Maribor, 3.9.2016
Debatno društvo Univerze v Mariboru

Zadeva: Zapisnik 3. redne seje Upravnega odbora DDUM
Seja je potekala v sredo, dne 3.9.2016 ob 15:00 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 zapisnika 2. redne seje Upravnega odbora Društva DDUM
3. Potrditev vršilca dolžnosti predsednika Društva DDUM
4. Sklic volitev v organe DDUM
5. Finančne zadeve
6. Organizacijske zadeve
7. Članske zadeve
8. Razno
Ad. 1 - Potrditev dnevnega reda
Seja se prične ob 15:00. Predsednica predstavi predlagan dnevni red seje in vpraša, če so
kakšne pripombe. Pripomb ni bilo.
Na glasovanje je bil dan naslednji sklep:
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 2. redne seje Upravnega odbora Društva DDUM. Glede
zapisnika ni bilo podanih pripomb.
Na glasovanje je bil dan naslednji sklep:
SKLEP 2:
Člani Upravnega odbora Debatnega društva Univerze v Mariboru potrdijo zapisnik 2.
redna seje Upravnega odbora DDUM. (3/0/0)

Ad. 3 - Potrditev vršilca dolžnosti predsednika Društva DDUM
Eva Nike Cvikl seznani druga člana UO, da več nima statusa študenta, saj je pred kratkim
diplomirala. Zato jo je potrebno imenovati za vršilko dolžnosti predsednice društva do seje
Občega zbora, kjer se bo izvolil novi predsednik društva.
Na glasovanje sta bila dana naslednja sklep:
SKLEP 3:
UO DDUM se seznani s podatkom, da Eva Nike Cvikl nima več statusa študenta in ne
izpolnjuje pogojev za redno članstvo. Zato se je s sklepom razreši kot predsednico društva
(3/0/0)
SKLEP 4:
UO DDUM imenuje za vršilko dolžnosti predsednice DDUM, Evo Nike Cvikl, do izvolitve
novega predsednika v oktobru 2016. (2/0/0)

Ad. 4 - Sklic volitev v organe DDUM
Glede na statut društva bo potekala seja občega zbora in sicer 12.10.2016, v sredo. Zaradi
poteka mandata članom organov društva je potrebno izvesti volitve, zato UO s sklepom
razpiše volitve.
Predstavi se vsebino razglasa volitev, vsi člani se z njo strinjajo.
Na glasovanje sta bila dana naslednja sklepa:
SKLEP 5:
Člani UO se strinjajo z vsebino razglasa volitev za člane UO in NO ter obrazcem za
kandidaturo. (3/0/0)

SKLEP 6:
UO razpiše volitve v organe Debatnega društva Univerze v Mariboru. (3/0/0)

Ad. 5 Finančne zadeve
Ob predaji poslov novemu UO, ki bo izvoljen oktobra na seji Občega zbora, je potrebna
organizacija in specificiranje določenih naloge, ki jih mora opravljati blagajnik, med katerimi
je izdajanje računov. Do naslednje seje Eva Nike zbere in prepiše račune društva ter
organizira vse prihodke in odhodke. Izpostavi še poročilo za AJPES. Vsi podatki in zbrana
dokumentacija bodo predani Adrijani Kos. Predsednica tudi pove, da bo društvo imelo
poštni nabiralnik na sedežu Univerze v Mariboru.
Ad. 6 Organizacijske zadeve
Ustanovi se delovna skupina za promocijo s člani: Nej Lešnik, Žiga Luknar, Aleš Ernecl in Tilen
Markelj. Skrbeli bodo za grafično podobo, skrbništvom nad spletno stranjo in delovanje vseh
kanalov promocije na družbenih omrežjih.
Na glasovanje je bil dan naslednji sklep:
SKLEP 7:
UO DDUM ustanovi delovno skupina za promocijo, katere člani so Nej Lešnik, Žiga Luknar,
Aleš Ernecl in Tilen Markelj. (3/0/0)
UO še poziva člane delovne skupine, da pred vsako sejo predložijo poročilo o delu v
preteklem mesecu.
Ad. 7 Članske zadeve
Glede na evidenco članov UO ugotavlja, da so naslednji štirje člani bili od včlanitve v društvo
neaktivni (neudeležba na dogodkih, srečanjih in drugih aktivnosti društva): Jure Cvetek, Nejc
Janževil, Klemen Pogračič in Nik Hudarin.
UO po pogovoru sklene, da omenjene člane še enkrat povprašamo o interesu za sodelovanja
in v kolikor interesa ni ali v kolikor ne bo dogovora se omenjene člane izbriše iz registra
članov.
Ad. 8 Razno
UO se je seznanil in pregledal Poslovnik o delu UO in ga nespremenjenega potrdi.

Na glasovanje je bil dan naslednji sklep:
SKLEP 8:
UO DDUM potrdi Poslovnik o delu UO (3/0/0)
Predsednica še pove, da so na google koledarju okvirni datumi sej UO, katerega bi se
karseda držali. Poudari, da je naslednji sestanek UO DDUM 3.10.2016, v ponedeljek, ob 18ih.
Seja se zaključi ob 16:00.

Zapisnikar:
Tadej Horvat, l.r.
Tajnik DDUM
Predsedujoča:
Eva Nike Cvikl, l.r.
V.d. predsednice DDUM

