
 
 
 
 
Zapisnik 1. seje Upravnega odbora (UO) Društva moderatorjev Slovenije (DMS) 
 

1. seja je bila 1. marca 2016, od 8,30 do 11,00, v MM v Ljubljani. 
 
 
Prisotni: UO Novak Marjeta, Natalija Vrhunc, Dragana Prijanovič, Janko Lah, Janja Rebolj 
 
 
Dnevni red:  

1. Pregled sklepov z letnega zbora in kaj sledi iz tega 
2. Drugo 

 
 
Ad 1 Pregled sklepov z letnega zbora in kaj sledi iz tega 
Sklep-i: 
1-a Janko Lah na spletni strani društva do srede 2.3. objavi: koledar dogodkov za 2016, zapisnik iz letnega zbora, pdf 
dokument s slikami vseh plakatov iz zbora in 'parkirane predloge dogodkov' iz letnega zbora. Če kdo želi »posvojiti« kak 
parkirani predlog, ki še nima skrbnika, se javi UO s konkretnim predlogom in si poišče pomočnike, v kolikor jih potrebuje.  
1-b Do srede 2.3. prečistimo koledar dogodkov, da bodo v njem samo relevantni dogodki, ki imajo skrbnike. Dogodki, ki jih ne 
organizira DMS in dogodki, ki niso v fokusu DMS, se izločijo.  V koledar se uvrstijo le dogodki, ki imajo skrbnika, ki v celoti 
prevzame skrb in odgovornost za izvedbo, »parkirani« predlogi z zbora, pa so objavljeni na članskih straneh in se 
obravnavajo skladno s sklepom 1a.  
1-c Vsak skrbnik projekta/dogodka je sam odgovoren, da si poišče/kontaktira svoje pomočnike 
1-d Natalija Vrhunc kontaktira potencialne nosilce klubskih srečanj:  

- Septembra: Vida Ogorelec; partnerstvo – 'case study' 
- Oktobra: Urša Svetelj, Pitch – kdo je moderator in kaj počne 
- Novembra: Marjeta Novak, Vizija RS – 'case study' (opcijsko) 
- Decembra: Edin Saračević, Moderatorski haiku 

1-e Datum za Usposabljanje za vodenje proaktivne kavarne je prestavljen na 4.5.  
1-f Letni zbor za naslednje leto se izvede, v daljšem obsegu (npr. cel dan), z namenom, da se v pripravo programa res vključi 
člane, ki potem kot nosilci projektov/dogodkov razvijajo le te naprej čim bolj samostojno. 
 
 
Ad 2 Drugo 
Sklep-i: 
2-a Vsak sestanek UO se začne s pregledom sklepov za nazaj. 
2-b Natalija Vrhunc poizve pri IAF, kaj so naslednji koraki, da nas umestijo na svojo spletno stran in kako je s plačilom 
zagonskih sredstev, do katerih naj bi bili upravičeni vsi novi Chapter-ji. 
 
 
Zapisala:  
Natalija Vrhunc 


