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Zapisnik  4. seje Upravnega odbora (UO)  Društva moderatorjev Slovenije (DMS) 
 
4. seja je potekala  10. 9 .2018 v  Ljubljani, v prostorih podjetja Danfoss Trata, od 16.45 do 18.30. 
 
 
Prisotni: Novak Marjeta, Natalija Vrhunc, Dragana Prijanovič,  Primož Kočar, Peter Tancig, Helena Matoh 
 
Dnevni red:  
 

1. Pregled opravljenega dela glede na zaključke prejšnjega srečanja 
2. Pregled tekočih in bodočih dogodkov  
3. Naša interna »akademija« (program nadaljevalnih delavnic) 
4. Mednarodni teden moderiranja 
5. Razno 

 
 
Podane informacije in sklepi UO 
 
Ad1) 

 Uskladitev z zahtevami GDPR: 
Vsi potrebni dokumenti v zvezi z GDPR so pripravljeni in objavljeni na naši spletni strani, ustrezno je dopolnjen tudi 
obrazec »Lista prisotnosti«. Vsem članom in simpatizerjem, ki so naročeni na naše e-novice, pošljemo poseben mail 
za potrditev soglasja  za nadaljnje obveščanje. Dragana poskrbi za čim prejšnji mailing in predhodno preveri, na 
kakšen način bi lahko to v Mailchimpu najenostavneje izvedli, da bomo hkrati zadostili vsem zakonskim zahtevam. 
Na spletni strani DMS bo odslej pri napovedih naših dogodkov, ki so odprti tudi za širšo javnost, izrecno navedeno  
da so naši dogodki fotografirani in da bomo fotografije uporabljali izključno za promocijske namene. Takšno besedilo 
bo odslej navedeno tudi na »Listi prisotnosti« in dodana možnost, da udeleženci podajo svoje soglasje v zvezi z 
uporabo fotografij.  
Na naši Facebook strani še naprej objavljamo fotografije naših dogodkov.  

 Članstvo v IAF 
Helena je preverila dobrobiti članstva v IAF, ki so naslednje:  
- člani IAF kvartalno prejemajo el. publikacijo »Global Flipchart«,  
- imajo dostop do brezplačnih el. publikacij IAF  
- imajo dostop do zbirke vseh metod »Session Lab« (ki je sicer deloma dostopna vsakomur) 
- imajo možnost udeležbe na IAF webinarjih 
- omogočen jim je vpis v t.i. bazo članov IAF, ki je vidna samo članom IAF (ime in priimek člana, el. naslov, kraj, 
regija oz. chapter) 
Ugotavljamo, da je smiselno, da v IAF ohranimo svoj chapter, zato bomo članstvo v IAF nadaljevali. Dragana uredi 
vse potrebno za članstvo 5 članov UO (z izjemo Primoža Kočarja). 

 Peter se bo jutri, 11.9., udeležil Zoom srečanja IAF. 

 Natalija je ažurirala angleško spletno stran DMS. 
 

 
Ad2) 

 Dragana in Peter sta junija prisostvovala na Zoom-u IAF, ki je potekal na temo izmenjave izkušenj glede uporabe inf. 
platform in drugih elektronskih pripomočkov pri facilitiranju. 

 Za uvodno delavnico ABC moderiranja, ki bo 18.10. letos, smo do današnjega dne prejeli 6 prijav in 1 plačilo. 
Skrbnik delavnice je Primož Kočar, ki izvede vse potrebno za njeno realizacijo. 

 Trening Art of Hosting bo zaradi urejanja sofinanciranja  izveden predvidoma spomladi 2019 in ne novembra letos, 
kot je bilo sprva načrtovano. 

 Dne 25.9. letos (med 18. in 19. uro) bo potekalo regionalno skype srečanje članic IAF iz področja Balkana, na temo 
proučitve interesa in možnosti za regijsko povezovanje članic. 
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 Dobili smo informacije, da naj bi bila  mednarodna konferenca IAF, ki bo spomladi 2019 v Milanu,  cenovno dokaj 
dostopna konferenca (low budget konferenca).  Ko bomo imeli več informacij, bomo o konferenci obvestili naše člane  
in glede na ev. interes članov, razmislili o možnostih za organiziranje certificiranja  za CPF v okviru te konference. 

 Vida Ogorelec in Miran Morano pripravljata vsebine za nadaljevalno delavnico Moderator v akciji 2. Za izvedbo 
delavnice sta predlagala datum 24.11. - 25.11.2018. Dogovorimo se, da bomo program nadaljevalnih usposabljanj 
obravnavali celostno in najprej  z anketo preverili interes za vsa prijavljena usposabljanja.  

 Klubska srečanja do konca tega leta bodo naslednja: 
o oktober: orodja mediacije v konfiktnih situacijah (vodi Simona Frumen, mediatorka) 
o november: »Clearness Comittee« (vodi Marjeta Novak) 
o december: ice-breakerji 

 Peter bo na enem od naslednjih klubskih srečanj (predvidoma v 2019) prikazal uporabo in koristi ene ali več  
informacijskih platform za podporo facilitiranju. 

 
 
Ad3)   

 V zvezi z nadaljevalnimi moderatorskimi usposabljanji, ki bi jih izvajali v okviru DMS, smo poleg delavnic Moderator v 
akciji in usposabljanja za izvedbo Proaktivne kavarne, ki sta bili obe že dvakrat izvedeni, prejeli še  6 prijav oz. 6 
vsebinsko različnih tematik usposabljanj. Vse prijave, razen ene, so popolne. Prijavitelji nepopolne vloge so že bili 
pozvani k ustrezni dopolnitvi. V nadaljevanju bomo preko ankete preverili vsebinski interes naših članov za 
predlagane vsebine usposabljanj in jih skladno z interesom članov uvrščali v program dela društva. Do naslednje 
seje UO bomo razmislili o kriterijih za določitev višine honorarjev za izvajalce usposabljanj. 

 Dragana nas seznani, da sta Vida Ogorelec in Miran Morano predlagala tematsko srečanje in da v zasnovo 
celovitega koncepta usposabljanj vključimo člane, ki na tem področju dolgo delujejo ter spomnila na tiskan program 
moderatorske akademije, ki ga je društvo že imelo v 2014. Dogovorimo se, da Vido in Mirana povabimo na naslednjo 
sejo UO, da nam svoja razmišljanja, ideje in resurse za realizacijo podrobneje predstavita . 

 
Ad4)  

V tednu moderiranja bo v Mestnem muzeju v Ljubljani izvedena Proaktivna kavarna. DMS si bo v ta namen 
prizadeval pridobiti še kakšnega partnerja, ki bi zadevo promoviral oz. podprl. Tematika še ni dokončno določena, 
razmišljamo pa o  temi kot npr. kako ohranjati človečnost, sočutje, čut za sočloveka… v dobi digitalizacije. 

 
 
Ad5) 

Naslednja seja UO bo 12.11. ob 16.30, predvidoma v prostorih Danfoss Trata. 
 
 

 
 
 
Zapisala: Helena Matoh 
V Ljubljani, 16.9.2018 
 

 

 


