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Zapisnik 1. seje Upravnega odbora (UO)  Društva moderatorjev Slovenije (DMS) 
 
1. seja je potekala 3. 2 .2020 op skypeu; 18.00 – 19.00 
 
Prisotni: Dragana Prijanovič, Peter Tancig, Helena Matoh, Natalija Vrhunc, Marjeta Novak 
 
Dnevni red:  

1. Priprave na letni zbor (vključno s poročili) 
2. Osnutek programa za 2020 
3. Drugo 

Podane informacije in sklepi UO 
 
Ad1) Priprave na letni zbor (vključno s poročili) 
Predsednica v sredini februarja uradno skliče zbor (skladno s statutom  - vsaj 30 dni pred datumom zbora); v rednem 
februarskem mailingu ga pa napove. 

• Logistika:  
o Natalija  preveri pri Danfossu, ali nas lahko gosti.  
o Preveri tudi v Čebelarskem domu (vključno s kosili) 
o Trajanje: od 10.00 do 15.00, s polurnim odmorom za kosilo (če ga sami organiziramo oziroma catering) 

• Uvodno delavnici zasnuje Dragana z metodologijo Points of View. Možne teme: praznovanje projektov ter osebnega 
in društvenega napredka v zadnjem letu. Odpiranje kanalov ustvarjalnosti in sodelovalnosti. 

• V proceduralnem delu se delavniško fokusiramo na program 2020; izhajajoč iz nerealiziranih predlogov z zbora 2019 
ter idej 2020 (z delavnice MVA II) o organizaciji participativne konference ter o e-moderiranju ('digitalni moderator'). 
Metoda: polstrukturirani odprti prostor 

o Marjeta javi ta sklep sosnovalcem ideje o konferenci (udeležencem MVA II) 

• Vsebinsko poročilo za 2019: 
o Narejen je google link, kamor vpisujemo prispevke (Dragana seje UO in izobraževalne delavnice; Natalija 

mesečna srečanja; vsi dodatne vsebine); rok za izpolnitev: 20/2/2020 
o Marjeta pripravi PPT z več vsebine – za nadzorni odbor in predstavitev na zboru 

• Finančno poročilo: pripravi Dragana; za FURS in AJPES ter PPT za nadzorni odbor in zbor; rok: 22/2/2020 

• Obe poročili kot tudi osnutek programa za 2020 Dragana pošlje nadzornemu odboru do 25/2/2020; nadzorni odbor 
odgovori do 10/3/2020; najkasneje 12/3/2020 pošljemo vsa gradiva članom 

• Nadzorni odbor pripravi svoje poročilo do 10/3/2020; vsa dokumentacija se pošlje članom do 14/3/2020 
  
Ad3)  Osnutek programa za 2020 

• Osnutek programa za 2020: 
o Izvedba usposabljanj: ABC moderiranja jeseni (skrbnica: natalija); MVA II (že izvedena) 
o Izvedba nadaljevalne delavnice za delo s težavnimi posamezniki v izvedbi Simone Frumen (kontakt: 

Dragana) 
o 2-dnevna delavnica Working with Complexity; izvajalca Chris Corrigan in Caitlin Frost (Kanada); med 20. 9. 

in 25. 10. 2020 (Kontakt: marjeta; sodelujeta pri organizaciji še Dragana in Peter) 
o Delavnica grafičnega zapisovanja z Mireille van Bremen (kombinacija urjenja veščin in družabnega); 13. 6. 

2020 

• Redna mesečna srečanja 
 
 
Zapisala: Marjeta Novak 
V Ljubljani, 3. 2. 2020 


