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POSLOVNO POROČILO 

2016 

 

Italijansko-slovenski Forum italo-sloveno je v svoje četrtem poslovnem letu uresničil štiri 

pomembne dosežke: (1) povečal je število svoj krog udeležencev, (2) povečal število aktivnih 

članov, ki so poravnali članarino v letu 2015, (3) napredoval v kakovosti in obsegu aktivnosti in (4) 

uravnotežil poslovanje s presežkom prihodkov nad odhodki v minimalni vrednosti 8 evrov. Potem 

ko je v predhodnem letu združenje poslovalo z izgubo, so ti dosežki zelo pomembni za utrditev 

delovanja združenja in obenem vodila in merila za vnaprej. 

Društvo je začelo poslovati v letu 2013 in v letu 2016 izpolnilo svoje četrto celotno poslovno leto. 

Ključni in obenem edini vir prihodkov v letu 2016 so bile članarine, ki so znašale 2.650 evrov, kar je 18 

odstotkov več od 2.250 evrov prihodkov predhodnega leta. Ti prihodki odražajo dejstvo, da je Forum 

v svojem drugem letu poslovanja povečal prihodke od članstva 44 članov (leto prej 35), in s tem 

izpolnil enega ključnih ciljev: povečanje rednega plačevanja članarin.  

Redne oblike srečanj in osrednji, sedaj že uveljavljeni »Italian Business Forum« vsekakor sestavljajo 

ključne rezultate Foruma v letu 2016. Rednih mesečnih srečanj, Aperitivov, je bilo 10, ob njem tudi 

več delovnih in drugih neformalnih srečanj. Največkrat so se člani sestali v Ljubljani, posebej pa 

izpostavljamo srečanji v Kopru-Capodistria  in v Repnu (občina Repentabor - Monrupino), ki sta bili 

tudi vsebinsko pomembni obogatitvi poslanstva Foruma, ter jesenski srečanji v sodelovanju z 

Italijanskim institutom za kulturo v Ljubljani, na katerih smo gostili novinarja ter nekdanjega 

senatorja in evroposlanca Dimitrija Volčiča, pogovor z njim je vodil Bojan Brezigar, in, ob knjižnem 

sejmu, novinarko Il Sole 24 Ore in pisateljico Cristino Battocletti. 

Izpostaviti kaže tudi nadgradnjo delovanja spletne strani srečanja Italian Business Forum v angleškem 

jeziku, www.ibf.si, ki deluje vzporedno z že uveljavljenimi dvojezičnimi domačimi stranmi združenja 

na naslovih www.forumitaslo.org in www.itasloforum.org. Srečanje, katerega ciklus priprav se začne 

že v pomladanskem delu leta izteče pa v februarju naslednjega leta, je tudi v svoji peti izdaji požel 

odlične odmeve. Tema "Od družbenega podjetja do družbene inovacije" je prinesla odlično izmenjavo 

najboljših praks ter utrdila partnerstvo med organizatorji: Veleposlaništvom in agencijo ITA (Ice) ter 

Inštitutom Jožef Stefan. 

http://www.ibf.si/
http://www.forumitaslo.org/
http://www.itasloforum.org/
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Tudi v letu 2016 je Italijansko-slovenski Forum nadaljeval dobro in že utečeno sodelovanje z 

Veleposlaništvom Republike Italije v Ljubljani ter Italijanskim kulturnim inštitutom in Italijansko 

agencijo za zunanjo trgovino in internacionalizacijo podjetij - ITA (Ice). Izpostaviti kaže odlično 

sodelovanje z Institutom Jožef Stefan, partnerjem in gostiteljem Italian Business Foruma. Svoje 

delovanje je Forum partnersko uresničeval v posrednem in neposrednem smislu tudi s tudi tistimi 

podjetji in posamezniki, ki so kot gostitelji ali z drugimi prispevki pripomogli k uresničitvi programa 

delovanja v letu 2016, pri čemer izpostavljamo Unijo Italianov in in Skupnost Italijanov Santorio 

Santorio v Kopru, ki je gostila junijsko srečanje s predavanjem Massima Sbarbara o srednjeveških 

trgovcih v palači Gravisi-Buttorai, ter občino Repentabor, ki je gostila srečanje na temo izmenjave 

izkušenj priseljevanja in beguncev v Repnu. Italijanski Institut za kulturo je gostil tudi decembrsko 

skupščino in zaključno srečanje.  

Ključni stroški, ki so nastali v letu, so povezani zlasti z organizacijo srečanj, in sicer v vrednosti 2642 

evrov, kar je za 28 odstotkov manj od minulega leta, zlasti zato, ker ni bilo nakupa majic.  

Vse to je odraz dela predane in številčno omejene osrednje skupine našega združenja ki prostovoljno 

prispeva svoje znanje delo in čas za uresničevanje poslanstva Foruma. V letu 2017 bo Forum moral še 

povečevati število aktivnih članov in ohraniti ter še izboljšati redno plačevanje članarin. 

Društvo deluje nedobičkovno in  na prostovoljnih temeljih. Skrb za finančni del poslovanja je zato 

sicer bistveni del poslovanja, a ne zadostuje za uresničevanje poslanstva Foruma. Še pomembnejša je 

udeležba in prispevek vsakega člana. Tako bomo v 2017 nadaljevali z oblikovanjem aktivne skupnosti 

med članstvom in gojili večje ambicije. Forum naj bo odprt prostor za nove pobude, ki obenem 

prinašajo odgovornosti in izzive za uresničitev in nadaljevanje v prihodnjih letih.  S tem zavedanjem in 

na podlagi dobrih skupnih izkušenj bo lahko Forum nadaljeval svojo razvojno pot in uspešno 

uresničeval svoje poslanstvo, ki ga prepoznavamo v mottu: »Od sobivanja k sožitju – dalla convivenza 

alla condivisione«. 

 

V Ljubljani, 18. marca 2017 
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