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POROČILO TAJNICE ZKPS 

NA OBČNEM ZBORU DRUŠTVA 27.11.2014 V LJUBLJANI 
 

V poročilu podajam pregled aktivnosti in prireditev združenja ZKPS v obdobju 15.3.2013 do 
20.11.2014. 

 

1. Upravljanje 

V obdobju poročanja je imel UO ZKPS 11 sej, od tega 3 redne (10,14,15), 3 izredne 
(16,17,18) ter 5 dopisnih (8,9,10,12,13). 

Ves čas je potekala neformalna komunikacija med člani predsedstva in člani UO. 

 

2. Članstvo 

Na dan poročanja ima ZKPS 55 članov. 

Zahteva prejšnjega občnega zbora ter UO ZKPS je bila, da se ažurira baza članov ZKPS, saj 
je mnogim članstvo zaradi nesodelovanja in neplačevanja članarine, le-to ugasnilo. Po 
intenzivnem pregledu baze podatkov članov ter po odzivih »ugaslih« članov na telefonske 
spodbude, ki sta jih opravila 2 člana UO, smo v novembru 2014 pisno (po običajni pošti na 
domač naslov) obvestili 29 nekdanjih članov, da jih bomo izbrisali iz evidence, v kolikor ne 
sporočijo, da tega ne želijo. Članstvo je tako ugasnilo 28.članom. 

V društvo smo v obdobju poročanja do 20.11.2014 sprejeli 3 nove člane .  

Članstvo je prenehalo 3 članom (na lastno željo oz. zaradi prenehanje aktivnega poslovnega 
življenja), enemu pa zaradi smrti. 

V prizadevanjih za večanje števila članstva smo sprejeli pobudo dr. Janeza Grila, člana UO 
ZKPS, in se dne 24.10.2014 v Novem mestu sestali s skupino dvajsetih poslovnežev in 
podjetnikov iz Novega mesta in okolice. Dr. Gril je predlagal ustanovitev regionalnega odbora 
ZKPS v Novem mestu. 

 

3. Klubska srečanja 

Na klubskih srečanjih smo se člani ZKPS dobili 3-krat. Podoživljali smo doživetja z zimskega 
romanja na Camino de Santiago našega podpredsednika, Ivana Kapetanovića (15.4.2013), 
sodelovanje na srečanju UNIAPAC in libanonskih poslovnežev je predstavil član UO ZKPS, 
Andrej Jesenko (10.6.2013) in se pogovorili o možnostih oblikovanje programa aktivnosti 
ZKPS na področju zaposlovanja mladih v Sloveniji z g. Petrom Grabnerjem (7.10.2013). 

 

4. Družabna srečanja 

Miklavževanje z duhovno pripravo na Božič smo v letu 2013 organizirali 6. decembra  pri 
družini Šef v Ljubljani. Večer so popestrili člani kvarteta 4Given z a cappella gospel/jazz 
koncertom. 

 

5. Duhovna srečanja 
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Člani ZKPS smo se na cvetno nedeljo, dne 13.4.2014 udeležili duhovne priprave na 
velikonočne praznike v kapeli Zavoda Sv. Stanislava v Šentvidu pri Ljubljani. 

Prav tako smo dne 24.6.2014 sodelovali v 24-urni nepretrgani molitveni verigo za domovino 
z uro molitve pri Sv.Jožefu v Ljubljani. 

 

6. Sodelovanje z UNIAPAC  

V letu 2014 je združenje ZKPS zelo okrepilo sodelovanje z mednarodnim združenjem 
krščanskih poslovnežev UNIAPAC. 

a) Sodelovanje pri iniciativi za osveščanje v Srednji in Vzhodni Evropi   

ZKPS je v sodelovanju z Družino izdal prevod dveh knjig v skupni nakladi 600 
izvodov :  

• »Poslanstvo krščanskega poslovneža« (»Vocation of the Christian business 
leader«) Papeškega sveta Pravičnost in mir 

• »Bogastvo različnosti - Evropska skupnost solidarnosti in odgovornosti« 
(»Europe of solidarity and responsibility«) Komisije škofovskih konferenc pri 
EU – COMECE 

b) Mednarodni simpozij "Evropa prihodnosti med uspešnostjo in odgovornostjo" 

Združenje je v sodelovanju z mednarodnim združenjem krščanskih poslovnežev 
UNIAPAC, združenjem katoliških delodajalcev iz Nemčije (BKU) ter fundacijo Konrad 
Adenauer 3. oktobra 2014 organiziralo simpozij "Evropa prihodnosti med 
uspešnostjo in odgovornostjo". 

c) Udeležba na sestankih Upravnega odbora UNIAPAC 

Predstavniki ZKPS so se v sklopu iniciative udeležili tudi sestankov upravnega 
odbora UNIAPAC Europe v Parizu (dec 2013) in Zürichu (april 2014). 

d) Spremljajoči dogodki UNIAPAC 

Kolokvija »Social Market Economy, Education, Youth Unimployment in Europe« v 
Milanu sta se dne 21.6.2013 udeležila predsednik, dr. Drago Rudel in tajnica mag. 
Neja Samar Brenčič 

UNIAPAC dogodkov v Zürichu se je do 1.-4.5.2014 udeležila tajnica ZKPS, mag. Neja 
Samar Brenčič. 

Član UO ZKPS, mag. Andrej Jesenko, se je z ženo Ireno v dneh 25.-26. marca 2013 
v Bejrutu udeležil konference UNIAPAC o medverskem dialogu med muslimanskimi 
poslovneži in predstavniki UNIAPAC (http://www.beirutconference.org/).  

 

7. Sodelovanje z drugimi organizacijami 

ZKPS aktivno sodeluje s Socialno akademijo, Svetom katoliških laikov Slovenije (SKLS), 
društvom Slovenski katoliški izobraženci (SKI), Fakulteto za poslovne vede, Ljubljana, 
spletnim glasilom Časnik.si in Gospodarskim klubom pri stranki N.Si. 

a) V sklopu sodelovanja smo se 29.1.2014 udeležili predavanja g. Milana Matosa, z 
naslovom: »Brez streznitve ni rešitve«. 

b) V okviru Socialnega tedna z naslovom »Skoči ven!«, ki ga organizira Socialna 
akademija, smo 3.10.2014 izvedli tudi omenjeni mednarodni simpozij. 

c) Člani ZKPS se udeležujemo poslovnih srečanj v okviru Gospodarskega kluba pri 
N.Si. 

Ljubljana, 20.11.2014  Tajnica: Neja Samar Brenčič 


