Maribor, 6.5.2017
Debatno društvo Univerze v Mariboru

Zadeva: Zapisnik 1. redne seje upravnega odbora DDUM
Seja je potekala v soboto, 6.5..2017 ob 17.00 preko Sypa.
Prisotni so bili:
● Člani UO: Tilen Markelj - predsednik društva, Saša Brdnik - tajnik, Adrijana Kos blagajnik
● Ostali člani: Tadej Horvat, Žiga Luknar
Dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnikov
3. Delovanje društva
4. Finančne zadeve
5. Tedenska srečanja

Ad. 1 - Potrditev dnevnega reda
Seja se prične ob 17.00. Tilen Markelj predstavi predlagan dnevni red seje upravnega odbora
in vpraša po pripombah.
SKLEP 1:
Člani Upravnega odbora Debatnega društva Univerze v Mariboru soglašajo z dnevnim
redom seje. (3 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH)

Ad. 2 – Potrditev zapisnikov

Pregleda in predstavi se zapisnik 1 izredne seje Upravnega odbora DDUM, ki je potekala
11.1.2017 . 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.
redne seje Upravnega odbora DDUM. (3/0/0)
Ad. 3 - Delovanje društva
Potekala je diskusija o nizki udeležbi članov Debatnega Društva Univerze v Mariboru na
tedenskih srečanjih. Tilen Markelj je predstavil podatke o udeležbi in predlagal, da se DDUM
poveže z različnimi profesorji na Filozofski fakulteti Univerzi v Mariboru, ki lahko morda
vplivajo na udeležbo študentov. Žiga Luknar ponudi svojo pomoč in pove, da lahko
kontaktira prof. dr. Rudija Klanjška. Prav tako se dogovori o oblikovanju seznama
profesorjev, ki bi jih želeli vključiti v promocijo društva.
Žiga Luknar predlaga diskusijo o projektu “Blog”, saj je nastal problem pri pravočasni objavi
blogov, kot tudi nepravilnega sodelovanja Aleša Ernecla, člana DDUM. Tilen Markelj
predlaga, da se projekt do novega študijsega leta prekine in nato začne z objavami v novem
študijskem letu (2017/2018). Do takrat je potrebno pridobiti nove pisce in vsaj 5 objav
gostujočih avtorjev, ki bodo prispevala k projektu.
Ad. 4 – Finančne zadeve
Predsednik predstavi pridobljena sredstva v obliki donacij s strani Mestne Občine Maribor, ki
je društvu za namen izvedbe Jesenske debatne šole 2017 namenila 200 € in v namen
udeležbe na turnirjih namenila 250 €.

Ad. 5 - Lokacija debatnih srečanj
Predsednik predstavi težave zaradi zmanjšane udeležbe, ki je posledica izgube članov, ki so
končali s študijem in so se zaposlili. Dogovorimo se za premik tedenskih srečanj na Filozofsko
fakulteto, kjer smo izvajali promocijo debat. V primeru, da bi bil tudi premik neuspešen se
člani strinjajo z začasno zamrznitvijo tedenskih srečanj.
Ad 5. Razno
Pod točko razno ni drugih obvestil ali predlogov.

Seja se je zaključila ob 18.25.
Predsedujoč:
Tilen Markelj

