Združenje za projektni management
PMI Slovenija, Ljubljana Chapter
Železna cesta 14
1000 Ljubljana, Slovenija

Datum izdaje:

10.4.2019

Verzija:

1.0

Zapisnik
Redni občni zbor
Združenja za projektni management PMI Slovenija
Datum: 3.4.2019, začetek ob 17:00
Lokacija: Marand d.o.o., Koprska ulica 100, 1000 Ljubljana
Prisotni: Miha Lenič, Igor Mrzlikar, Alenka Gruden, Jasna Škrbec, David Kropf, Ana Sustič,
Andreja Križnič, Antonela Divić Mihaljević, Maja Brajkovič, Ana Seliškar (predčasno zapustila
občni zbor), Alenka Slabe, Lilijana Pretnar, Tomaž Stegel, Sonja Milavec (ni član PMI Slovenija)

1 Dnevni red
1

Dnevni red ............................................................................................................................................... 1

2

Uvodni pozdrav predsednika PMI Slovenija ..................................................................................... 2

3

Izvolitev delovnega predsedstva ......................................................................................................... 2
3.1

Začetek občnega zbora ................................................................................................................ 2

3.2

Izvolitev delovnega predsedstva................................................................................................ 2

4

Spremembe statuta in potrditev statuta ........................................................................................... 2

5

Potrditev poslovnega poročila 2018 .................................................................................................. 2

6

Potrditev finančnega poročila 2018 ................................................................................................... 3

7

Plan aktivnosti za leto 2019 ................................................................................................................. 3

8

Predstavitev rezultatov elektronskih volitev Izvršnega odbora.................................................... 4

9

Volitve v Častno razsodišče ................................................................................................................. 4

10

Potrditev blagajnika ........................................................................................................................... 5

11

Razno .................................................................................................................................................... 5

11.1

Podelitev priznanj za predano volontersko delo .................................................................... 5

Priloga 1: Rezultati elektronskih volitev IO ................................................................................................ 7
Priloga 2: Zapisnik volitev Častnega razsodišča ........................................................................................ 7

Stran 1/7

2 Uvodni pozdrav predsednika PMI Slovenija
Igor Mrzlikar je pozdravil vse udeležence 17. občnega zbora.

3 Izvolitev delovnega predsedstva
3.1 Začetek občnega zbora
Na občnem zboru je bilo ob začetku (17:00) prisotnih 13 od 106 članov PMI Slovenija, torej 12
% vseh članov. Zato se je uradni začetek občnega zbora zamaknil za 30 minut, kot to določa
status društva. Po 30 minutah je lahko občni zbor zasedal le z navzočimi člani.
Občni zbor se je začel ob 17:30.
Na predlog dnevnega reda ni bilo pripomb in občni zbor ga je soglasno potrdil.

3.2 Izvolitev delovnega predsedstva
Občni zbor je soglasno izvolil delovno predsedstvo občnega zbora v sestavi:
•
•
•

Miha Lenič, predsednik delovnega predsestva
Maja Brajkovič
Tomaž Stegel

Zapisnikar: Miha Lenič
Overovitelja zapisnika: Maja Brajkovič, Tomaž Stegel

4 Spremembe statuta in potrditev statuta
Igor Mrzlikar, predsednik združenja, je predstavil spremembe Statuta društva, ki so bile izvedene
v letu 2018 in je nanje imela pripombe Upravna enota Ljubljana, ki je zahtevala določene
popravke. Popravke je združenje implementiralo v mesecu marcu 2019. Predsednik je
popravljen statut združenja posredoval na EU Ljubljana v ponovno potrditev.
Vse spremembe in potrebni popravki so bili predstavljeni občnemu zboru. Popravljeni statut je
na voljo na spletni strani združenja.
SKLEP: Občni zbor je soglasno sprejel spremembe statuta.

5 Potrditev poslovnega poročila 2018
Igor Mrzlikar je predstavil delovanje združenja v letu 2018. Predstavil je izvedene in neizvedene
cilje za leto 2018.
Združenje je v letu 2018 izvedlo sledeče aktivnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Povečati število članov na 100
Soorganizacija 2. konference z itSMF
dogodkov PM4REAL (dejansko 7)
Udeležba LightUP Celovec
Dogovori za sodelovanje z Univerzami
Pridobivanje sponzorjev, donatorjev, partnerjev
Prenova spletne strani
Izvedba dveh pripravljalnih tečajev za PMP
EU projekt Startup
Uskladitev z GDPR
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•
•
•

Člani PMI ECC
Udeležba LIM Berlin
Udeležba R8 Beograd

Neizvedene so ostale sledeče aktivnosti:
•
•
•

Retention rate 90% (dejankso 73%)
Poganjki projektov (2019)
ECC baza predavateljev

SKLEP: Občni zbor je soglasno sprejel Poslovno poročilo 2018.

6 Potrditev finančnega poročila 2018
Miha Lenič je predstavil finančno poročilo za leto 2018.
V letu 2018 je združenje imelo:
•
•
•
•
•

9.200,57 € dohodkov
5.568,24 € odhodkov
3.618,52 € neto dobička
65,70 € davčnih odtegljajev
10.569,85 € stanje sredstev na 31.12.2018

Prihodki so izhajali iz sledečih virov:
•
•
•
•

Donatorska/sponzorska sredstva
Prihodki iz dogodkov
Refundacije/donacije PMI
Članarine (x * 11 USD)

Odhodki so izhajali iz sledečih stroškov:
•
•
•
•
•
•

Potni stroškov za PMI dogodke
Spletna stran (prenova, gostovanje)
Dogodek za prostovoljce
Drobni material
Bančne provizije
Davki

Alenka Gruden, predsednica NO, je v imenu NO potrdila ustreznost Poslovnega in finančnega
poročila, ki ju je NO pregledal.
SKLEP: Občni zbor je soglasno sprejel Finančno poročilo 2018.

7 Plan aktivnosti za leto 2019
Igor Mrzlikar je predstavil plan aktivnosti za 2019:
•
•
•
•
•
•
•
•

Soorganizacija 2. konference z itSMF
Ohraniti 20% rast članstva
Soorganizacija 3. konference z itSMF
10 dogodkov PM4REAL
Udeležba LightUP Italija
Dogovori za sodelovanje z Univerzami, ŠOU
Pridobivanje sponzorjev, donatorjev, partnerjev
Vzdrževanje spletne strani
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Izvedba enega pripravljalnega tečaja za PMP
EU projekt Startup - izvedba
Aktivno članstvo v PMI ECC
Udeležba LIM Dublin Maj 2019
Udeležba R8 Bruselj November 2019
Retention rate nad 75%
Poganjki projektov (2019)
Predlagaj predavatelje v ECC bazo predavateljev
Organiziraj pripravljalni program za CAPM
Dogodek za prostovojce in povečanje števila aktivnih prostovoljcev
Predstavitve zaposlitvenih možnosti članom PMIS

SKLEP: Občni zbor je soglasno sprejel Plan aktivnosti za leto 2019.

8 Predstavitev rezultatov elektronskih volitev Izvršnega odbora
Volilna komisija je zasedala v zasedbi Andreja Križnič, predsednica, in Ana Sustič.
Andreja Križnič je predstavila potek elektronskih volitev.
Odprte so bile tri pozicije:
•
•
•

direktor trženja in komunikacij
direktor profesionalnega razvoja in certifikacije
blagajnik

Za blagajnika ni bila oddana nobena kandidatura. Zato so bile za elektronske volitve pripravljene
samo dve funkciji za katere so člani lahko glasovali v obdobju enega meseca.
Volilno pravico je v času volitev imelo 98 članov.
•
•

ZA Antonelo Divić Mihaljević (za direktorja trženja in komunikacij) je volilo 32 članov.
Nihče PROTI.
ZA Davida Kropfa (za direktorja profesionalnega razvoja in certifikacije) je volilo 30
članov.
1 PROTI.

V izvršni odbor sta bila izvoljena edina prijavljena kandidata:
•
•

Antonela Divić Mihaljević (za direktorja trženja in komunikacij)
David Kropf (za direktorja profesionalnega razvoja in certifikacije).

Rezultati elektronskih volitev so razvidni iz poročila elektronskega sistema volitev, ki je Priloga 1:
Rezultati elektronskih volitev IO.
SKLEP: Občni zbor je soglasno sprejel rezultate elektronskih volitev Izvršnega odbora 2019 in
potrdil oba izvoljena kandidata.

9 Volitve v Častno razsodišče
Volilna komisija je predstavila kandidate, ki so oddali prijave za Častno razsodišče, mandatno
obdobje 2019-2024.
Po predstavitvi je volilna komisija razložila postopek volitev. Volili so vsi prisotni člani.
Kandidaturo so oddali 3 kandidati.
Vsak član je prejel volilni listič na katerem so z izbiro številke pred kandidatom volili predsednika
komisije in z izbiro ZA, PROTI, SE VZDRŽIM volili člane Častnega razsodišča.
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Člani PMI Slovenija so nato volili in oddali svoj volilni listič. Čas za oddajo volilnega listična je bil
omejen na 5 min. Volilna komisija se je nato umaknila v drug prostor, kjer je preštela glasovnice.
Volilna komisija je predstavila rezultate volitev za Častno razsodišče.
Število oddanih glasovnic je bilo 12.
Vseh 12 glasovnic je potrdilo vse kandidate za člane Častnega razsodišča, ZA.
V Častno razsodišče so bili izvoljeni vsi kandidati:
•
•
•

Alenka Slabe
Ana Seliškar
Maja Ferle

SKLEP: Občni zbor je soglasno potrdil novoizvoljene člane Častnega razsodišča.

Alenka Slabe je prejela največ glasov za predsednico in bila izvoljena kot predsednica Častnega
razsodišča.
SKLEP: Občni zbor je soglasno potrdil novoizvoljeno predsednico Častnega razsodišča.

Rezultati elektronskih volitev so razvidni iz zapisnika volilne komisije, ki je Priloga 2: Zapisnik
volitev Častnega razsodišča.

10 Potrditev blagajnika
23.1.2019 je z mesta blagajnika prostovoljno odstopil Peter Mihelj. Njegovo vlogo je do razpisa
volitev v IO začasno prevzel Miha Lenič. Na razpis za volitve v IO za mesto blagajnika ni bila
oddana nobena kandidatura. Zato se je občnemu zboru predložilo v glasovanje, da funkcijo
blagajnika do naslednjih volitev IO še naprej opravlja Miha Lenič.
SKLEP: Občni zbor je soglasno potrdil Miho Leniča, da opravlja vlogo blagajnika do naslednjih
volitev IO.

11 Razno
11.1 Podelitev priznanj za predano volontersko delo
Igor Mrzlikar je za predano delo in trud v letu 2018 podelil nagrade sledečim prostovoljcem:
Alenka Slabe, Ana Seliškar, Lilijana Pretnar, Mateja Čampa, Ana Sustic, David Bojanovič, Maja
Brajković, Martin Meze, Primoz Frelih, Urša Likar, Maja Ferle, Tamara Slapar, Anton Pevec,
Špela Urh Popovič, Antonela Divić Mihaljević
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Občni zbor je bil zaključen ob 19:00.

Miha Lenič

Miha Lenič

Zapisnikar

Delovni predsednik

Maja Brajkovič

Tomaž Stegel

Overovitelj

Overovitelj
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Priloga 1: Rezultati elektronskih volitev IO

Priloga 2: Zapisnik volitev Častnega razsodišča
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