Maribor, 23.10.2017
Debatno društvo Univerze v Mariboru

Zadeva: Zapisnik 3. redne seje DDUM
Seja je potekala v ponedeljek, 23.10.2017 ob 18.30 na Poštni ulici 3.
Prisotni so bili:
● Člani UO: Tilen Markelj - predsednik društva, Saša Brdnik - tajnik, Adrijana Kos blagajnik
● Ostali člani: Eva Nike Cvikl, Žiga Luknar, Tadej Horvat
Dnevni red:
1. Potrditev dnevnega read
2. Potrditev zapisnikov
3. Debatna sreda
4. Svetovno debatno prvenstvo
5. Debatni turnir v Ljubljani
6. Globa zaradi davčne nepravilnosti
7. Članske zadeve
8. Razno

Ad. 1 - Dnevni red
Seja se prične ob 18.30. Tilen Markelj predstavi predlagan dnevni red seje in vpraša po
pripombah. Ni pripomb, zato seja sledi predlaganemu dnevnemu redu.

Ad. 2 – Potrditev zapisnikov
Pregleda in predstavi se zapisnik 2. redne seje Upravnega odbora DDUM, ki je potekala
21.9.2016 . 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.
redne seje Upravnega odbora DDUM. (3/0/0)
Ad. 3 - Debatne srede
Tilen Markelj predstavi dogovore s Filozofsko fakulteto glede izposoje učilnice. Prav tako
predstavi načrte za kontaktiranje profesorjev in asistentov Filozofske fakultete, ki bi lahko
pomagali pri promocije debate med mariborskimi študenti. Sprejet je sklep, da bodo
debatna srečanja potekala ob sredah, ob 18.00 v prostorih Filozofske fakultete.
Ad. 5 - Svetovno debatno prvenstvo
Predsednik predstavi bližajoče se svetovno prvenstvo, ki bo v Zagrebu. Člani razmlislijo o
prijavi in udeležbi na turnirju. Tilen Markelj prav tako na kratko predstavi glavne debatne
novice, ki jih je pridobil od debatnega društva Univerze v Ljubljani.
Ad. 5 - Debatni turnir v Ljubljani
Predsednik predstavi debatni turnir in izobraževanje, ki bo konec novembra potekalo v
Sloveniji. Člani z navdušenjem sprejmejo novico, dogovorimo se o sestavi ekipe članov, ki se
bodo dogodka udeležili.

Ad. 6 Globa zaradi davčne nepravilnosti
Predsednik člane obvesti o napredku globe zaradi davčne nepravilnosti, ki jo je prejelo
društvo. Žiga Luknar v zadevi ponudi pravniško pomoč ter svetovanje. Člani ponudijo pomoč
pri odplačevanju globe. Ker napredka pri zadevi ni oz. se na sojenje še čaka se dogovorimo,
da nas predsednik o razpletu obvešča sproti.
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
Pod točko razno ni drugih obvestil ali predlogov.

Seja se je zaključila ob 19.50.
Predsedujoč:
Tilen Markelj

