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva

ter opravlja nadzor nad finančno - materialnim poslovanjem društva. V 

okviru nadzora nad finančno – materialnim poslovanjem društva ugotavlja, 

ali so izpolnjene vse zakonske zahteve za veljaven sprejem letnega poročila 

na zboru članov ter na podlagi svojih pozitivnih ugotovitev daje soglasje k 

predlogu letnega poročila. Nadzorni odbor enkrat letno poroča zboru 

članov, kateremu je odgovoren za svoje delo.

• Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli zbor članov. Člani 

nadzornega odbora izmed sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega 

odbora ne morejo biti obenem tudi člani upravnega odbora. Lahko 

sodelujejo na sejah upravnega odbora, ne morejo pa odločati.

• Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne 

sklepe sprejema z večino oddanih glasov. Mandatna doba nadzornega 

odbora je tri leta.



Volitve nadzornega odbora 2018-2021
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Toni Balažič, izvršni direktor družbe Panvita

Je predsednik nadzornega odbora DMS za 
obdobje 2015-2018 in izvršni direktor 
pomurske Panvite. Svojo karierno pot je 
začel v podjetju Spem d.o.o., kjer je bil 
zadolžen tudi za ustanovitev  Londonske šole 
odnosov z javnostmi  (LSPR Slovenija) in bil 
njen prvi direktor. Poklicno pot je nadaljeval 
v Petrolu na mestu direktorja marketinga in 
v podjetju  A.T. Kearney. Leta 2007 je prevzel 
mesto predsednika uprave Fructala, leta 
2010 mesto predsednika uprave Skupine Žito 
in Žito d.d. in bil nekaj let predsednik uprave 
Mercatorja.



Volitve nadzornega odbora 2018-2021
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Romana Dernovšek, predsednica uprave Loterije 
Slovenije, d.d. 

Diplomirala je iz kadrovskega managementa na 
Univerzi v Mariboru in ima več kot 20 let izkušenj na 
različnih vodilnih delovnih mestih. Pred 5 leti je 
nastopila mandat predsednice uprave, pred tem je na 
Loteriji Slovenije 3 leta vodila razvoj, marketing, 
prodajo in logistiko, bila direktorica družbe LUNA TBWA 
ter vodila različna področja razvoja poslovanja, trženja 
in prodaje v družbah LUNA TBWA in Hermes Plus. Je 
članica mednarodnih skupščin iger Eurojackpot in 
Vikinglotto, članica nadzornega sveta Športne loterije, 
d.d., direktorica gospodarskega združenja loterij 
nekdanje Jugoslavije GIZ ALO in prejemnica priznanja 
Artemida, ki ga za dosežke na področju razvoja 
ženskega managementa podeljuje Združenje Manager. 
Je članica ekip prejemnic več zlatih priznanj za 
učinkovitost v komuniciranju v Sloveniji in edina 
slovenska predstavnica na Svetovnem EFFIE festivalu v 
Singapurju.



Volitve nadzornega odbora 2018-2021
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Enzo Smrekar, predsednik uprave Droge 
Kolinske d.d.in glavni direktor Strateškega 
poslovnega področja v Atlantic Grupi

Je marketinško naravnan strokovnjak s 33-letnimi 
izkušnjami na področju menedžmenta. 18 let je 
preživel v vodilnih multinacionalkah, začel je v Philip
Morrisu, z 29 leti postal generalni direktor družbe 
Diageo za področje Slo, Cro in BiH. V Droga Kolinski je 
kot član uprave COO vodil poslovanje v 7 državah in 
sodeloval pri integracijah in pripojitvah družb (Droga 
in Kolinska, Grandprom, Soko Štark, Tobex) ter pri 
reorganizacije skupine DK. 2010 je vodil prodajni 
proces DK, ki je bil uspešno zaključen s prevzemom s 
strani Atlantic Grupe. Je predsednik Slovenskega 
združenja oglaševalcev in član upravnega odbora SOZ 
ter predsednik Smučarske zveze Slovenije. Pod 
njegovim vodstvom sta DK in AG v zadnjih letih 
prejeli številna priznanja, Enzo Smrekar pa je letos 
prejel tudi naziv oglaševalska osebnost leta.



5. RAZNO

28



Razno

Predlogi članov
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PRIHAJAJOČI 
DMS DOGODKI

10. oktober B2B KONFERENCA
OD DOBAVITELJA DO STRATEŠKEGA PARTNERJA

8. oktober ZBOR ČLANOV DMS

16.  oktober MARKETING TOPX
ZNAMKA ZAPOSLOVALCA (NATAŠA MITHANS)

22.  oktober MESEČNO SREČANJE


