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

1. seja je bila v torek, 4. januarja 2022 od 16.00 do 19.45.

Prisotni: UO: Alenka OBLAK predsednica, Peter TANCIG, Petra ZALOŽNIK, Polona SITER DRNOVŠEK), 
NO: Dragana Prijanovič, Tone LESNIK (od 18.00) in Neda MARUNICA

Opravičena: Lara KASTELIC 

Dnevni red:

1. Uvod

2. Prenova statuta

3. Rezultati intervjujev s člani in naslednji koraki  

4. Pregled odprtih sklepov s 7. seje, dogovorov, nalog

5. Zbor članov 2022

6. Praznovanje UO 

7. Razno

Ad 2  Prenova statuta
Neda je predstavila predloge glavnih sprememb: sprememba imena, poslovanje brez  žiga, dodana je 
klasifikacija dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti. Neda bo dodala še člen glede situacije, ko se ne 
izvolijo novi organi. UO pogleda del z nameni in cilji. Zahvala skupini, ki je opravila veliko delo. 

Sklep 2-a: Do 11. 1. 22 da UO predloge vsebinske narave Janku. Skupina za statut pripravi končni predlog in 
obrazložitev  sprememb. Članom pošljemo obe besedili, prečiščeno in besedilo s spremembami in obrazložitev 
sprememb. Za skupni dokument za predloge določimo nosilca ob pripravi gradiva za sejo.  

Ad 3  Rezultati intervjujev s člani in načrtovanje 
Alenka je predstavila, kako je šel proces do sedaj. Nato smo po skupinah pogledali,  kaj vznika iz celote, razdelili 
smo si pregled posameznih dokumentov. Nato smo si podelili, kaj so zapisale skupine. V naslednjem koraku smo 
se lotili načrtovanja, kot je razvidno na povezavi.. 

Načrtovanje 2022 - Google Jamboard

Ad 4:  Pregled odprtih sklepov s 7. seje 2021, dogovorov, nalog
Točko smo zaradi porabe časa prestavili na naslednjič.

Ad 5: Priprava na Zbor članov
Predlog je, da delovni načrt dokončamo  na Zboru članov. 

Sklep 6-a: . Alenka pripravi izhodiščni dokument za načrt. Vsi člani UO do 11. 1. 22 izpolnijo realizirane aktivnosti
(vsebinsko poročilo) v dokument https://docs.google.com/document/d/1JMp8-5kwFj2RFm2wZJYCR7iN1Un7s-j-
wm2qgB1aVYg/edit= 

Naslednja seja bo 25.. 1. 22 od 17.00 - 19.00.

Ad 6: Praznovanje
Petra je udeležence  seje povabila v praznovanje z odjavnim vprašanjem.


