Običajna-slovenščina. Vse-pravice-pridržane.

Zakoniti zbor Slovenije
Zapisnik rednega sestanka št. 5
Kraj:

Zoom
Platforma

Prisotni:
#

Datum:

Člani:
# od 9.

5.7.2021

Čas začetka:

19:00

Čas
konca:

20:32

Fizično:
#
Oddaljeno: Blaž C., Valentin R., Duška M., Vojko V., Bernard T.,
# 6 Barbara T.

Gostje:
#

Fizično:
#
Oddaljeno: Jasna M.
#

1. Za sklepčnost zbora je potrebna prisotnost vsaj 50% članov zbora ali vsaj trije člani
po 1 uri od začetka sestanka zbora.
Zbor JE sklepčen.

1. Blaž predlaga začetek vzpostavljanja minimalnih 9 odborov, kot so
opredeljeni v enotnem dogovoru zbora:
●
●
●
●
●
Dnevni
red:

●
●
●
●

Officers, Law & Law Enforcement Committee (C.)
(Predlagan prevod: Odbor za pravdo in spoštovanje reda in miru)
Health & Welness C.
(Odbor za zdravje in dobro počutje)
Nature Preservation and Protection C.
(Odbor za ohranjanje in zaščito narave)
Needs Assessment C.
(Odbor za ocenjevanje potreb)
Treasury C.
(Odbor za blagajno/zakladnico)
Project Management C.
(Odbor za projektno vodenje)
Family Services C.
(Odbor za družinske storitve)
Educational Development C.
(Odbor za razvoj vzgoje in izobraževanja)
Security C.
(Odbor za varnost)

Predlagam še Odbor za vzpostavitev odgovornega, nepristranskega obveščanja, ki
bo zadolžen za vzpostavitev in promocijo prostih platform/načinov za neodvisno
obveščanje, ki bo sledilo znanstvenemu pristopu, kot je opredeljeno v enotnem
dogovoru.
2. Blaž deli v pregled in za referenco svojo vizijo za zdravorazumsko družbo:
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https://docs.google.com/document/d/14d_e3e6Nw0LGWszd5JtY0rSGIEpD
sNKdYRlDx4ya15o/edit?usp=sharing
3. Obravnava predloga razglasa ustanovitve zbora.
4. Razno.

Novi
predlogi:

Sprejeti
sklepi:

1. Jasna predlaga, da naredimo izjavo za javnost. Iz tega izhodišča izpeljemo,
da je naslednja stopnja po javni objavi razglasa predstavitev in povabilo
aktivnim slovenskim društvom, ki delujejo v podporo življenju: Belis, Rodna
Zemlja, OPS…
2. Vojko predlaga, da se izpišejo stroški, ki nastajajo pri tem in pri ostalih
zadevah in da jih s skupnimi močmi pokrijemo.
3. Valentin predlaga, da se na spletno stran dodata Izjava o varstvu in
Časovnica dogodkov.
4. 2 Telegram skupini – ena z bistvenimi informacijami in ena z mešanimi
koristnimi informacijami
1. Sklep: Zapisnik prejšnjega sestanka številka #4 JE sprejet.
2. Sklep: Izvedla se bo javna objava in posredovanje razglasa o obstoju
Zakonitega zbora Slovenije -- ZA: 5 - PROTI: 0 – sprejet

Povzetek razprave o točkah dnevnega reda:
1. Blaž predlaga začetek vzpostavljanja 9ih odborov, kot so opredeljeni v
enotnem dogovoru zbora:
- Pripombe Valentina in Blaža glede uporabe primernejših besednih zvez: odbor
za pravdo, red in mir, blagajna namesto zakladnica, odbor za VIZ in ne odbor za
razvoj VIZ.
2. Blaž deli v pregled in za referenco svojo vizijo za zdravorazumsko družbo.
3. Obravnava predloga razglasa ustanovitve zbora.
- Blaž obrazloži vsebinske elemente razglasa – njihovo namembnost, pojasni
določene besedne zveze in/ali razlike v zapisih (Republika Slovenija). Postavi
vprašanje kje in kdaj bi razglas objavili.
- Barbara in Bernard predlagata oblikovne popravke – odstavke in alineje.
- Dogovorimo se, da si bomo naknadno pogledali razglas in dodali predloge.
- Valentin poudari, da je prioriteta hitrost razglasa z namenom čim hitrejšega
uradnega ratificiranja.
- Izvede se glasovanje glede posredovanja/objave razglasa: Valentin, Blaž, Bernard,
Barbara in Vojko glasujejo za, Duška se vzdrži. Iz tega sledi, da smo sklepčni.
4. Razno
- Valentin temeljito predstavi svoje nove predloge glede pečata / logotipa.
- Blaž predlaga novo verzijo - griček s kozolcem.
- Barbara in Bernard ter Valentin debatirajo glede zlate barve.
- Blaž in Bernard se odločata za svoje skice.
- Valentin in Blaž predstavita nadgradnjo spletne strani zbor.si.
- Vojko predlaga, da se izpišejo stroški, ki nastajajo pri tem in pri ostalih
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zadevah in da jih s skupnimi močmi pokrijemo.
- Pregledamo predlagan obrazec za vpis na spletni strani in predlagamo
popravke – predvsem glede zadnjega stavka – v smislu, da se ne podpira
dualnosti, hkrati pa tudi ne kakršnekoli prisile.
- Valentin si zabeleži, da bo dodal izjavo o varstvu 19:56
- Valentin predlaga, da bi naredil čarovnico/povzetek vezano na sestanke in
predvsem spletno stran.
- Valentin odpre temo glede kanalov na Telegramu, kjer bi se na enem objavljale
mešane koristne objave in na drugem samo najpomembnejše objave kot npr.
prevodi UNN, obvestila o aktualnih Zoom sestankih Live Force in Zakonitega
zbora Slovenije.
- Moški del debatira o najprimernejšem pristopu pri povezovanju z drugimi društvi.
- Valentin pove, da je testiral različne platforme (Slack, Discord, Zoho) z namenom
organiziranja ljudi in delitve nalog.
- Poteka debata o najprimernejšem načinu glasovanja, o tem kdo lahko glasuje vezano na konstantnost sodelovanja, katere platforme in aplikacije so najboljše
(omenjena Lumio, Blockchain).

Valentin
Rozman

Zapisnikar: Duška Maglica
Lektor: /
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