Običajna-slovenščina. Vse-pravice-pridržane.

Zakoniti zbor Slovenije
Zapisnik sestanka št. 11
Kraj:

Platforma
Zoom

Prisotni:
Člani:
# # od 23.

Datum:

16.8.2021

Čas začetka:

19:05

Čas konca:

20:05

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

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.
Zbor JE sklepčen.
1. Opravljena in odprta opravila za ratifikacijo.
Blaž deli Seznam opravil, z namenom, da člani samoiniciativno
prevzamemo naloge.
Blaž pohvali Staneta za prizadevnost pri izdelavi obrazcev. Valentin
predlaga, da se čim več obrazcev že v originalu naredi v elektronski obliki,
da je potem manj dela.
2. Blaž predlaga:
Poimenovanja funkcije člana Odbora za varovanje načel in transparentnosti
v nadzornik.
11/11 članov za
Dnevni
red:

3. Blaž predlaga:
Opredelitev pooblastil nadzornika:
a. Nadzornik ima pravico kadarkoli zahtevati vpogled v vse listine in
evidence zbora in se udeležiti vseh sestankov in aktivnosti zbora na
način, da s svojo prisotnostjo ali zahtevkom ne preprečuje
posameznemu odboru, uradniku ali članu učinkovitega izvajanja
svojih predpisanih odgovornosti in nalog. V enakem smislu lahko
nadzornik kadarkoli zbira dokaze o morebitnem kršenju pravil zbora
ali škodljivem ravnanju članov zbora, pri čemer mora dokaze
varovati kot tajne, dokler člani Odbora varuhov načel in
transparentnosti ne pripravijo poročila za člane zbora, v katerem
predstavijo zbrane dokaze.
b. V primeru zbranih dokazov o kršenju pravil zbora morajo člani
Odbora varuhov načel in transparentnosti o tem pripraviti pisno
utemeljeno poročilo in ga predstaviti na rednem sestanku članov
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zbora.
11/11 članov za
4. Julijana Z. lahko predstavi, kaj je izvedela glede vprašanja: Kakšne so
prakse glede pridobivanja mnenja pasivnih članov drugje?
Julijana pove, da je na Telegramu delila 2 dokumenta relevantna za zbor in
preveri kako lahko sodeluje pri izpolnitvi pogojev za ratifikacijo. Predlaga
izmenjavo obrazcev z Live Force Canada, kjer deluje njen brat.
5. Razno:
- Tarita S. je prvič prisotna na Zoom sestanku, zato se predstavi. Z
Valentinom se pogovarjata glede prevajanja v okviru zbora.
- Blaž pove, da sta z Valentinom overila razglas o ustanovitvi zbora preko
poslane pošte - tako da imamo zdaj unikatno poštno številko in s tem
dokazno gradivo (o nastanku zbora itn.) za arhiv.
- Vojko pove, da ima željo po izboljšanju ekonomskega / poslovnega /
finančnega stanja zbora; pravi, da se mu na dolgi rok ne zdi vzdržno, da
ga podpiramo sami. Zato predlaga aktivnost na radiu in televiziji ter kot
predstavnico predlaga Jasno M.. Pravi, da bi si tako ustvarili
prepoznavnost, morda našli tudi kakšnega sponzorja.
Valentin pove, da dela na pridobitvi čim večjega števila naročnikov na
novice, na koncu katerih tudi povabi k donacijam.
Blaž spomni, da je potrebno imeti razdelane stroške in deliti podatke o
namenu donacij.
Vojko poziva k zmanjšanju stroškov dokler ni nekega večjega pritoka
sredstev. Valentin razloži svoj pogled glede na razmerje učinek : denarna
sredstva.
Goran predlaga prodajo majic kot opcijo za prihodke.
Blaž pozove Valentina, da kot upravnik Odbora za Informatiko in projektno
vodenje naslednjič predstavi svoje delo (povzetek) in potrebe po denarju.
Valentin ponovno predlaga, da se začne uporabljat aplikacija za projektno
delo.
- Barbara spomni, da bo Tank podal navodila od GIE kako pisati odloke.
- Pogovor o dostopu do Live Force materiala & UNN informacij
https://zbor.si/united-network-news/
‘’Dnevna in tedenska poročila lahko spremljate z nakupom naročnine, ki
znaša le okoli 4 € mesečno. Naročnina, ki znaša malce več kot 12 €
mesečno, pa vam poleg tega omogoča ogled tudi več kot 15.000
televizijskih kanalov iz vsega sveta, preko 30.000 filmov v različnih jezikih
ter več kot 50.000 televizijskih serij.’’

Sprejeti
sklepi:

1. Sklep: Zapisnik prejšnjega sestanka številka 10 JE sprejet.
2. Sklep:
ZA: # - PROTI: #

Valentin
Rozman

Zapisnikar: Duška M.
Lektor:
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