Maribor, 21.9.2017
Debatno društvo Univerze v Mariboru

Zadeva: Zapisnik 2. redne seje upravnega odbora DDUM
Seja je potekala v četrtek, 21.9.2017 ob 20.45 uri preko Sypa.
Prisotni so bili:
● Člani UO: Tilen Markelj - predsednik društva, Saša Brdnik - tajnik, Adrijana Kos blagajnik
● Ostali: Eva Nike Cvikl, članica NO, Žiga Luknar, član NO
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnikov
Organizacijke zadeve
Finančne zadeve
Razno

Ad. 1 - Potrditev dnevnega reda
Seja se prične ob 20.45. Tilen Markelj predstavi predlagan dnevni red seje upravnega odbora
in vpraša po pripombah. Na glasovanje je bil dan naslednji slep:
SKLEP 1:
Člani Upravnega in 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. redne seje Upravnega odbora DDUM, ki je potekala
6.5.2017 . 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 1.
redne seje Upravnega odbora DDUM. (3/0/0)

Ad. 3 – Organizacijske zadeve
Urnik debatne šole
Tilen Markelj predstavi zasnovo urnika debatne šole, ki jo organizira društvo. Člani podajo
svoje predloge na predložen urnik. Sprejet je naslednji:
SKLEP 2:
Debatna šola bo potekala v dveh dneh (sobota in nedelja, 7. In 8. oktobra). Predlagan
urnik in razporeditev odmorov med predavanji sta bila sprejeta. (3 ZA, 0 PROTI, 0
VZDRŽANIH)
Lokacija debatne šole
Tilen Markelj predstavi lokacijski problem za izvedbo debatne šole. Adrijana Kos predlaga
prostore MMSM. Drugi predlogi so lokacijsko manj ugodni (Medicinska fakulteta) ali zaradi
vikenda neizvedljijvi (Univerzitena knjižnica Maribor). Adrijana Kos se zaveže, da bo stopila v
kontakt z predstavniki MMSM in poskusila urediti izposojo prostora ob izbranem terminu.
Na predlog za izvedbo debatne šole v prostori MMSM je bil dan naslednji
SKLEP 3:

Člani Upravnega in Nadzornega odbora Debatnega društva Univerze v Mariboru potrdijo
izbiro
lokacije.
(3/0/0)
Promocija debatne šole
Predsednik predstavi načrt za promocijo debatne šole. Izdelale se bodo promocijske
brošure, promocija se bo izvajala na večjih mariborskih fakultetah. Prostni bomo na Sejmu
obštudijskih dejavnosti na FERI, na dogodku odprtih vrat na EPF, svoje delovanje pa bomo
predstavili tudi na Pravni in Filozofski fakulteti. Grafično podobo za spletno oglaševanje
pripravi Žiga Luknar, brošuro pripravi Saša Brdnik.
Prisotni člani sprejmejo naslednji:
SKLEP 4:
Člani upravnega in nadzornega odbora soglašajo s predstavljenim načinom promocije.(3
Za, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH)
Ad 4. Finančne zadeve
Predstavitev stroškov za izvedbo Jesenske debatne šole 2017
Predsednik predstavi predvidene stroške za izvedbo Jesenske debatne šole. Za hrano, kar
vključuje “Coffe Break” (Hofer) in kosila (Cantante, Pomodoro), je namenjeno 100 €. Za
promocijo dogodka, kar vključuje nakup promocijskega pingvina, je namenjeno 70€ in za
prenočitev predavatelja je namenjenih 30€ (4Rooms).
Predvidena poraba
Hrana

€100.00

Promocija

€70.00

Predavatelji

€30.00
€200.00

Prisotni člani sprejmejo naslednji sklep:
SKLEP 5:
Člani upravnega odbora soglašajo s predlaganim finančnim načrtom za izvedbo Jesenske
debatne šole (3 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH)

Nakup promocijskea pingvina
Zaradi pridobljenih sredstev in povečane potrebe po promociji društva predsednik predstavi
predlog tiskanja promocijskega pingvina. Žiga Luknar se javi za grafično oblikovanje. Tilen
Markelj predstavi cene različnih ponudnikov.
Prisotni člani sprejmejo naslednji sklep:
SKLEP 6:
Člani upravnega odbora soglašajo z naročilom promocijskega pingvina pri podjetju Studio
Graffit d.o.o.za 68,63 €. (3 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH)

Ad 5. Razno
Pod točko razno ni drugih obvestil ali predlogov.

Seja se je zaključila ob 22.10.
Predsedujoč:
Tilen Markelj

