Običajna-slovenščina. Vse-pravice-pridržane.

Zakoniti zbor Slovenije
Zapisnik rednega sestanka št. 4
Kraj:

Platforma
Zoom
Člani:
7 od 8

Prisotni:
9

Datum:

28.6.2021

Čas začetka:

19:03

Čas konca:

21:07

Fizično:
0
Oddaljeno: Valentin R., Duška M., Blaž C., Vojko V., Barbara T.,
7 od 8 Bernard T., Gregor K. (po ~30 min)

Gostje:
2

Fizično:
0
Oddaljeno: Jasminka A., Tonka B.
2

Za sklepčnost zbora je potrebna prisotnost vsaj 50% članov (4) zbora ali vsaj trije člani (3)
po 1 uri od začetka sestanka zbora.
Zbor JE sklepčen.
1. Sprejetje (začasnega) pečata/logotipa.
2. Sprejetje smernic komuniciranja. Duška je pripravila krajši povzetek, ki se
doda kot obvestilo ob prihodu članov na Zoom sestanek. Po potrebi se besedilo
poenostavi, da bo razumljivo vsem (merilo ustreznega jezika za 10-letnega
otroka). Predloge naj se zapiše v Telegram skupino.

Dnevni red:

3. Sprejetje časa za govor na sestanku: Vsak ima 3 min na govor/odgovor, sledi
opozorilo koordinatorja, da se čas izteka. Po dodatni 1 min za namen zaključitve
misli/govora koordinator govorca prekine. Redni sestanek ni kraj za široko
razpravo in debatiranje, temveč za obravnavo dnevnega reda v smislu poročil,
obravnave ugotovitev in sprejemanja sklepov. Če so potrebne daljše razprave,
se za to določi ločen sestanek ali odbor/projektna skupina, kamor se lahko vsak
zainteresirani priključi, ta nato poroča na rednem sestanku celemu zboru.
4. Ker vsak član mora imeti možnost glasovanja o vsem, predlagam rok za
objavo datum glasovanja najmanj 14 (7?) dni pred glasovanjem. Če to ni možno,
se glasuje takoj in upošteva prejete glasove (če je zbor sklepčen), vendar se po
izteku roka 14 dni od objave o času glasovanja še enkrat prešteje glasove in
upošteva končni rezultat tudi kasneje, a v roku, prejetih glasov.
5. Blaž predlagam ustanovitev in se javim kot prvi član Odbora varuhov načel
(predlagam skupaj 3 člane) za namen:
- Razreševanja notranjih pritožb in sporov (kot zbor moramo imeti način za
razreševanje pritožb).
- Zaščito in promocijo načel: zlato pravilo.
- Ovrednotenje skladnosti predlogov/odločitev z zlatim pravilom in enotnim
dogovorom zbora.
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Blaž C. menim, da sem zaradi svojih izkušenj primeren za to mesto, ker sem že
deloval kot osebni mentor pri razreševanju osebnih miselno-čustvenih konfliktov
in ker sem v svojih pisanjih, tudi knjigi Moč samoodpuščanja, že veliko
razdeloval zlato pravilo in kako sebe uskladiti s tem načelom, ker je to najboljše
za vso življenje.
Za člana Odbora varuhov načel se je predlagal tudi Valentin.
Drugih predlogov ali ugovorov ni bilo, zato to vlogo do preklica opravljava Blaž
C. in Valentin R. Ker so predlagani 3-je člani, je še eno mesto za nekoga, ki bi
želel sodelovati.
6. Predlagam ustanovitev Odbora za transparentno delovanje za namen:
- Zagotavljanja transparentnosti delovanja Zbora s snemanjem in arhiviranjem
vseh dogodkov, razen kjer Odbor varuhov načel utemeljeno predlaga in Zbor
potrdi, naj se nekaj ohrani deloma privatno/tajno, pri čemer mora določiti čas
trajanja tajnosti, ki ne sme biti daljši od (npr. 1) leta.
Novi
predlogi:
1. Sklep: Sprejetje pečata/logotipa zbora:
Glasovi za predlog 1 (Blaž): 0
Glasovi za predlog 2 (Valentin): 5. Sprejeto.
Glasovi za predlog 3 (Vojko): 0
Glasovi proti vsem predlogom:0.
2. Sklep o sprejetju Smernic komuniciranja:
ZA: 6 - PROTI: 0 Sprejeto.
Sprejeti
3. Sklep o omejitvi časa za govor ne sestanku.
sklepi:
ZA: 6 – PROTI: 0. Sprejeto.
4. Sklep o veljavnosti glasovanja. Ni glasovanja, potrebna dodatna
utemeljitev/razprava.
5. Sklep o ustanovitvi Odbora varuhov načel:
ZA: 6 – PROTI: 0. Sprejeto.
6. Sklep o ustanovitvi Odbora za transparentno delovanje. Ni glasovanja,
potrebna dodatna utemeljitev/razprava.
Zadolžitve
do
naslednjič:

Povzetek razprave o točkah dnevnega reda:
4. Izpostavljeno je bilo, da je pri vseh glasovanjih nujno ohraniti načelo en človek en glas.
Besedila/zakoni/akti o katerih se glasuje, morajo biti pripravljeni kratko in jedrnato, v jeziku,
ki ga razume 10-letni otrok. Uporaba kvantnega jezika ni potrebna, večina ga ne razumemo.
Dovolj je jasno je, da se ob bistvenih besedah opredeli njihov točen pomen.
Razno:
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Gregor K. je omenil, da želi pomagati pri organiziranju projektov tudi iz finančnega vidika
opredeljevanja stroškov ipd.
Valentin R. ima namen pripraviti spletni obrazec za oddajo internih pritožb/pripomb članov
zbora.
Potrebujemo več prostovoljcev za prevajanje prispevkov UNN.

Valentin
Rozman

Zapisnikar: Blaž C.
Lektor:
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