Poro• ilo s sestanka koordinatorstva OZS
dne 12.6.2011 od 19.30 do 22.30

Prisotni člani: Maja Zakotnik, Matjaž Ugovšek, Damijan Kovačevič, Tea Lorberg, Mitja
Jež, Darijan Vukadin, Sašo Štebe, Mitja Ančik
DNEVNI RED
1.REGIJE KOORDINATORSTVA
2.PROJEKT RAČUNALNIKI
3.SPLETNA STRAN DRUŠTVA
4.TV EXSODUS
5.RAZNO

Nagovor: Damijan Kovačevič je kot sklicatelj sestanka pozdravil vse prisotne ter pričel z
dnevnim redom sestanka,ki ga je prebral in vprašal če bi še kdo kaj dodal nato smo
pričeli z prvo točko in kasneje smo obdelali še vse ostale...

1. REGIJE KOORDINATORSTVA
Dogovorili in sprejeli smo naslednje:
● regijski koordinator v svojo regijo razdeli na manjše regijske dele (po statistiki)
● regijski koordinator določi podkoordinatorje
● podkoordinatorji v prvi vrsti odgovarjajo regijskemu koordinatorju
● odločitev je bila sklepčno sprejeta, saj bo regijski koordinator s tem sistemom
razbremenjen.

2. PROJEKT “RAČUNALNIKI”
● Damijan Kovačevič je naredil povzetek z prejšne seje.
● določili smo datum za razpoznavni sestanek članov, ki bodo sodelovali na tem
projektu
● datum je bil sklepčno sprejet 18.6.2011, lokacijo in uro se še določi
● določili smo da do 17.6.2011 zbiramo prijave članov,ki bi sodelovali pri tem
projektu
● določili smo da bo šla ven okrožnica za prijavo na projekt (fb, naša spletna stran)

● določili smo da bodo računalniki ki jih bomo sestavljali imeli min. 512MB rama,
kar zadošča za O.S., katerega bomo nameščali na dotične računalnike
● odločili smo se da bo Damijan Kovačevič koordiniral ta projekt in določil
sokoordinatorja
● Damijan Kovačevič se bo pozanimal za prostor kjer naj bi bili računalniki

3. SPLETNA STRAN
● ta točka je bila prestavljena, ker ni bilo prisotnega člana, ki dela na tem projektu
● o tem smo se pogovarjali v 5. točki pod razno, ko je bil ta član prisoten

4. TV EXODUS
● debatirali smo o prejšni oddaji in govorili o tem kaj povedati,katerih tem se je
treba držati in na kakšen način predstaviti društvo in triologijo filmov Zeitgeist
● odločili smo se, da bodo priprave na slednje oddaje bolj intenzivne:
○ vsak ki nastopa v oddaji si bo še enkrat pogledal film in si naredil
izhodiščne točke (po alinejah)
○ pozanimali se bomo o gostih ki bodo sodelovali v oddajah,in se na njih
tudi pripravili
○ poizkušali bomo pridobiti vprašanja s strani moderatorja te oddaje da se
bomo lažje pripravili nanjo
○ dogovarjali smo se da bi član, ki nastopa v oddaji predstavil svojo temo
ostalim članom in da bi prišli na oddajo pol ure prej,da bi se osebno
spoznali z gosti pred oddajo.

5.RAZNO
● obdelali smo probleme ki po nepotrebnem nastajajo v društvu( samovoljnost,
neupoštevanje pravilnika) in opredelili sankcije
● soglasno smo sprejeli da Damijan Kovačevič vodi predavanje v Rušah 2.7.2011
● odločili smo se, da ne bomo tolerirali članov, ki ne spoštujejo pravilnika in ne
želijo popravljati napake na katere so bili opozorjeni.

