Maribor, 25.10.2017
Debatno društvo Univerze v Mariboru

Zadeva: Zapisnik konsitutivne seje upravnega odbora DDUM
Seja je potekala v torek, 25.10.2016 ob 16:00 uri v prostorih Medicinske fakultete Univerze v
Mariboru, Taborska ulica 8, 2000 Maribor.

Prisotni so bili:
● Člani UO: Tilen Markelj - predsednik društva, Saša Brdnik - tajnik, Adrijana Kos - blagajnik
● Ostali: /
Dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Konstituiranje UO
3. Potrditev zapisnikov
4. Finančne zadeve
5. Organizacijske zadeve
6. Razno

Ad. 1 - Potrditev dnevnega reda

Seja se prične ob 11:20. Tilen Markelj predstavi predlagan dnevni red seje upravnega odbora in
vpraša po pripombah. Na glasovanje je bil dan naslednji:
SKLEP 1:
Člani Upravnega odbora Debatnega društva Univerze v Mariboru soglašajo z dnevnim redom
seje. (3 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH)

Ad. 2 - Konstituiranje UO DDUM z mandatno dobo od 12.10.2016 do 12.10.2017
Novoizvoljeni člani Upravnega odbora DDUM konstituirajo UO DDUM z mandatno dobo od
12.10.2016 do 12.10.2017 v sestavi: Tilen Markelj, Adrijana Kos, Saša Brdnik.
Na glasovanje je bil dan naslednji
SKLEP 2:
Konstituira se UO DDUM v sestavi: predsednik Tilen Markelj, blagajnik Adrijana Kos, tajnik
Saša Brdnik. (3 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH)
Ad. 3 - Potrditev zapisnikov
Pregleda in predstavi se zapisnik 4. redne seje Upravnega odbora DDUM, ki je potekala
4.10.2016 . Glede zapisnika ni bilo podanih pripomb.
Na glasovanje je bil dan naslednji
SKLEP 3:
Člani Upravnega odbora Debatnega društva Univerze v Mariboru potrdijo zapisnik 4. redne
seje
Upravnega
odbora
DDUM.
(3/0/0)
Ad 4. Finančne zadeve
Predsednik predstavi načrt pridobivanja sponzorskih sredstev, ki je v teku. Predstavi tudi izdatke
za tiskanje promocijskih plakatov, ki jih je za društvo oblikoval Nej Lešnik. Načrtovano število
plakatov je 7, izobesili bi jih po mariborskih fakultetah. Izdatek za tisk sedmih plakatov znaša
59,50 €.
Člani upravnega odbora sprejmejo naslednji
SKLEP 4:

Člani upravnega odbora soglašajo z naročilom sedmih promocijskih plakatov za promocijo
društva in debate pri podjetju Dulcius d.o.o. (3 Za, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH)
Diskusija o prijavi in sofinanciranju ene ali dveh ekip na debatni turnir v Zagrebu, ki o potekal
19.5.2017. Upravni odbor na sofinanciranje še ne sprejme sklepa, saj vse prošnje za sponzorstvo
še niso bile obravnavane in višina sponzorskih dohodkov še ni jasna.
Predsednik predstavi priložnost za dodatna finančna sredstva, t.j. predavanje Tilna Marklja na
Višji šoli za gostinstvo in turizem.
Adirjana Kos bo pripravila finančno poročilo za delovanje društva za leto 2016.
Ad 5. Organizacijske zadeve
Člani upravnega odbora sprejmejo naslednji
SKLEP 5:
Člani upravnega odbora soglašajo z izobešanjem promocijskih plakatov Debatnega društva
Univerze v Marboru na Filozofski fakulteti, Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko, Medicinski fakulteti, Pravni fakulteti, Ekonomsko poslovni fakulteti ter v
Univerzitetni knjižnjici Maribor. (3 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH)
Za izobešanje (in odobritev) promocijskih plakatov na EPF in PR poskrbi Adrijana Kos. Na FERI
izobešanje uredi Saša Brdnik. Dovoljenja in izobešanje za FF uredi Tilen Markelj. Tilen Markelj
zaprosi za dovoljenje o izobešanj plakata v UKM.
Prav tako zaprosi za uporabo začasnega prostora v prostorih UKM. Predsednik ureja sestanek z
rektorjem Univerze v Mariboru v zvezi z pridobitvijo prostorov na Univerzi.
Začeli bomo z organiziranjem neformalnih mesečnih druženj za člane društva.
Upravni odbor bo pripravil nov načrt za pridobivanje novih članov. Spremeni se način
promocije, ta bo potekala na fakultetah z vabljenjem novih članov na debatna srečanja. Plan o
promociji pripravi Saša Brdnik. V promocijo bi vključili tudi profesorje, ki bi bili zainteresirani za
sodelovanje in pomoč pri pridobivanju novih članov. Predstavitev debatnega društva bo
potekala na družaben način na različnih fakultetah (kava in debata).

Organizacija javne debate in diskusije o temah razstave Slovenija in neuvrščeni pop za
Umetnostno galerijo Maribor na njihovo prošnjo. Debata bi predvidoma potekala v zadnjem
tednu februarja ali drugem tednu marca.
Ad 5. Razno
Pod točko razno ni drugih obvestil ali predlogov.

Seja se je zaključila ob 12.13.
Predsedujoč:
Tilen Markelj

