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POROČILO PREDSEDNIKA ZKPS 

NA OBČNEM ZBORU DRUŠTVA 27.11.2014 V LJUBLJANI 
 

V poročilu, ki je vsebinsko nadaljevanje poročila tajnice ZKPS o opravljenem delu v obdobju 
od 14.3.2013 do 15.11.2014, podajam kritičen pregled našega dela in svoj pogled na delo 
združenja v prihodnosti. 

Kot združenje krščanskih poslovnežev imamo v naši družbi svoje poslanstvo: ustvarjati 
blaginjo družbe v celoti, še posebej naših zaposlenih ter nas samih. To nam nalaga, da 
aktivno in pozitivno delujemo v družbi ter se odzivamo na njene probleme predvsem v 
poslovnem svetu.  

Aktivnosti združenja, ki so usklajene s cilji ZKPS, smo usmerjali predvsem na: 

- delo s člani in za člane združenja ZKPS 
- delovanje združenja v slovenskem prostoru 
- delovanje združenja v mednarodnem prostoru  
 

DELO S ČLANI IN ZA ČLANE ZDRUŽENJA ZKPS 

Članstvo 

Članstvo društva ZKPS smo ažurirali, o čemer je poročala tajnica v svojem poročilu. Delež 
aktivnih članov se je s tem povečal. 

Število članov, ki odidejo, je približno enako številu novih članov, ki pa so po pravilu bolj 
aktivni. Prizadevamo si, da bi pridobili nove člane. Članstvo uglednih poslovnežev bi dalo 
društvu tudi večjo težo v slovenskem javnem prostoru. Seveda pa si prizadevamo ohraniti 
sedanje člane in pripraviti še več raznovrstnih prireditev z različnimi vsebinami. 

 

Komunikacija s člani 

Komunikacija s člani poteka prek e-pošte, spletnega portala www.zkps.si ter osebno. 
Približno 1/6 članov še obveščamo s klasično pošto, druge prek e-pošte.  

Imamo sodobno spletno stran, do katere lahko dostopamo tudi z mobilnimi napravami. 
Administracijo izvaja ekipa v predsednikovem podjetju MKS d.o.o.. Žal pa je tudi priprava 
vsebin zgolj naloga predsednika in njegove ekipe.  

V spletni aplikaciji so vključene tudi članske strani, do katerih je dostop z geslom. S tem 
imamo možnost ponovnega aktiviranja delovanje borze kadrov in poslovnih priložnosti. Borza 
je neizkoriščen način medsebojne pomoči med člani ZKPS. Tudi to je lahko koristna oblika 
dela našega združenja za člane. Vprašanje pa je, če bomo našli dovolj ustvarjalne volje za 
njeno oživitev 
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Povezovanje članov 

Poročilo o izvedenih aktivnostih za člane je pripravila tajnica združenja. Te oblike dela bomo 
nadaljevali tudi v prihodnje. 

 

Financiranje društva – članarine in donacije 

Dosedanja sredstva so bila zbrana predvsem iz članarin, ki jo plačuje le okoli 1/3 članov.  

Dejstvo pa je, da se na naše društvo obračajo za finančno pomoč druga združenja, ki 
pričakujejo, da bomo kot »združenje (uspešnih) poslovnežev« tudi donatorji za izvajanje 
programov drugih združenj. Nekajkrat smo se že odzvali, pa bi morda moralo donatorstvo 
postati stalna oblika naše dejavnosti. To bi pomagalo tudi k naši večji prepoznavnosti v 
slovenskem prostoru. 

Letos smo za prevod, izdajo, distribucijo in promocijo knjig prejeli donacijo s strani Fundacije 
UNIAPAC. Fundacija je prav tako delno sofinancirala udeležbo tajnice ZKPS na srečanju UO 
UNIAPAC v Parizu v dec.2013. 

Za izvedbo mednarodnega simpozija ZKPS dne 3.4.2014 v LJ je fundacija Konrad Adenauer 
Stiftung (KAS) iz Zagreba pokrila del stroškov, kar smatramo kot donacijo.  

 

DELOVANJE ZDRUŽENJA V SLOVENSKEM PROSTORU 

Program dela ZKPS za aktivnosti v slovenskem prostoru 

V zadnjem letu prepoznavamo v ZKPS, da je med mladimi v Sloveniji, ki so že končali 
šolanje in os nezaposleni, velika potreba po usposabljanju za večjo zaposljivost. V UO smo 
se odločili, da del naših prizadevanj usmerimo na to področje in pri tem sodelujemo z drugimi 
domačimi in mednarodnimi akterji. Usposabljanju za večjo zaposljivost je področje, kjer 
poteka iniciativa UNIAPAC, s to problematiko se ukvarja GZS in obrtne zbornice v Sloveniji, 
Nemško—slovenska gospodarska zbornica, Socialna akademija, MIZŠ in drugi. 

Temu področju smo že namenili del časa na mednarodnem simpoziju 3.10.2014 v DS v 
Ljubljani ter eno od klubskih srečanj. Predsednik je s svojim podjetjem sodeloval s Fakulteto 
za poslovne vede iz Ljubljane pri projektu MIZŠ za usposabljanje študentov FPV v njegovem 
podjetju. Iniciativa zahteva širše povezovanje z več akterji, ki ga bomo opravili v naslednjem 
obdobju. 

V novembru 2014 smo v sodelovanju s Socialno akademijo, spletnim časopisom Časnik.Si in 
društvom Slovenski katoliški izobraženci pripravili program aktivnosti na področju oblikovanja 
mladih voditeljev v civilni družbi, gospodarstvu, medijih in politiki. Načrtujemo izvedboo več 
seminarjev, delavnic, manjših projektov, okroglih miz itd., kjer bodo mladi udeleženci 
pripravili in vodili aktivnosti. Del tega Socialna akademija že izvaja npr. seminar »Vodim, torej 
sem!«.  

Program smo predlagali fundaciji Konrad Adenauer Stiftung (KAS) v sofinanciranje v 2015. 
Program je dostopen na sedežu ZKPS. 

Menimo, da bo v prihodnje program ZKPS temeljil na aktivnostih, ki jih bomo izvajali po vsej 
Sloveniji.  
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Regijski odbori ZKPS 

Na občnem zboru ZKPS v 2010 smo sklenili, da bomo ustanovili dva regijska odbora ZKPS: 
v Novem mestu in v Mariboru in tako širili aktivnosti tudi izven Ljubljane. Noben od odborov 
formalno še ni ustanovljen, čeprav smo že izvedli začetna srečanja predstavnikov ZKPS in 
potencialnih članov regijskih odborov v Mariboru 1.3.2013 ter  24.10.2014 v Novem mestu. 
Uresničitev je zelo odvisna od pobudnikov p. Janeza Srake ter p. Zorana Kodele v MB in dr. 
Janeza Grila v NM. 

 

DELOVANJE ZDRUŽENJA V MEDNARODNEM PROSTORU 

Sodelovanje z mednarodnim združenjem krščanskih poslovnežev UNIAPAC 

S pisarno UNIAPAC v Parizu imamo redne dvostranske stike. V okviru možnosti se 
poskušamo udeleževati aktivnosti UNIAPAC.  

Predstavniki ZKPS se udeležujemo tako sestankov UO UNIAPAC kot prireditev, so 
spremljajočimi konferencami na temo Iniciative za spodbujanja zaposlovanja mladih, 
krščanske socialne miselnosti in socialno tržnega gospodarstva. O udeležbi v Milanu, Parizu 
in Zürichu je poročala že tajnica v svojem letnem poročilu. Menim, da je udeleževanje teh 
srečanj koristno za naše združenje, saj se ob njih napajamo z idejami ter dobivamo 
spodbude za nadaljnje delo. 
 

Od leta 2010 dalje plačujemo članarino UNIAPAC v višini 200 EUR letno. 

 

Ljubljana, 20.11.2014 

 

Predsednik: dr. Drago Rudel 


