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UPRAVNI ODBOR  (UO) 

 
ZAPISNIK 

 

9. razširjene seje OU, ki je potekala v sredo, 13. 12. 2017 ob 18.00 uri na sedežu društva 
(Hacquetova ulica 4, 1000 Ljubljana), stanovanje 17/III. nadstropje. 

 
 
Prisotni:  Darja Zorko Mencin, Vladimir Pegan, Janko Lah, Helena Zajec , Beno Arnejčič, Marija Jerina, Mirjam Dominko. 
Opravičili: Tanja Pia Metelko, Jasna Pinoza. 
 
Predlagan dnevni red: 
1. Pregled realizacije sklepov 
2. Poročilo o 2. Kongresu NLP 
3. Zbor društva in priprava na volitve 
 
1. Pregled realizacije sklepov 
Realizirano: 
9. sej OU 
3. seje SS 
1 . dopisna seja zbora (zaradi spremembe statuta) 
 
Obveščanje članov in simpatizerjev: 
7 x novičke + PROMO PETEK kot dodatna možnost za promocijo 
Dogodki:  

 Mednarodni dogodek: Gastron odpovedan 

 Ogrevanje za kongres  - FB Summit z Boštjanom Romihom (FB LIVE + odgovori na vprašanja) 

 II. kongres NLP - Prisluhnimo prihodnosti  

 Dvodnev no intenzivno usposabljanje Train the trainer – from the basics to the art of training   

 10 x mesečnih srečanj + 1 x v decembru 

 2 x dogodka NLP inkubatorja: izvajalca Nena, Beno.  
Z direktorico Periskopa Lenko Puh  je zmenjeno sodelovanje  glede prostora tudi v naslednjem letu.  

 V juniju 2017 neformalno srečanje 
 
Ključne izboljšave v letu 2017: 

 Statut registriran na upravni enoti 

 Nov način evidenc in prijav na dogodke 

 Urejenost dokumentov društva: Google drive  

 Spletna stran društva: Navodila od Gregorja Guština 

 PANO stojalo društva za promocijo 

 Navodila glede medijev in gesla 

 Sistem za izdajo računov Cebelca 

 Ažurirana Facebook stran 
 
2. Poročilo o 2. Kongresu NLP 
 
Analiza odgovorov po vprašalniku: število 22 izpolnjenih vprašalnikov (na lestvici od 1 do 5) 
• Zanimivost programa:  4,52 
• Organizacija kongresa:  4,71 
• Lokacija in prostori za delo:  4,67 
• Delovno vzdušje in vaše počutje:  4,86 
• Prehrana: 4,60 
• Skupna uresničitev vaših pričakovanj:  4,43 
 
Predavatelji: dva predavatelja sta dobila oceno 5. 
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Posebno mesto na kongresu je bila podelitev plaket SNLP zaslužnim posameznikom in organizacijam  za razvoj NLP v 
Sloveniji. 
 
Poleg oglaševanja na googlu in faceboku  se je promocija izvajala na preko NLP šol in predavateljev. 
Za aktivnostmi od 1.9. dalje smo dobili 101 novih sledilcev SNLP FB strani. 
 
Delitev brošur o kongresu je potekala na dogodkih: 

 Na dogodkih društva SNLP v Knjižnici Bežigrad in NLP inkubatorju. 

 Ona – objava pod rubriko: Dogodki 

 Posvet tajnic v Mariboru (Marolt Gaber) 

 Posvet o staranju prebivalcev (Združenje za izobraževanje) 

 Podjetniški dnevi (v organizaciji Data d.o.o. v Tehnološkem parku Ljubljana) 

 Regionalni posvet v Kranjski Gori 

 Šola za ravnatelje, Posvet za ravnatelje osnovnih šol 

 Obveščanje po bazi Gorec Tomaž in Silvester Kmetič 
 
Oglaševanje na različnih portalih in skupinah: 

 E-utrip Managementa  

 Brezplačni tedenski informativni bilten Spirit 

 Različne facebook skupine 

 Dogodki v Ljubljani 

 Portal: spletni strani www.mojaobcina.si.  

 Portal: napovednik.com 

 Portal: Tecaji.org. 
  
Na kongresu je bilo 8 sponzorjev.  
Kongresa se je udeležilo preko 90 oseb,  od septembra  2017 je bilo plačanih dodatno 9 članarin. 
 
3 Zbor društva in priprava na volitve 
Zbor društva bo: 22.1.2018, z evidentiranimi kandirati se opravijo razgovori. 
 
Delavnice v knjižnici – koledar 
Inkubator na 2 meseca (februar, april, junij, sep., november) 
Mednarodni dogodek v naslednjem letu.  
 
Naslednja seja UO bo predvidoma v torek, 9. 1. 2018  na sedežu društva. 
 
 
 
 
 
Zapisala: 
Darja Zorko Mencin 


