Maribor, 21.6.2016
Debatno društvo Univerze v Mariboru

Zadeva: Zapisnik 2. redne seje Upravnega odbora DDUM
Seja je potekala v sredo, dne 21.6.2016 ob 16:30 v študentskih prostorih, v 2. nadstropju
stavbe Medicinske fakultete Univerze v Mariboru.
Prisotni so bili:


Člani UO: Eva Nike Cvikl - predsednica, Tadej Horvat - tajnik, Adrijana Kos - blagajnik

Dnevni red:
1.
Potrditev dnevnega reda
2.
Potrditev zapisnikov
3.
Evalvacija sezone 2015/2016
4.
Potrditev urnika poletnih sestankov
5.
Razno
Ad. 1 - Potrditev dnevnega reda
Seja se prične ob 16:30. Predsednica predstavi predlagan dnevni red seje in vpraša, če so
kakšne pripombe. Pripomb ni bilo.
Na glasovanje je bil dan naslednji
SKLEP 1:
Člani Upravnega odbora Debatnega društva Univerze v Mariboru soglašajo z dnevnim
redom 2. redne seje (3 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH)

Ad. 2 - Potrditev zapisnikov
Pregleda in predstavi se zapisnik 1. redne seje Upravnega odbora DDUM. Glede zapisnika ni
bilo podanih pripomb.
Na glasovanje je bil dan naslednji
SKLEP 2:
Člani Upravnega odbora Debatnega društva Univerze v Mariboru potrdijo zapisnik 1.
redna seje Upravnega odbora DDUM. (3/0/0)

Ad. 3 - Evalvacija sezone 2015/2016
Predsednica predstavi dosežke in aktivnosti v sezoni 2015/2016. Adrijana Kos opaža, da
nismo veliko debatirali in da bi se moralo to izboljšati. Ostala člana se strinjata.
Pravne formalnosti smo uredili. Motivacijski vikend je bil izveden v prvem semestru in
organizacija večine na motivacijskem vikendu zastavljenih projektov je bila uspešna.
Tematska predavanja so bila dobro izvedena in predavatelji so privabili večje število
poslušalcev. Na področju financ so nastali večji stroški kot predvideno pri organizaciji
državnega debatnega turnirja. Zaradi tega so nekateri člani morali iz lastnega žepa izplačati
manjši znesek za poplačilo hrane. Sama izvedba turnirja je bila dobra, kar tudi dokazujejo
ankete evalvacije turnirja, ki so jih izpolnili sodelujoči na turnirju.
Člani UO se zavežejo k pripravi neformalnega poročila o sezoni 2015/2016 do septembra.
Na glasovanje je bil podan naslednji sklep:
SKLEP 3:
Člani UO DDUM se zavežejo k pripravi neformalnega poročila o delu v sezoni 2015/2016
do seje Upravnega odbora v avgustu ali septembru 2016. (3/0/0)

Ad. 4 - Potrditev urnika poletnih sestankov
Predsednica predstavi rezultate doodle ankete izvedene med aktivnimi člani društva. Glede
na anketo predlaga datuma:
- četrtek, 14.7., ob 14-i uri z namenom skupinske evalvacije sezone 2015/2016;
- sreda, 10.8., ob 16-i uri z namenom pričetka priprave kurikuluma 2016/2017.
Na glasovanje je bil podan naslednji sklep:

SKLEP 4:
Upravni odbor soglaša s predlaganima datumoma poletnih sestankov, in sicer:
- četrtek, 14.7., ob 14-i uri z namenom skupinske evalvacije sezone 2015/2016;
- sreda, 10.8., ob 16-i uri z namenom pričetka priprave kurikuluma 2016/2017. (3/0/0)

Ad. 5 - Razno
Tadej odpre temo prijave za pridobitev statusa društva v interesu Univerze v Mariboru. Eva
Nike pove, da smo glede na količino materiala, ki ga je potrebno pripraviti, prepozni za
prijavo v mesecu juniju, saj je seja ŠSUM že 23.6.2016. Predlaga pripravo vloge do prihodnje
poletne seje ŠSUM.
Za vlogo moramo pripraviti program dela, poročilo dela, prošnjo za pridobitev statusa in
utemeljitev za pridobitev statusa itn. Natančno je potrebno pregledati, kakšna
dokumentacija je potrebna ter kriteriji in pogoji za pridobitev naziva. Predlaga se sledeča
razdelitev nalog - Adrijana Kos in Žiga Luknar pripravita utemeljitev, Tadej Horvat napiše
prošnjo in Eva Nike Cvikl napiše program dela in finančno poročilo.
Eva Nike tudi pove, da bomo tako postali društvo z naslednjim študijskim letom, če
pravočasno oddamo prošnjo. Pridobili bomo tudi finančna sredstva, če nam je dodeljen
naziv, in sicer 70 % sredstev. Ostala sredstva bomo skušali pridobiti s sponzorji.
Adrijana Kos povpraša o napredku organizacije predavanje 30.6.2016, Pikettyzem:
Mitologija neenakosti na preizkusu. Eva Nike pove, da je dogovor s predavateljem dosežen.
Eva Nike pove, da bo zaključno druženje po tematskem predavanju 30.6.2016 in odpre
diskusijo o lokaciji druženja. Izpostavi lokal Cantante in pove, da je bilo lani druženje
organizirano v lokalu Papagayo. Na koncu prevlada odločitev za lokal Cantante. Na
socialnem omrežju Facebook bo objavljen še dogodek o zaključnem druženju.
Adrijano Kos zanima, kako dolgo bosta predsednica in tajnik imela status študenta. Eva bo
bo imela status do konca junija in Tadej do konca septembra. Potrebno se je odločiti kdo
natančno in na katerih funkcijah bo v vodstvu društva za naslednjo študijsko leto. Predlaga
se, da bi se na prvem poletnem sestanku dogovorili o možnih kandidaturah za funkcije
društva.
Seja se zaključi ob 17:15.
Zapisnikar:
Tadej Horvat, l.r.
Tajnik DDUM

Predsedujoča:
Eva Nike Cvikl
Predsednica DDUM

