Običajna-slovenščina. Vse-pravice-pridržane.

Zakoniti zbor Slovenije
Zapisnik sestanka št. 8
Kraj:

Platforma
Zoom

Datum:

Prisotni:
Člani:
8 8 od 11.

26.7.2021

Čas začetka:

19:00

Čas
konca:

20:17

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

Gostje:
#

Fizično:
#
Oddaljeno:
#

Za sklepčnost zbora je potrebna prisotnost vsaj 50% članov zbora ali vsaj trije (3) člani po 30
min od začetka sestanka zbora.
Zbor JE sklepčen.
1. Sprejetje prejšnjega zapisnika.
2. Pregled dopolnil spletne strani zbora.
Valentin se je po testiranju odločil za Zoho platformo za pripravo obrazcev in
povezavo s CRM in drugimi funkcijami Zoho, predstavil je pripravljene obrazce in
administrativni del. Lahko se vodi seznam članov, obstaja tudi mobilna aplikacija.
Lahko se vodi kampanje za pošiljanje sporočil (tudi SMS). Vključuje tudi modul za
komuniciranje, podoben Slacku ali Telegramu. Za projektno vodenje Zoho ponuja
modul Projects.
Glede vpisnega obrazca smo se strinjali, da je predolg in zahteva preveč podatkov.
Valentin bo pripravil krajšega.
Dnevni
red:

3. Nadaljna obravnava predlaganih projektov in določitev skrbnikov. Predlogi
se shranijo v arhiv.
Blaž C. in Valentin R. pripravita pregled projektov.
Podatke o tem, kaj se zdi ljudem problematično na ravni države lahko
pridobimo tudi s spletne strani Predlagaj vladi.
4. Zbiranje vprašanj za sestanek zbora s PGSD (Peoples Government
Services Department, Služba za ljudske samoupravne storitve/Ljudski
oddelek za vladne storitve).
5. Razno.
Izpostavili smo, da moramo zagotavljati samostojnost in neodvisnost informacijskih
sistemov, ki jih bomo uporabljali.

Običajna-slovenščina. Vse-pravice-pridržane.

Zakoniti zbor Slovenije
Valentin R. je povzel prejšnji Life Force sestanek in opisal postopek prevajanja.
Pozval je člane, da sodelujejo pri opravilih, ki jih izvaja.
Pripraviti moramo seznam opravil.
Valentin predlaga preoblikovanje besedila na začetni spletni strani zbora, da se
vključi pojasnila, kako lahko kdo sodeluje.
Novi
predlogi:

Sprejeti
sklepi:

1.
1. Sklep: Zapisnik prejšnjega sestanka številka 7 JE sprejet.
2. Sklep: Valentin pripravi skrajšan obrazec za vpis članov, saj je trenutni
preobsežen.
3. Predlogi se arhivirajo na vsem članom dostopno mesto, kjer jih lahko tudi
komentirajo/dopolnjujejo, in povzamejo v krovnem seznamu z dopisom,
kateremu odboru najbolj ustrezajo.
4. Za zbiranje vprašanj za PGSD se pripravi dokument, dostopen vsem
članom, kamor se lahko vpisuje vprašanja za sestanek.

Valentin
Rozman

Zapisnikar: Blaž C.
Lektor:

Stran 2 od 2.

Digitally signed by
Valentin Rozman
Date: 2022.02.17
21:09:37 +01'00'

