Maribor, 18.11.2015
Debatno društvo Univerze v Mariboru

Zadeva: Zapisnik 1. redne seje Občega zbora Debatnega društva Univerze v Mariboru
Seja je potekala v sredo, dne 18.11.2015 ob 16:00 v študentskih prostorih, v 2. nadstropju
stavbe Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, Taborska ulica 8, 20000 Maribor.
Prisotni so bili:
- Člani UO: Eva Nike Cvikl - predsednica društva, Tadej Horvat - tajnik
- Člani NO: Adrijana Kos, Aleš Ernecl, Žiga Luknar
- Ostali člani društva: Tilen Markelj, Nejc Janževil, Arta Krasniqi, Kristina Rožanc, Jure
Cvetek, Mihael Kirbiš, Nik Hudarin, Klemen Pogračič
- Odsotni: Žan Mlakar – blagajnik
Dnevni red:
1. Uvodni pozdrav predsednice društva
2. Potrditev dnevnega reda 1. redne seje Občega zbora DDUM
3. Predstavitev poročila volilne komisije
4. Eventualna predstavitev kandidatov za posamezne funkcije
5. Eventualna vprašanja kandidatom
6. Volitve v organe DDUM
7. Odmor
8. Predstavitev rezultatov volitev
9. Razrešitev zakonitega zastopnika Društva in imenovanje novega zastopnika Društva
10. Razrešitev članov organov Društva in imenovanje novih članov organov Društva
11. Potrditev Pravilnika o tekmovanjih DDUM
12. Potrditev Disciplinskega pravilnika DDUM
13. Razno

Ad. 1 - Pozdrav predsednice in potrditev dnevnega reda
Seja se prične ob 16:05. Predsednica pozdravi vse prisotne in predstavi predlagan dnevni red
občega zbora in vpraša po pripombah. Izražen je bil pomislek glede ustreznosti nekaterih
pravilnikov.
Na glasovanje je bil dan naslednji
SKLEP 1:
Člani Debatnega društva Univerze v Mariboru soglašajo z dnevnim redom Občega zbora.
(13 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH)

Ad. 2 - Predstavitev poročila volilne komisije
Volilna komisija poroča o prispelih kandidaturah za člane Upravnega odbora in Nadzornega
odbora. Prispele kandidature so prispele pravočasno in vse so bile popolne z ustreznimi
potrdili in motivacijskimi pismi.

Ad. 3 - Predstavitev kandidatov za posamezne funkcije in vprašanja
Najprej se predstavi Adrijana Kos, ki kandidira za funkcijo blagajnika v Upravnem odboru
društva. Pove, da je že bila tajnik v Nadzornem odboru, bila je vključena v različne projekte,
ki se tičejo mladih, med katerimi je izpostavila Banko idej in mesto sekretarke v Mladinskem
Mestnem Svetu Maribor. Meni, da lahko veliko doprinese k društvu, saj je na Ekonomski
poslovni fakulteti UM študirala projektni menedžment. Sedaj študira na magistrskem
študiju, kjer je predsednica letnika in članica Študentskega sveta EPF UM.
Predstavi se tudi Tadej Horvat, ki kandidira za mesto tajnika. Izpostavi svoje preteklo delo,
skrb za delovanje društvo in svojo zavezanost za nadaljno uspešnost delovanja. Od izkušenj
poudari svoje delo na Medicinski fakuteti UM, kjer je bil senator, član Komisije za
ocenjevanje kakovosti, predsednik letnika in član Študentskega sveta MF UM.
Sledi predstavitev Žige Luknarja, ki kandidira za člana Nadzornega odbora. Pove o svojih
izkušnjah pri delu v različnih društvih, med katerimi je bilo Društvo sociologov in Društvo
psihologov UM. Delo v društvu mu veliko pomeni, k društvu pa lahko prispeva s svojim
pravnim in birokratskim znanjem.
Naslednji se predstavi Mihael Kirbiš, ki kandidira za člana NO. Je zelo motiviran, k društvu bi
rad veliko prispeval in skrbel bo za transparentnost delovanja.

Kot zadnja se predstavi Eva Nike Cvikl, ki ponovno kandidira za mesto predsednice društva.
Poudari svoje dosedanje delo, pot, ki jo je društvo izbralo, v društvu vidi velik potencial in ji
predstavlja eden izmed največjih ciljev, da bi se društvo obdržalo zaradi svoje unikatnosti.
Prav tako je zavezana predaji, ki se bo izvedla, ko diplomira.
Žan Mlakar, ki je bil odsoten in je kandidiral za člana NO, je v svojem motivacijskem pismu
navedel razloge za odločitev in svoje izkušnje v različnih projektih.
Za kandidate ni bilo vprašanj.

Ad. 4 - Volitve v organe DDUM
Za namen volitev je bila imenovana volilna komisija v sestavi: Tilen Markelj - predsednik,
Aleš Ernecl - član in Nejc Janževil - član. Komisija je preštela 14 veljavnih volilnih glasovnic,
oddala jih je 13.
Ob 16:50 se je začel odmor, ki je trajal do 17:05.

Ad. 5 - Predstavitev rezultatov volitev in imenovanje novih članov
Predsednik volilne komisije predstavi rezultate volitev:
- za predsednico DDUM je bila izvoljena Eva Nike Cvikl s 13 glasovi ZA, 0 glasov PROTI
- za tajnika je bil izvoljen Tadej Horvat s 13 glasovi ZA, 0 glasov PROTI
- za blagajnika je bila imenovana Adrijana Kos s 13 glasovi ZA, 0 glasov PROTI
- za člane NO pa so bili imenovani Žiga Luknar: 13 glasovi ZA, 0 glasov PROTI; Žan Mlakar 13
glasovi ZA, 0 glasov PROTI; in Mihael Kirbiš 13 glasovi ZA, 0 glasov PROTI.
Na podlagi tega so bili na glasovanje dana naslednja sklepa:
SKLEP 2: Obči zbor opravi postopkovno formalno razrešitev prejšnje predsednice in
ponovno imenuje novo izvoljeno predsednico DDUM Evo Nike Cvikl. (13 ZA, 0 PROTI, 0
VZDRŽANIH)
SKLEP 3: Obči zbora razrešuje prejšnje člane UO in NO in imenuje nove v sestavi: člani UO Eva Nike Cvikl (predsednica), Tadej Horvat (tajnik), Adrijana Kos (blagajnik); člani NO:
Mihael Kirbiš, Žiga Luknar, Žan Mlakar. (13 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH)

Ad. 6 - Potrditev Pravilnika o tekmovanjih DDUM

Razprava je potekala o podeljevanju točk in pogojih za udeležbo na IV, Open, WUDC in
EUDC. Članica je postavila vprašanje, če Open turnir poteka za tiste brez statusa. Odgovor je
bil pritrdilen. Popravljen je bil 11. člen, ki je izpostavljal, da se udeležba na posamične
turnirje ravna po kriterijih izkušenost, razen za ProAm turnir. Prav tako se popravita 12. člen
in 15. člen, ki se nanašata na dodeljevanje točk.
Ob 17:22 sejo zapusti Nejc Janževil.
Na glasovanje je bil dan naslednji sklep
SKLEP 4: Obči zbor potrdi Pravilnik o tekmovanjih Debatnega društva Univerze v Mariboru.
(12 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH)

Ad. 7 - Potrditev Disciplinskega pravilnika DDUM
Po razpravi se popravijo 10. člen o premoženjski škodi, 17.člen o anonimnosti prijave in 34.
člen.
Na glasovanje je bil dan naslednji sklep
SKLEP 5: Obči zbor potrdi Disciplinski pravilnik Debatnega društva Univerze v Mariboru.
(12 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH)

Ad. 8 - Razno
Ni bilo točk in razprave pod točko.

Seja se zaključi ob 18:10

Zapisnikar:
Tadej Horvat, l.r.
Tajnik
Predsedujoča:
Eva Nike Cvikl, l.r.
Predsednica DDUM

