
ZAPISNIK, 4. seje UO Društva moderatorjev Slovenije
Seja je potekala 27.10.2020, od 18h do 19.45, po skypu

Prisotni: Marjeta Novak, Dragana Prijanovič, Natalija Vrhunc, Peter Tancig, Helena Matoh

Dnevni red:

1. Volitve v UO DMS

2. Razno

3.

Ad1) VOLITVE  V UO DMS

Cilji glede nove ekipe:

• Sestaviti ekipo, ki bo delovala v interesu širše moderatorske/facilitatorske skupnosti in ki bo dobro 

medsebojno sodelovala

• Še naprej gojiti povezovalnega - ne komercialnega duha;

• Fokus je na medsebojnem  deljenju, učenju, prototipiziranju, vključevanju

• Ter prijetnem, sproščenem okolju, v katerega člani radi pridejo

• Kontinuiteta: v novih organih je zaželen tudi kak član dosedanjih organov (zlasti upravnega odbora), 

saj so pretekle izkušnje dragocene zlasti pri obravnavi kompleksnih vprašanj, povezanih z 

ohranjanjem globljena poslanstva društva 

• Ki bo znala upoštevati vrednote današnjega časa, zasledovala misijo/vizijo v novih (po koroni 

spremenjenih)  časih

Nabor možnih pogojev/kompetenc za kandidate za funkcije:

• Zavezanost namenu, cilju in poslanstvu društva ter namera  krepitve razvoja  moderatorskih 

kompetenc in prostor raziskovanja na področju facilitatorskih veščin, v duhu stanovske, skupnostne 

rasti 

• Je facilitator (poln ali vsaj delni delovni čas)

• Socialne kompetence

• Čustvena zrelost

• Prednost dobrobiti stanovske skupnosti pred osebnimi komercialnimi interesi

• Pripravljenost na prostovoljno delo v društvu (v povprečju 10 ur/mesec - tudi več, ko so delovni 

viški)
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Prihodnji postopki v zvezi volitvami:

• Na mesečnem srečanju 9. 11. 2020 predsednica predstavi okvirni predlog volilnega postopka, kot ga 

je izoblikoval UO  na današnji seji - s ciljem, da se na srečanju postopek še izboljša (zavedajoč se, da 

je statut sorazmerno ohlapen in dopušča paleto možnih postopkov):

• Odprli bomo kandidatno listo, kamor člani kandidirajo bodisi sebe bodisi drugega 

(upoštevajoč potreben nabor pogojev/kompetenc)

• Predlagani kandidati se izjasnijo, ali kandidaturo sprejmejo

• Kdor kandidaturo sprejme, pripravi kratko predstavitev (v skladu s statutom) - svojega 

prispevka in ključnih potez vizije razvoja društva

• Če je kandidatov veliko: člani predhodno dajo ‘mnenje’ o vsakem kandidatu (na lestvici od -3

do +3)

• Iz tega nabora kandidatov se nato oblikujejo možne ekipe (predsednik + jedrna ekipa)

• Na končnih volitvah člani volijo nove člane odborov, pri čemer upoštevajo ekipne želje

• Na mesečno srečanje 9. 11. 2020 so še posebej povabljeni vsi člani, ki bi želeli soustvarjati volilni 

postopek, da bo čim bolj podprl vrednote, duha in potencial društva - z namenom, da je postopek 

čim bolj korekten in navdihujoč

• Kmalu po novembrskem srečanju se oblikuje volilna komisija, ki vodi volilni postopek

• Predlagamo, da se oblikuje t.i. neformalni podporni svet nekdanjih članov UO, ki bomo pomagali 

novi ekipi

Ad2) Razno:

Marjeta  se dogovori z Matejem Delakordo glede on-line predstavitve MS Teams v novembru. Iščemo še 

nadaljnje prostovoljce, ki so pripravljeni deliti znanja/veščine spletnega moderiranja v okviru rednih 

tedenskih srečanj, začetih spet v oktobru 2020.

Zapisnikarici: Helena Matoh in Marjeta Novak
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