ZAPISNIK ZBORA ČLANOV
10. februar 2020 ob 17:00

17:05 – 17:10 ZAČETEK 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 – 17:30 Uvodna nagovora:
o

predsednik upravnega odbora, Mitja Pirc in

o

predsednik nadzornega odbora, Toni Balažič

17:30 – 18:00
o

Poročilo Društva za marketing Slovenije za leto 2019 (Mitja Pirc in Tanja Kavran)

o

Načrt dela za leto 2020 (Mitja Pirc in Tanja Kavran)

o

Predlog sprememb Statuta (Tanja Kavran)

18:00 – 18:30 Volitve novega upravnega odbora DMS
o

Predstavitve kandidatov

o

Volitve – oddaja glasovnic

-

18:30 – 18:45 Odmor

-

18:45 – 19:00 Razglasitev rezultatov in razno

(13. člen statuta DMS) Zbor članov je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani. 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.
Na Zboru članov so lahko prisotni le člani Društva za marketing Slovenije, ki morajo imeti na dan zbora članov
urejeno članarino za tekoče leto.

17:10 – 17:30 UVODNA NAGOVORA dr. MITJE PIRCA IN TONIJA BALAŽIČA

V nagovoru članom je dr. Pirc izpostavil: »Novo desetletje prinaša nove priložnosti. Podjetja se hitro spreminjajo in
tem spremembam sledi tudi DMS. Marketing je tisti, ki spremlja trge, konkurenco, potrošnika, celotno vrednostno
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verigo. Marketingaši smo tisti, ki moramo podjetja opozarjati, da se svet spreminja, stvari nenehno premikajo in da
se moramo nanje odzvati. Podjetja, ki se ne bodo, bodo ugasnila.«
Predsednik nadzornega sveta DMS Toni Balažič je poudaril ključne naloge upravnega odbora: »Naloga novega
upravnega odbora je tudi ta, da pomaga marketingu še izboljšati položaj v družbi, da bo še bolj slišen in da bo v
podjetjih dobil vlogo, ki mu pripada. Ne pozabimo, Appla, Tesle in podobnih podjetij ne bi bilo brez dobre vsebine,
zgodb, marketinga. Društvo za marketing Slovenije je v zelo dobri kondiciji, dobro implementira spremembe v svetu
okoli nas in je pripravljeno na izzive prihodnosti. Uspešno pa je ravno zaradi ljudi, ki ga soustvarjajo. Nov upravni
odbor tako stopa v velike čevlje, ki pa so udobni.«

17:30 URADNI ZAČETEK ZBORA ČLANOV
-

Ob 17:30 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 prisotnih glasov odločajo 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 2019 in so podaljšali članstvo v letu 2020 ter vsi novi člani, ki so se nam
pridružili v letu 2020 in imajo na dan volitev plačano članarino.

-

-

Za zapisnikarja in overitelja predlagamo:
o

zapisnikar: Eva Likar

o

overitelj 1: Primož Hvala/ overitelj 2: Miloš Suša

POTRDITEV DNEVNEGA REDA - 5 točk dnevnega reda:
1. Poročilo Društva za marketing Slovenije za leto 2019
2. Načrt dela za leto 2020
3. Predlog sprememb Statuta
4. Volitve novega upravnega odbora DMS
5. Predlogi članov in razno

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

1. Poročilo Društva za marketing Slovenije za leto 2019 (2017-2020)
Poročilo o delu društva sta predstavila Mitja Pirc, predsednik DMS in Tanja Kavran. Celotna predstavitev,
prikazana na Zboru članov, je priloga zapisniku v nadaljevanju tega dokumenta.
A. Pregled ključnih aktivnosti in projektov
1. Raste število članov, 775 posameznikov konec leta 2019
2. Raste število dogodkov, izpeljemo več kot 70 dogodkov na leto
3. Skrbimo za najboljše vsebine in vrhunske strokovnjake
4. Skrbimo za zadovoljstvo članov in ves čas dodajamo vrednost za člane
5. Digitalizirali smo poslovanje in procese, imamo stabilno finančno poslovanje
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6. Ustvarili smo novo spletno mesto in digitalizirali vsebine
7. Uvedli smo nove formate dogodkov (Praktikum, Vedoželjnik, webinar …)
8. Izvedli smo transformacijo vsebinskih sekcij, dodali nove: B2B, mednarodna podjetja …
9. Za DMS stoji številna ekipa posameznikov, ki ustvarjajo za skupno dobro: člani, člani UO, nadzorni
odbor, organizacijska ekipa DMS, vodje sekcij in središč, partnerji ...
B. Poročilo nadzornega odbora
Nadzorni odbor DMS se je sestal na seji dne 11. novembra 2019. Člani nadzornega odbora so seznanjeni z
delovanjem in poslovanjem DMS v letu 2019, pozitivno so ocenili poslovanje in potrjujejo poročilo.
SKLEPI S SEJE NADZORNEGA ODBORA:
1. Člani NO so za predsednika NO soglasno potrdili Tonija Balažiča.
2. Člani nadzornega odbora so seznanjeni z delovanjem in poslovanjem DMS za obdobje 2018-2019,
pozitivno so ocenili poslovanje in potrjujejo poročilo.
PRIPOROČILA NADZORNEGA ODBORA:
1. Zagotoviti je potrebno kontinuiteto v upravnem odboru tudi v naslednjem mandatu.
2. Razširitev nadzornega odbora na 5 članov, sodelovanje pri oblikovanju dolgoročne strategije DMS
3. Oblikovanje dolgoročne strategije, vision&purpose - ambicije za 2025-2030; izvedba razširjene
strateške delavnice (člani NO, UO, izbrani posamezniki); predstavitev strateškega dokumenta na
naslednjem Zboru članov (v 2020, že z novim UO)
4. DMS spletno mesto kot platforma za digitalne marketinške vsebine, content management nadgradnja in nov revenue stream
5. Mednarodno povezovanje, npr. s Chartered Institute of Marketing - CIM
Prisotni so z dvigom rok potrdili poročilo o delu Društva za marketing Slovenije

2. Načrt dela za leto 2020
Načrt dela za leto 2020 je predstavila Tanja Kavran, izvršna direktorica DMS
1. DOGODKI:
-

osrednji program DMS ostaja enak, še večji poudarek Praktikumom, nov format dogodkov
(Izmenjevalnica),

-

zagotavljanje ekskluzivnih vsebin, odličnih predavateljev, odzivanje na aktualne dogodke

-

skrb za pravo razmerje med strateškimi in taktičnimi vsebinami ter med splošnimi in
specifičnimi temami

2. NOV UO DMS V 2020
3. VEČANJE POMENA DMS V DRUŽBI
4. MARKETINŠKA ODLIČNOST: prenova nagrade
5. SREDIŠČA: oblikovanje novih središč – mednarodna podjetja …
3

6. DIGITALNE VSEBINE: razvoj e-learning vsebin
7. NOVE AKADEMIJE
8. REDEFINICIJA VLOGE MARKETINGA
Po predstavitvi načrta dela je članica predlagala, da se za naslednji zbor članov pripravi tudi finančni načrt za
tekoče leto.
Prisotni so z dvigom rok potrdili načrt dela za leto 2020.

3. Predlog sprememb Statuta
Predlagamo, da se spremeni:
-

Poimenovanje nadzornega odbora v svetovalni odbor.

-

Število članov v svetovalnem odboru se poveča s tri na pet članov.

-

Svetovalni odbor je sklepčen, če je na seji prisotna večina članov.

Za nova člana svetovalnega odbora sta bila predlagana dr. Mitja Pirc in Aleksandra Kregar Brus.
Prisotni so z dvigom rok potrdili predlog sprememb statuta in dva nova člana svetovalnega odbora.
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4. Volitve novega upravnega odbora za obdobje 2020-2023
Zadnja točka dnevnega reda so bile volitve novih članov upravnega odbora DMS.
-

Upravni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja vsebinska in organizacijska dela, ter vodi delo
društva med dvema zboroma članov po programu in sklepih, sprejetih na zboru članov.

-

(Iz statuta Društva za marketing Slovenije, 15. člen) Upravni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja
vsebinska in organizacijska dela, ter vodi delo društva med dvema zboroma članov po programu in
sklepih, sprejetih na zboru članov. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov.

-

(Iz statuta Društva za marketing Slovenije, 15. člen) Upravni odbor šteje devet članov, ki jih izvoli zbor
članov. Mandat članov upravnega odbora traja tri leta.

-

(Iz statuta Društva za marketing Slovenije, 15. člen) Člani izvoljenega upravnega odbora med sabo
izvolijo predsednika. Upravni odbor ima podpredsednika, ki ga izvolijo člani upravnega odbora na
predlog predsednika. Upravni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno.

-

Mandat izvoljenih članov UO DMS bo trajal od 2020 do 2023.

-

Upravni odbor šteje devet članov. Mandat članov upravnega odbora traja tri leta.

-

17. januarja je bil objavljen razpis za člane upravnega odbora DMS na spletni strani DMS. Na razpis za
člane upravnega odbora je v roku prispelo 13 popolnih prijav.

-

Kandidati za nove člane upravnega odbora DMS so po abecednem vrstnem redu: Petra Čadež, Hojka
Drozg, Aleš Falatov, Maruša Grah, Lovro Gruden, Nataša Hoyer, Mirella Miškič, Nataša Sernc,
Jernej Smisl, Marin Stariha, Simona Špilak, Peter Vidmar.

-

Podrobne predstavitve in vizije razvoja DMS vseh kandidatov so prejeli vsi člani pred Zborom članov,
kandidati so se predstavili s kratko predstavitvijo (max 2 minuti).

-

Vsak član je prejel oštevilčen glasovalni listič, na katerem je lahko izbral max 9 kandidatov.

-

Po oddanih glasovih smo naredili 10-minutni odmor, da je volilna komisija v sestavi: Tanja Kavran,
Mitja Pirc, Špela Žorž preštela glasove in razglasili zmagovalce.

Rezultati volitev:
-

Veljavne glasovnice: 98

-

Neveljavne glasovnice: 0

-

Za člane upravnega odbora DMS za obdobje 2020-2023 so bili izvoljeni:
1. Petra Čadež
2. Aleš Falatov
3. Maruša Grah
4. Lovro Gruden
5. Lea Lipovšek
6. Nataša Sernc
7. Jernej Smisl
8. Martin Stariha
9. Peter Vidmar
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5. Razno
Člani niso imeli nobenih dodatnih predlogov.
Zbor članov se je zaključil ob 19:10.

ZAKLJUČEK

Overitelj zapisnika:

Overitelj zapisnika:

Zapisnikar:

Primož Hvala

Miloš Suša

Eva Likar
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ZBOR ČLANOV DMS
10. februar 2020

Zbor članov DMS

17:10 – 17:30 Uvodna nagovora:
-

Mitja Pirc, predsednik upravnega odbora

-

Toni Balažič, predsednik nadzornega odbora

17:30 Uradni začetek
17:30 – 18:00 Prve tri točke dnevnega reda

POTEK

-

Poročilo Društva za marketing Slovenije za leto 2019

-

Načrt dela za leto 2020

-

Predlog sprememb Statuta

18:00 – 18:30 Volitve novega upravnega odbora DMS
-

Predstavitve kandidatov

-

Glasovanje

18:30 – 18:45 Odmor
18:45 – 19:00 Razglasitev rezultatov
-

Predlogi članov in razno

2

DR. MITJA PIRC
PREDSEDNIK UPRAVNEGA ODBORA DMS

3

TONI BALAŽIČ
PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA DMS

4

Zbor članov DMS

1. Poročilo Društva za marketing Slovenije za leto 2019
2. Načrt dela za leto 2020

DNEVNI RED

3. Predlog sprememb statuta
4. Volitve članov upravnega odbora DMS
5. Predlogi članov in razno

5

1. POROČILO DRUŠTVA ZA MARKETING
SLOVENIJE ZA LETO 2019
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DMS v številkah

7

DMS v številkah
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Zadovoljstvo članov

2012

2015

2016

2017

2018

2019

POPOLNOMA
ZADOVOLJNI

13 %

15 %

28 %

29 %

33 %

26 %

ZADOVOLJNI

73 %

70 %

69 %

60 %

59 %

69 %

NEZADOVOLJNI

7%

2%

0%

4%

0%

0%

CSI

64

67

75

70

74

76

NPS

24

32

64

44

50

65
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Projekti in aktivnosti

KONFERENCE

DOGODKI

AKADEMIJA

NAGRADE

•

Slovenska marketinška konferenca – SMK

•

B2B konferenca

•

Študentska marketinška konferenca - Fanfara

•

4x Praktikum

•

8x Marketing TOPX

•

9x Mesečna srečanja

•

4x Marketinški zajtrk

•

5x Vedoželjnik

•

5x Webinar

•

DMS na poti

•

Redni dogodki sekcij in središč

•

Akademija za mlade marketinške talente

•

Marketinška odličnost

•

SPORTO nagrade
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Sekcije in središča
•
•

100 članov (30 aktivnih), 5-članski upravni odbor
Študentska marketinška konferenca – Fanfara

•
•

5-10 manjših dogodkov
Druženje članov

•
•

Namenjeno vsem članom DMS
Redna srečanja središča

•
•

Mesečno srečanje
B2B konferenca

SREDIŠČE
MEDNARODNIH
PODJETIJ

•
•

Namenjena podjetjem, ki delujejo na vsaj 5 mednarodnih trgih
Ustanovno srečanje v septembru 2019

KLUB DIREKTORJEV

•

Občasne aktivnosti

AKADEMSKA SEKCIJA

•
•

Neaktivna
Znanstvena revija Akademija MM

ŠTUDENTSKA
SEKCIJA

B2B SREDIŠČE
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Konference in nagrada marketinška odličnost

24. Slovenska marketinška konferenca, že od leta 1996
> 15 predavanj, 20 predavateljev
> 500 udeležencev
Partnerstvo s Časnikom Finance

3. B2B konferenca
1-dnevni dogodek
9 predavateljev iz B2B sektorja
120 udeležencev

12. Študentska marketinška konferenca – Fanfara

5 let nagrade
5 velikih zmagovalcev: Zavarovalnica
Triglav, Droga Kolinska, Steklarna
Hrastnik, Adria Mobil, Postojnska jama

1-dnevni dogodek, 10 predavateljev
Organizacija: Študentska sekcija DMS
> 300 udeležencev

12

Dogodki DMS: educate, challenge, inspire

4x PRAKTIKUM: intenzivne 4-urne delavnice

8x MARKETING TOPX: 3-urna poglobljena predavanja

9x MESEČNA SREČANJA: Odpiranje aktualnih tem skozi
predstavljanje različnih dobrih praks

4x MARKETINŠKI ZAJTRK: predstavitev navdihujočih zgodb

VEDOŽELJNIK:odpiranje
odpiranjedrugačnih
drugačnihtem
tem
5X5xVEDOŽELJNIK:

5X WEBINAR: praktična 1-urna izobraževanja
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Sekcije in središča

Srečanje B2B središča

Središče mednarodnih podjetij

Študentska sekcija

Klub direktorjev
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Akademija za mlade marketinške talente

4 generacije mladih marketinških talentov

Intenzivno delo z mentorji

Velik poudarek na druženju in medsebojnem spoznavanju

Gradnja alumni skupnosti
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Novosti v letu 2019
Novo spletno mesto po 10 letih

Snemanje dogodkov

Digitalne
vsebine
in uvedba
digitalnega
članstva
Digitalne
vsebine
in uvedba
digitalnega
članstva

Izvedba webinarjev
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Finančno poročilo 2011-2018

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
(ocena)

DOGODKI

48.293 €

50.627 €

30.051 €

24.599 €

27.825 €

33.964 €

33.657 €

37.807 €

33.800 €

ČLANARINE

20.119 €

20.160 €

18.979 €

16.016 €

56.315 €

59.061 €

69.600 €

59.220 €

101.000 €

SPONZORSTVA

-

4.581 €

10.859 €

9.201 €

5.965 €

15.939 €

9.941 €

19.658 €

27.000 €

AKADEMIJE

-

-

-

-

-

6.598 €

5.741 €

14.552 €

8.700 €

STROŠKI
POSLOVANJA

-47.571 €

-53.358 €

-48.899 €

-51.033 €

-57.844 €

-70.123 €

-80.703 €

-99.234 €

-102.900 €

PROJEKTI, SPLETNO
UREDNIŠTVO,
OSTALO

21.674 €

-22.538 €

-15.410 €

-15.593 €

-20.365 €

-32.347 €

-24.825€

-43.914 €

-50.600 €

SKUPAJ

-4.415 €

-528 €

-4.420 €

-16.810 €

15.282 €

13.092 €

13.411 €

-11.913 €*

17.000 €
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Poročilo DMS za 2019

POVZETEK

1)

Raste število članov, 775 posameznikov konec leta 2019

2)

Raste število dogodkov, izpeljemo več kot 70 dogodkov na leto

3)

Trudimo se za najboljše vsebine in vabimo vrhunske strokovnjake

4)

Skrbimo za zadovoljstvo članov in ves čas dodajamo vrednost za člane

5)

Digitalizirali smo poslovanje in procese, imamo stabilno finančno poslovanje

6)

Ustvarili smo novo spletno mesto in digitalizirali vsebine

7)

Uvedli smo nove formate dogodkov (Praktikum, Vedoželjnik, webinar …)

8)

Izvedli smo transformacijo vsebinskih sekcij, dodali nove: B2B, mednarodna
podjetja …

9)

Za DMS stoji številna ekipa posameznikov, ki ustvarjajo za skupno dobro …
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Kdo stoji za delovanjem DMS?

775 članov DMS

175 predavateljev
(2019)

Upravni odbor DMS

Nadzorni odbor

Vodje sekcij in središč

Študentska sekcija

Mentorji

Zvesti partnerji DMS

3850 udeležencev
dogodkov

Člani programskih
svetov, člani komisij,
delovnih skupin …

Ekipa DMS: Eva Likar,
Jaka Kozmelj, Katarina
Jenko,
Tanja Kavran

Udeleženci akademij: 4
generacije
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Upravni odbor DMS 2017-2020

20

Vodje sekcij in središč

Lea Lipovšek
vodja B2B središča

Petra Čadež
vodja Središča mednarodnih podjetij

Ninna Adelyn Kaplar
predsednica ŠSDMS
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Nadzorni odbor DMS 2018-2021

Toni Balažič

Romana Dernovšek

Enzo Smrekar
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Mentorji
Mentorji
DMS

23

Partnerji DMS

24

Sklepi in priporočila nadzornega odbora

Nadzorni odbor DMS se je sestal na seji dne 11. novembra 2019. Člani nadzornega odbora so
seznanjeni z delovanjem in poslovanjem DMS v letu 2019, pozitivno so ocenili poslovanje in

potrjujejo poročilo.
SKLEPI:
1. Člani NO so za predsednika NO soglasno potrdili Tonija Balažiča.
2. Člani nadzornega odbora so seznanjeni z delovanjem in poslovanjem DMS za obdobje
2018-2019, pozitivno so ocenili poslovanje in potrjujejo poročilo.

NADZORNI
ODBOR

PRIPOROČILA:
1. Zagotoviti je potrebno kontinuiteto v upravnem odboru tudi v naslednjem mandatu.
2. Razširitev nadzornega odbora na 5 članov, sodelovanje pri oblikovanju dolgoročne
strategije DMS
3. Oblikovanje dolgoročne strategije, vision&purpose - ambicije za 2025-2030; izvedba
razširjene strateške delavnice (člani NO, UO, izbrani posamezniki); predstavitev
strateškega dokumenta na naslednjem Zboru članov (v 2020, že z novim UO)
4. DMS spletno mesto kot platforma za digitalne marketinške vsebine, content management
- nadgradnja in nov revenue stream
5. Mednarodno povezovanje, npr. s Chartered Institute of Marketing - CIM
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2. NAČRT DELA ZA LETO 2020
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Strateške usmeritve za 2020

1. DOGODKI:
➢ osrednji program DMS ostaja enak, še večji poudarek Praktikumom, nov format
dogodkov (Izmenjevalnica),
➢ zagotavljanje ekskluzivnih vsebin, odličnih predavateljev, odzivanje na aktualne
dogodke

➢ skrb za pravo razmerje med strateškimi in taktičnimi vsebinami ter med splošnimi

PLAN 2020

in specifičnimi temami
2. NOV UO DMS V 2020
3. VEČANJE POMENA DMS V DRUŽBI
4. MARKETINŠKA ODLIČNOST: prenova nagrade

5. SREDIŠČA: oblikovanje novih središč – mednarodna podjetja …
6. DIGITALNE VSEBINE: razvoj e-learning vsebin
7. NOVE AKADEMIJE
8. REDEFINICIJA VLOGE MARKETINGA
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3. PREDLOG SPREMEMB STATUTA
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Predlagane spremembe statuta
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Predlog novih 2 kandidatov za nadzorni odbor

Aleksandra Kregar,
direktorica enote Znamka delodajalca,
Competo

dr. Mitja Pirc,
direktor poslovnega svetovanja,
Deloitte
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Aleksandra Kregar
❖ Z letom 2020 je prevzela vodenje področja Employer branding na
Competu.
❖ Pred tem je bila zaposlena v skupini Atlantic Grupa, ki je v letu 2010
prevzela podjetje Droga Kolinska. Do oktobra 2016 je bila direktorica

Centralnega marketinga, ko je prevzela funkcijo direktorja Korporativne
strategije.
❖ Aleksandra je bila v prehrambeni industriji od leta 2000 (podjetje
Droga), v letu 2005 je sodelovala v združitvenem procesu (združitev
Droge in Kolinske, nakup Grand Prom in Štark v Srbiji).
❖ Pred prihodom na Drogo Kolinsko je bila Brand manager v Renault
Slovenija.
❖ Po MBA zaključila tudi magistrski študij. Od leta 2005 do 2015 je bila
habilitirana višja predavateljica za predmete Trženje, Strateški razvoj

Aleksandra Kregar,
direktorica enote Znamka delodajalca,
Competo

podjetij in Osnove poslovodenja.
❖ Akademski svet ji z vpisom na doktorski študij na IEDC Bled ostaja
pomemben del njenega profesionalnega življenja. V letu 2020 jo čaka
tudi zagovor doktorske disertacije.
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Mitja Pirc
❖ Že več kot petnajst let deluje na področju poslovnega svetovanja, analitičnih
rešitev in razvoja novih konceptov poslovanja in trženja.
❖ Svetoval je več kot tridesetim startupom in več kot petdesetim vodilnim
slovenskim, regijskim in evropskim podjetjem iz sektorjev trgovine, izdelkov

vsakdanje potrošnje, telekomunikacij, zavarovalništva, bančništva ...
❖ Več let je vodil Pristop Poslovno svetovanje in Indigo Consulting. V preteklosti
je delal za A.T. Kearney in SAS Institute, bil soustanovitelj start-upa.
❖ Predaval je na priznanih svetovnih (Insead, IESE, IE, ESMT) in slovenskih šolah
(EF, FMF, FDV) ter na več kot 100 poslovnih in marketinških konferencah.

❖ Je diplomant teoretične matematike ljubljanske Fakultete za matematiko in
fiziko, na Stockholm School of Economics (SSE) je magistriral iz
mednarodnega poslovanja in ekonomije, na Univerzi Pompeu Fabra (UPF) v
Barceloni pa je pridobil doktorat ekonomskih znanosti iz vedenjske
ekonomije. Je tudi prejemnik Arhimedove nagrade evropske komisije.

❖ Predaval je na več kot 100 poslovnih in trženjskih konferencah in dogodkih,

dr. Mitja Pirc,
direktor poslovnega svetovanja,
Deloitte

predaval je za številne slovenske stanovske organizacije - DMS, SOZ, SMK,
Združenje Manager. Leta 2014 je bil predavatelj na TEDx Ljubljana. Je
predsednik aktualnega upravnega odbora DMS v obdobju 2017-2020.
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4. VOLITVE ČLANOV UO DMS 2020-2023
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Volitve UO DMS

Iz statuta Društva za marketing Slovenije, 15. člen
•

•

UPRAVNI
ODBOR DMS

•

•

Upravni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja vsebinska in
organizacijska dela, ter vodi delo društva med dvema zboroma članov po
programu in sklepih, sprejetih na zboru članov. Upravni odbor je za svoje
delo odgovoren zboru članov.
Upravni odbor šteje devet članov, ki jih izvoli zbor članov. Mandat članov
upravnega odbora traja tri leta.
Člani izvoljenega upravnega odbora med sabo izvolijo predsednika. Upravni
odbor ima podpredsednika, ki ga izvolijo člani upravnega odbora na predlog
predsednika.
Upravni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno.

Mandat izvoljenih članov UO DMS bo trajal od 2020 do 2023.
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13 kandidatov za UO DMS

1.

Petra Čadež, direktorica marketinga, SPP delikatesni namazi, Atlantic Grupa

2.

Hojka Drozg, svetovalka za domača in tuja podjetja, FrodX d.o.o.

3.

Aleš Falatov, vodja marketinga, SIJ d.d.

4.

Maruša Grah, Vodja enot Strateški marketing in Fizični uporabniki

MojeDelo.com, Styria digital marketplaces d.o.o.
5.

Lovro Gruden, direktor, Indigo Consulting

6.

Nataša Hoyer, Trade Marketing Activation Manager, Japan Tobacco

KANDIDATI

International Ljubljana d.o.o.
7.

Lea Lipovšek, Partner Marketing Advisor CEE Multi Country, Microsoft

8.

Mirella Miškič, Direktorica sektorja za marketing in prodajo, NLB Vita d.d.

9.

Nataša Sernc, Vodja oddelka marketinga, Nova KBM

10. Jernej Smisl, Director of Marketing, Vidaa International
11. Martin Stariha, Client Service Director, LUNA \TBWA
12. Simona Špilak, direktorica in lastnica podjetja, BOC INSTITUTE d.o.o.
13. Peter Vidmar, Direktor in partner, Agencija 101 d.o.o.
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Petra Čadež

❖ Več kot 20 let mednarodnih izkušenj na področju marketinga,
strateškega upravljanja z blagovnimi znamkami in komuniciranja.

❖ Od konca 2017 Direktorica Marketinga SPP Delikatesni namazi
(Argeta, Montana, Bakina tajna) v podjetju Atlantic grupa / Droga
Kolinska.
❖ Pred tem delovala kot samostojna svetovalka, večji del kariere pa

na različnih direktorskih mednarodnih pozicijah znotraj skupine
Telekom Avstrija.
❖ V svoji karieri je s svojimi ekipami prejela številne nagrade na
različnih oglaševalskih festivalih v regiji, med drugim tudi nagrado
Petra Čadež, direktorica marketinga,
SPP delikatesni namazi, Atlantic Grupa

IABC Gold Quill in kar nekaj nagrad Effie.
❖ Članica upravnega odbora DMS v aktualnem mandatu.
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Hojka Drozg

❖ Izkušena strokovnjakinja s področja marketinga in upravljanja
odnosov z javnostmi.
❖ Po izobrazbi antropologinja, ki verjame, da je poznavanje kupcev
edina strategija, ki prinaša resnične rezultate.
❖ Trenutno zaposlena v podjetju FrodX d.o.o., kjer že štiri leta kot
svetovalka za domača in tuja podjetja skrbi za kreiranje
komunikacijskih in marketinških strategij.
❖ Pred tem je leto dni v istem podjetju opravljala vlogo Vodje
Hojka Drozg, svetovalka za domača in
tuja podjetja, FrodX d.o.o.

»storytelling-a«.
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Aleš Falatov

❖ Vodja marketinga v Skupini SIJ in eden vodilnih svetovnih
strokovnjakov v marketingu jeklarske industrije.
❖ Poleg marketinga je v Skupini SIJ odgovoren tudi za področja
strategije ter razvoja poslovanja.
❖ Po začetku kariere v finančnem sektorju že več kot desetletje
deluje na področju marketinga in prodaje, njegove izkušnje

zajemajo tako delo v start-up podjetjih, kot v mednarodnih
holdingih z več tisoč zaposlenimi.
❖ Pred prihodom na SIJ leta 2015 je vodil prodajo in marketing
čarterskih poletov pri operaterju luksuznih privatnih letal Elit’Avia.
Aleš Falatov, vodja marketinga, SIJ d.d.

❖ Uspešno združuje izkušnje iz enega najzahtevnejših segmentov pri
kaljenju uspešnih strategij na jeklarskem trgu.
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Maruša Grah

❖ Marušo Grah je karierna pot vodila od agencijskega okolja v
medije, nato v start-up, ko ta še ni imel današnjega
poimenovanja, od tam k največjemu domačemu spletnemu
trgovcu ter na koncu v spletne storitve.

❖ Kot vodja oddelka je odgovorna za celoten stroškovnoprihodkovni vidik oddelka, tako da ve, koliko podjetje stane vsaka
glava v njenem oddelku, a hkrati zna gledati s ptičje perspektive.
❖ Zelo dobro pozna področja prodajno-nakupovalnih skupnosti,
Maruša Grah, Vodja enot Strateški marketing
in Fizični uporabniki MojeDelo.com,
Styria digital marketplaces d.o.o.

prodaje kariernih orodij in izgradnje blagovne znamke
delodajalca.
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Lovro Gruden
❖ Po zaključeni Prvi gimnaziji študiral na EPF, vmes na Philipps
Universität Marburg/Lahn in po diplomi še na IEDC Bled.
❖ Študiral je finance in bančništvo, diplomiral na temo analitike ter
trgovanja na kapitalskih trgih, vendar ga je pot po številnih
naključjih pripeljala v poslovno svetovanje, preko katerega se je
začel aktivno ukvarjati tudi s projekti na različnih področij znotraj
marketinga.
❖ Leta 2014 je začel sodelovati s podjetjem Pristop, kjer je vodil
svetovalne projekte na področju strategij, organizacijskih ter

procesnih optimizacij, integracije IT orodij, analitike in drugih
projektih.
❖ Od leta 2017 kot direktor vodi Indigo Consulting (del Pristop
Skupine), ki je specializirano za poslovno svetovanje s poudarkom
Lovro Gruden, direktor, Indigo Consulting

na strategijah, reorganizacijah, IT integracijah, analitiki ter pripravi
hitrih ukrepov za izboljšanje poslovanja.
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Nataša Hoyer

❖ Od leta 2014 zaposlena kot vodja prodajnega marketinga v
mednarodnem podjetju Japan Tobacco International, odgovorna

za upravljanje celotnega portfelja blagovnih znamk v Sloveniji.
❖ Njene glavne naloge obsegajo prepoznavanje tržnih potencialov,
optimizacijo portfelja blagovnih znamk, analizo uspešnosti,
analizo konkurence, priprava letnih in dolgoročnih strateških
planov, marketinških kampanj, organizacijo dogodkov in razvoj
digitalnega koncepta komunikacije.
❖ V preteklosti je bila 7 let zaposlena v marketingu podjetja Petrol
d.d. (medijski zakup, upravljanje s kratkoročnimi lojalnostnimi
programi, strateški marketing, marketinško upravljanje celostnih
Nataša Hoyer,
Trade Marketing Activation Manager,
Japan Tobacco International Ljubljana d.o.o.

energetskih storitev itd.).
❖ Pred tem je bila v podjetju Henkel 4 leta vodja blagovnih znamk.
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Lea Lipovšek
❖ Partner Marketing Advisor v Microsoftu, vodi ekipo, odgovorno za

marketinške aktivnosti za partnerje v 24 državah CEE regije.
❖ Izkušnje iz sveta gospodarstva in javnega sektorja.
❖ Poglobljeno znanje gradila kot direktorica marketinga v agenciji
Madwise. Poleg skrbi za celoten marketinški splet agencije je bila

odgovorna za strateško načrtovanje digitalnih zgodb za naročnike,
kot so Adriatic Slovenica, AMZS, ALTA, Elan in Estetika Nobilis.
❖ Marketinške veščine je pridobivala tudi v marketinških agencijah
Pristop, Vizuarna in Imelda Ogilvy.
❖ Štiri leta je vodila marketing in korporativno komuniciranje v
podjetju Špica International, odgovorna za snovanje in izvedbo
marketinške in komunikacijske strategije na 25 trgih podjetja.

Lea Lipovšek, Partner Marketing Advisor
CEE Multi Country, Microsoft

❖ Med 2011 in 2014 je vodila komuniciranje Kompetenčnega centra
Opcomm, tri leta je bila vodja organizacijskega odbora dogodka
Living bits and things.
❖ Članica aktualnega upravnega odbora DMS.
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Mirella Miškič

❖ Od leta 2001 zaposlena v NLB skupini. Pri devetnajstih letih začela
kot pripravnik, z namenom postati tržnik, a je po priporočilu

mentorja našla marketing.
❖ Do leta 2008 se je v centralni hiši NLB d.d. pomerila s petimi
različnimi delovnimi mesti. Leta 2008 je bila imenovana za
direktorico marketinga in prodaje v NLB Viti, Zelo življenjski
zavarovalnici.
❖ Največji osebni izziv in izziv njene najožje ekipe je bil in še vedno
je, tako s prenosom znanj kot z motivacijo, pozitivno vplivati na
450 bančnikov, ki “morajo” poleg vseh ostalih bančnih produktov
Mirella Miškič,
Direktorica sektorja za marketing in prodajo,
NLB Vita d.d.

prodajati zavarovanja hišne zavarovalnice.
❖ So edina zavarovalnica na slovenskem trgu, ki ima področje
prodaje in marketinga združeno pod eno streho.
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Nataša Sernc

❖ Ima 13 let izkušenj v bančnem sektorju, od tega 9 let v
marketingu, imela je priložnost povezovati dinamiko trendov z
razvojem novih bančnih storitev/poti, biti del zmagovalnih
integriranih trženjsko-komunikacijskih pristopov ter udejanjati
marketinške principe skozi različne strateške projekte (pripojitev
bank, strateška partnerstva, izboljšanje prodajne učinkovitosti).
❖ Na svoji poti nadgrajuje in povezuje marketinške vsebine z

ostalimi znanji (Šola inoviranja, treningi poslovnih veščin) ter s
tem skuša razbiti kak trd oreh iz marketinške kratkovidnosti.
❖ V Italiji je končala podiplomski program bančništva in podjetništva
ter nadgrajevala svoje znanje v ekipi Brand Managementa v
Nataša Sernc,
Vodja oddelka marketinga, Nova KBM

Skupini UniCredit, opremljena z novim pogledom na področjih
razvoja in pozicioniranja globalne blagovne znamke, rebrandinga
ter sponzorske aktivacije UEFA Champions League.
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Jernej Smisl
❖ Je direktor marketing Vidaa International, ki je v večinski lasti
podjetja Hisense International in je podjetje, ki se ukvarja z

razvojem vsebinske platforme za televizorje.
❖ Pred tem je bil direktor Sektorja za Korporativno komuniciranje in
strateški marketing v Novi KBM, ki je od leta 2015 v lasti
ameriškega sklada Apollo in EBRD.

❖ 8 let je bil zaposlen v podjetju Pivovarna Laško Union d.o.o.
(Heineken), kjer je opravljal funkcijo direktorja korporativnih
odnosov in aktivno sodeloval pri prestrukturiranju podjetij
Skupine Laško in kasneje pri prodajnem, integracijskem in
združitvenem procesu Pivovarne Laško Union.
Jernej Smisl, Director of Marketing,
Vidaa International

❖ Je tudi predsednik enega najuspešnejših športnih kolektivov v
Sloveniji, Rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško, član
izvršnega odbora SEHA Gazprom lige, član nadzornega odbora
Košarkarske zveze Slovenije in član Upravnega odbora DMS.
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Martin Stariha
❖ Srednjo šolo je zaključil kot zlati maturant in zaključil študij na
Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

❖ Njegovi poklicni interesi so že od začetka usmerjeni v marketing,
ko je nabiral prve delovne izkušnje kot pomočnik v marketingu
(Datalab, Zavarovalnica Maribor).
❖ Svojo pot je nadaljeval na oglaševalski agenciji Luna \TBWA, kjer

se še danes razvija in napreduje na različnih nivojih.
❖ Začel kot asistent vodje projektov, nadaljeval kot vodja projektov
in kasneje direktor projektov. Pri tem je pridobival izkušnje pri
strateškem in finančnem vodenju projektov in naročnikov.
❖ Pred dvema letoma je prevzel vodenje poslovno strateškega
oddelka in s tem vodenje desetih zaposlenih.
Martin Stariha, Client Service Director,
LUNA \TBWA

❖ V svoji 11-letni karieri na oglaševalski agenciji je preko svojih
nalog spoznal delovanje naročnikov iz najrazličnejših gospodarskih
panog. Od leta 2018 je tudi aktiven član v dveh programih, ki sta
pod okriljem ameriške gospodarske zbornice AmCham.
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Simona Špilak
❖ Je lastnica in ustanoviteljica podjetja BOC INSTITUTE, z več kot 15
let mednarodnih izkušenj s področja marketinga in prodaje, na

visokih strokovnih in vodstvenih pozicijah v mednarodnem okolju.
❖ Skoraj 6 let je v francoskem farmacevtskem gigantu Sanofi za 8
držav regije Adriatic vodila poslovno enoto ConsumerHealthCare.
❖ Pred tem je v GlaxoSmithKline skrbela za blagovno znamko

Aquafresh v CEE regiji.
❖ Svoje znanje in mednarodne izkušnje združuje z energičnih
pristopom in izziva “status quo” situacije.
❖ V pred dvema letoma ustanovljenem podjetju Business and
Organisational Consulting Institute deluje na področju iskanja
vodstvenih kadrov in je certificirani poslovni coach. Strastno
sodeluje pri ustvarjanju konkretnih kadrovskih zgodb, ki vodijo k

Simona Špilak, direktorica in lastnica podjetja,
BOC INSTITUTE d.o.o.

spremembam v organizacijah.
❖ Je magistrica ekonomije in kot gostja že desetletje predava pri
predmetu Mednarodno poslovanje na Ekonomski fakulteti,
Univerze v Ljubljani.
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Peter Vidmar

❖ Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike ter
je soustanovitelj in direktor Agencije 101.

❖ Svetuje priznanim domačim in mednarodnim naročnikom na
področjih strateških usmeritev in integriranih marketinških
komunikacij.
❖ V 11 letih obstoja agencije se je Peter podpisal pod številne
projekte, tako na področju produktih kot tudi storitvenih
dejavnosti v regiji.
❖ Je zaprisežen raziskovalec novih tehnologij, konceptov integracije
multidisciplinarnih platform ter načinov vpeljave inovativnih
orodij v sodobne komunikacijske zgodbe.
Peter Vidmar, Direktor in partner,
Agencija 101 d.o.o.

❖ Zadnje čase se veliko posveča razvoju e-športnega marketinga v
agenciji in prepletu slednjega s športnim marketingom.
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3. Volitve novega člana UO DMS

Potek volitev
•
•

POTEK
VOLITEV

•
•
•

Vsak član DMS je prejel oštevilčeno glasovnico, na katerem izbere max 9
kandidatov.
Glasovalno pravico imajo le člani DMS, ki imajo na dan Zbora članov urejeno
članarino za leto 2019.
Glasujejo lahko prisotni člani in člani, ki so za glasovanje na Zboru
pooblastili tretjo osebo.
Volilna komisija: Mitja Pirc, Špela Žorž, Tanja Kavran.
Po oddaji glasov bo volilna komisija preštela glasove in po 15-minutnem
odmoru nadaljujemo z razglasitvijo rezultatov volitev.
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5. PREDLOGI ČLANOV IN RAZNO
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