Običajna-slovenščina. Vse-pravice-pridržane.

Zakoniti zbor Slovenije
Zapisnik sestanka št. 7
Kraj:

Platforma
Zoom

Prisotni:
8

Datum:

Člani:
8 od #.

19.7.2021

Čas začetka:

19:18

Čas
konca:

20:20

Fizično:
#
Oddaljeno: Valentin R., Blaž C., Vojko V., Bernard T., Barbara T.,
8 Duška M., Goran S., Gregor

Gostje:
#

Fizično:
#
Oddaljeno:
#

Za sklepčnost zbora je potrebna prisotnost vsaj 50% članov zbora ali vsaj trije člani po 30
min od začetka sestanka zbora.
Zbor JE sklepčen.

Dnevni
red:

Novi
predlogi:
Sprejeti
sklepi:

1.
2.
3.
4.
5.

Valentin bo predstavil dodelave spletne strani vezane na donacije
Valentin bo pojasnil delovanje aplikacije za organizacijo dela ClickUp
Valentin bo govoril o zadnjem Live Force Zoom Meetingu
Obravnava Vojkove ponudbe, da postane tretji član Odbora varuhov načel
Razno

1. Vojko predlaga, da vsak izpostavi 10 predlogov / problemov, katerih bi se
lahko projektno lotili
1. Sklep: Zapisnik prejšnjega sestanka številka 7 JE sprejet s strani vseh
udeležencev ZA: 8 - PROTI: 0
2. Sklep: Vojko je sprejet kot tretji član Odbora varuhov načel
ZA: 8 - PROTI: 0

Povzetek razprave o točkah dnevnega reda:
1. Valentin predstavi dodelave spletne strani: podrobnosti glede dodelave donacij –
razloži kako je priredil posamezne elemente, da so čim bolj praktično uporabni in da
procesi potekajo čim bolj gladko in enostavno.
2. Valentin pove, da so z Blažem in Gregorjem testirali aplikacijo ClickUp z namenom
organizacije dela, razloži njene kvalitete in slabosti ter demonstrira njeno delovanje.
Pove, da je preučeval tudi druge aplikacije namenjene organizaciji dela (Quire,
Zoho). Omeni še Gregorjevo aplikacijo in njen praktično-uporabni potencial; upa se
na finance s strani Life Force za njen razvoj.
3. Valentin govori o zadnjem Live Force Zoom Meetingu.
- Na podlagi uvodne pesmi iz tega posnetka nas opomni, da naj ne čakamo samo na
finančno podporo, ampak naj delujemo in planiramo že sedaj.
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- Predstavi Global Peace and Restoration Consortium of memeber states kot center
povezovanja in njegova področja.
- Razpravlja o varianti univerzalnega temeljnega dohodka in kako želi biti Kim pri tem
previdna, da ne bi gospodarstvo razpadlo.
4. Poteka glasovanje glede Vojkove ponudbe, da postane tretji član Odbora varuhov
načel. Ponudbo sprejmemo soglasno.
5. Razno:
- Vojko predlaga, da vsak izpostavi 10 predlogov / problemov, katerih bi se lahko
projektno lotili znotraj ZZS. Poteka debata o tem kako/kje bi zbirali predloge. Valentin
predlaga Discord & Google docs. Blaž predlaga, da projekte umestimo znotraj
sprejetih odborov, ki jih ponovno deli. Spomni, da ne izumljamo tople vode kar se tiče
vodenja države, ampak naj skušamo razmišljati bolj lokalno, saj se bodo kasneje
predvidoma ustanavljali lokalni zbori.
Pogovarjamo se o nujnosti medijskega delovanja.
Pogovarjamo se o plakatih, ki pozivajo k cepljenju in kako jih postaviti v primerno luč
preko medijev.
- Valentin pove kako Kim vpliva na ukinjanje nesmiselnih Covid ukrepov, z Blažem
razpravljata o tem kako Kim zapira pipice denarja in da je potrebno še par mesecev
počakati na spremembe, ki se namerno uvajajo postopoma.
- Gregor pove, da je raziskoval KIMS z namenom navzkrižnega preverjanja.
- Blaž predlaga, da se vključimo v druge zbore z namenom pridobivanja idej in
dodelave lastnih idej.

Valentin
Rozman
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Lektor:
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