Običajna-slovenščina. Vse-pravice-pridržane.

Zakoniti zbor Slovenije
Zapisnik sestanka št. 10
Kraj:

Platforma
Zoom

Prisotni:
Člani:
9 9 od 17.

Datum:

9.8.2021

Čas začetka:

19:00

Čas konca:

21:06

Fizično:
#
Oddaljeno: Valentin R., Goran S., Duška M., Tadej Š., Blaž C.,
8+1 Bernard T., Barbara T., Vojko V., Dušan K. (pridružen
proti koncu)

Gostje:
#

Fizično:
#
Oddaljeno:
#

Za sklepčnost zbora je potrebna prisotnost vsaj 50% članov zbora ali vsaj trije (3) člani po 30
minutah od začetka sestanka zbora.
Po 30 minutah je prisotnih 8 članov, iz tega sledi, da je zbor sklepčen.
1. Sprejetje zapisnika sestanka 8.
8/Julijana pove, da je na telegramu delila dokumente relevantne za zbor in
preveri kako lahko sodeluje pri izpolnitvi pogojev za ratifikacijo. Predlaga
izmenjavo obrazcev z Live Force Canada, kjer deluje njen brat. 8 članov za
2. Sprejetje zapisnika sestanka 9.
8/8 članov za

Dnevni
red:

3. Povzetek sestanka s Službo za ljudske upravne storitve (PGSD).
Blaž in Valentin sta pripravila vprašanja za PGSD, na sestanku sta
prisostvovala še dva člana Zakonitega zbora Slovenije. Valentin in Blaž
predstavita dokument. Vprašanja in odgovori iz sestanka so v procesu
prevajanja in se bodo kot samostojen dokument delila s člani, zato
zapisnikarica tukaj ne bom podvajala informacij.
4. Pregled opravil in statusov.
- Blaž je pripravil preglednico opravil v povezavi z ratifikacijo - tekom
sestanka jo predstavi.
- Valentin predstavi tabelo članov, ki jo je pripravil, nadaljuje s tabelo
donacij, pri kateri pojasni razlike med provizijami, predstavi evidenco svojih
odhodkov, ki so vezani na delo za ZZS od januarja do avgusta. Pove, da se
je nabralo odhodkov za približno 500€ in da donacije pokrijejo približno
polovico tega. Pove, da v povprečju za ZZS dela 9 ur dnevno.
- Valentin pove kaj je novega na spletni strani - predstavi svoje delo: noga,
posodobljen - bolj podroben obrazec za naročanje, Zoho obrazec za
pritožbe.
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5. Opredelitev članstva:
Blaž predstavi svoje predloge glede članstva:
Članstvo
Vsak človek s stalnim prebivališčem v Sloveniji lahko postane član Zakonitega
zbora Slovenije, če fizično ali na uradni spletni strani zbora izpolni prijavni obrazec
in se strinja s pogoji članstva in pravilniki zbora. V primeru, da na območju stalnega
prebivališča člana že deluje ratificirani krajevni zakoniti zbor, potem član postane
član svojega krajevnega zakonitega zbora.
8/8 članov za
Prenehanje članstva
Članstvo člana lahko preneha na lastno pisno zahtevo člana ali na pisno utemeljen
predlog Odbora za varovanje načel in transparentnost, ki ga potrdijo člani zbora z
večino glasov sklepčnih članov zbora, če je član zaradi škodljivega ali
malomarnega ravnanja povzročil škodo zboru. Tako izključen član zbora lahko
ponovno postane član zbora po enem (1) letu od izključitve, s čimer se mora
strinjati Odbor za varovanje načel in transparentnost z večino glasov.
-

Teče debata o ne/aktivnosti članov v zvezi z ratifikacijo in s tem o
vprašanju števila članov. Blaž spomni, da je bolj od števila bistvena
operativnost zbora. Goran predlaga varovalko za primer, da bi posameznik
lahko nabral neko skupino sledilcev, ki bi lahko preglasovali ostale prvotne
člane. Blaž pravi, da imamo varovalke že zagotovljene - Dvorana zapisov +
Odbor varuhov načel. Tadej postavi vprašanje glede tega ali je smiselno, da
se članu, ki je naredil hujšo kršitev da drugo možnost. Blaž meni, da je
smiselno, saj gre odločitev v obravnavo odbora in vidi to kot varovalko.
8/8 članov za

6. Definicija izvolitve in odstavitve uradnikov zbora.
Izvolitev uradnika zbora
Blaž prebere svoj predlog/zapis glede izvolitve uradnika zbora in dodatno opredeli
podrobnosti.
Vsak član zbora, ki je podpisal Dogovor o poenotenju, lahko kandidira in je izvoljen
na položaj uradnika zbora. Položaj uradnika zbora mora imeti vnaprej opredeljene
in jasno zapisane odgovornosti in pooblastila. Mandat za posamezno mesto
uradnika zbora traja največ eno (1) leto. Pred izvolitvijo morajo vsi kandidati za
uradnika imeti možnost, da se predstavijo članom zbora in odgovarjajo na
vprašanja članov zbora. Pred koncem mandata posameznega uradnika mora zbor
izmed članov zbora izvoliti novega nadomestnega ali istega uradnika vsaj en (1)
mesec pred potekom mandata, da lahko prejšnji uradnik učinkovito preda znanja in
delo naslednjemu.
8/8 članov za
Odstavitev uradnika zbora
Blaž prebere svoj predlog/zapis glede odstranitve uradnika zbora in dodatno
opredeli podrobnosti. Vpraša po komentarjih.
Člani zbora lahko vsakega uradnika zbora kadarkoli odstavimo s položaja s pisno
utemeljenim in vsem članom zbora predočenim razlogom in z večino glasov
sklepčnih članov zbora, pri čemer moramo o nameri za glasovanje o odstavitvi
uradnika obvestiti vse člane zbora vsaj štirinajst (14) dni pred glasovanjem. Pred
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glasovanjem moramo vsi člani zbora imeti možnost razprave o razlogih za
odstavitev in možnost zastavljanja vprašanj vsem novim kandidatom pred izvolitvijo
nadomestnega uradnika. Do izvolitve nadomestnega uradnika lahko delo opravlja
začasni uradnik, vendar ne več kot en (1) mesec.
8/8 članov za
Blaž prebere svoje in Valentinove predloge in svoje zapise točk 7. - 17., večinoma
komentirata / dodatno pojasnjujeta z Valentinom, nakar pri vsaki točki sledi
glasovanje.
7. Preimenovanje “Odbora varuhov načel” v “Odbor za varovanje načel in
transparentnost (OVNT)”
K nalogam se doda: Preverjanje in zagotavljanje transparentnega delovanja
zbora, opozarjanje na morebitno pomanjkanje transparentnosti in podajanje
priporočil za zagotavljanje transparentnosti delovanja za namen
preprečevanja korupcije in zlorab.
8/8 članov za
8. Preimenovanje “Odbora za projektno vodenje” v “Odbor za informatiko in
projektno vodenje (OIPV)”
8/8 članov za
9. Sprejem nalog OIPV:
a. Zagotavljanje ustrezne informacijske infrastrukture za učinkovito
delo in vodenje projektov zbora.
b. Organizacija in vodenje posameznih projektov zbora, ki jih ne vodijo
drugi odbori zbora, kar vključuje tudi vodenje seznama in statusa
posameznih opravil.
8/8 članov za
10. Za predstavnika/koordinatorja posameznega odbora se določi izraz:
upravnik. Vsak upravnik je zadolžen za:
a. Učinkovito povezovanje in sodelovanje vseh članov svojega odbora
pri izvajanju nalog v skladu s pravili in usmeritvami zbora.
b. Poročanje o delovanju svojega odbora vsem članom zbora na
sestankih zbora in odgovarjanje na vsa morebitna povezana
vprašanja.
c. Jamčenje ustreznosti izdanih listin svojega odbora z
avtografiranjem.
8/8 članov za
11. Izvolitev upravnika Odbora za informatiko in projektno vodenje (OIPV) za 6
mesecev.
a. Kandidati: Valentin Rozman.
8/8 članov za
12. Preimenovanje “Odbora za blagajno” v “Odbor za finance in računovodstvo
(OFR)”.8/8 članov za
13. Sprejem nalog OFR:
a. Sprejemanje donacij, beleženje in hranjenje vseh prihodkov in
odhodkov zbora.
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b. Upravljanje s finančnimi sredstvi zbora v skladu s pravili in navodili
zbora.
8/8 članov za
14. Izvolitev upravnika Odbora za finance in računovodstvo (OFR) za 6
mesecev.
a. Kandidati: Valentin Rozman
8/8 članov za
15. Preimenovanje uradniškega mesta “koordinator zbora” v “predsednik
zbora”.
Naloge, kot smo jih že sprejeli:
● Vodenje (moderiranje) sestankov zbora v skladu s pravili in priporočili
zbora.
● Avtografiranje sprejetih in izdanih listin in odredb zbora v imenu in po
pooblastilu vseh članov zbora, ko je to potrebno, s čimer jamči, da je bila
avtografirana listina in/ali odredba sprejeta z glasovanjem in v skladu s
pravili zbora.
● Predlaganje podpredsednika zbora v potrditev zboru, ki pomaga
predsedniku in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
8/8 članov za
16. Izvolitev predsednika zbora za 6 mesecev:
Kandidira samo Blaž Cegnar
8/8 članov za
17. Izvolitev podpredsednika zbora za 6 mesecev:
Kandidati: Valentin Rozman
8/8 članov za
18. Razno:
- Blaž poudari, da naš fokus ostaja na opravilih, ki vodijo k ratifikaciji.
- Barbara sprašuje če so k Blaževemu postu iz telegrama vezanem na GIA
in prisilno cepljenje že kakšne dodatne informacije. Blaž pove, da bomo
ostali pozorni na nove informacije in bomo po potrebi ukrepali po hitrem
postopku - ratifikacija in nato odredba.
- Blaž pozove k aktivnosti - predlogom za sestanke, ki jih delimo na
Telegramu.
- Goran sprašuje kaj bi naj pomenilo, da je zbor opravilno sposoben. Blaž
razloži, da to pomeni da se opravljajo vsaj osnovne funkcije: predsednik,
podpredsednik, zapisnikar.
- Blaž še pove, da je bilo rečeno, naj ne delujemo nastrojeno proti trenutni
ustavi in vladi, ampak raje kot bolj zdrava alternativa. Gorana zanima ali
veljajo dvojna pravila - naš odlok/odredba in hkrati vladni zakon. Blaž pravi,
da razume, da je veljavno to kar je bilo določeno nazadnje pod pogojem, da
so odloki vpisani v Dvorano zapisov.
- Tadej sprašuje če je bilo že kaj povedanega o ‘Univerzalnem temeljnem
dohodku’. Valentin odgovori, da je Kim že preštudirala to opcijo in je
ugotovila, da bi ljudje pri solidnem dohodku nehali opravljat neprijetna dela
in bi se posledično sesula ekonomija. Tako je prišla do alternative - ‘Live
Force zagotovilo’, kartica s katero bomo plačevali osnovne zadeve za
preživetje, s poudarkom na zdravstvenih in velnes storitvah. Blaž
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razloži podrobnosti glede kartice in odgovarja na vprašanja.

Novi
predlogi:

Sprejeti
sklepi:

1. Odredba proti prisilnemu cepljenju / za prostovoljno cepljenje - predlaga
Barbara T.
2. Duška predlaga pogovor o termninologiji tega kar smo doslej znotraj naših
sestankov imenovali odredba oz. odlok.
V pravni terminologiji sta to namreč podzakonska pravna akta
Hierarhija pravnih aktov:
1. Ustava republike Slovenija
2. Zakoni
3. Uredbe
4. Odloki, odredbe, navodila, pravilniki
5. Predpisi lokalnih skupnosti
Blaž predlaga izraz ‘ukaz’.
1. Sklep: Zapisnik sestanka številka 8 JE sprejet.
2. Sklep: Zapisnik prejšnjega sestanka številka 9 JE sprejet.
3. do 15. sklep - vsi sklepi so soglasno sprejeti

Valentin
Rozman

Zapisnikar: Duška M.
Lektor: /
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