Običajna slovenščina. Vse pravice pridržane.

Zapisnik rednega sestanka št. 32
Kraj: Platforma Zoom
Datum: 11.01.2022
Čas začetka: 19:01
Čas konca: 21:47
Prisotni z glasovalno pravico: Tarita S. (samo spremlja sestanek), Julijana Z., Bernard T.,
Barbara T., Jolanda L., Klavdija U., Vojko V., Dušan K., Valentin R., Blaž C., Duška M.,
Prisotni brez glasovalne pravice: Natalia M.

DNEVNI RED:

1. Predsednik Blaž C. poroča o svojem delu v preteklem tednu [19:03]
Bil je prisoten na sestanku odbora za zakladništvo z namenom priprave predračuna,
Urejal je pravilnike in arhiv listin, dopolnil je spletno stran v skladu s tem, kar smo
sprejeli v Temeljnem pravilniku.
2. Sekretar Valentin R. poroča o svojem delu v preteklem tednu [19:05]
a. V obdobju od 3. do 9. januarja je opravil 73 ur dela. Aktiven je bil na področju
prevajanja ter delegiranja, lektoriranja, montaže in razpošiljanja prevodov Life Force
oddaj. Opravil je 5 delovnih Zoom sestankov z različnimi odbori v skupni dolžini 9 ur
ter 3 telefonske klice s sodelavci ter interesenti v skupni dolžini 2 ure. Na povšečenje
strani Zakonitega zbora Slovenije je povabil 300 Facebook prijateljev. Ustvaril je nov
šifrant imen odborov, posnel promocijski vlog in proučil aplikacijo Monday. Dodatno
se je izobraževal na področju podatkovne analitike.
b. Statistično poročilo: Število naročnikov na elektronska obvestila se je povečalo na
969, število sledilcev na Facebook strani pa se je povečalo na 905.

Za razumevanje pomena besede ali stavka se upošteva razlago iz običajne slovenščine tako, da vsak pomen
uveljavlja posledice, ki so najboljše za vso življenje.
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c. Finančno poročilo: V preteklem tednu je Staša M. donirala 40 €.

3. Drugi člani poročajo o svojem delu v preteklem tednu [19:08]
a. Julijana pove, da so na odboru za zdravje in velnes pripravljali vsebine za
internetne strani.
b. Jolanda se je ukvarjala predvsem s proračunum in sestankovala na to temo ter
spremljala Life Force vsebine.
c. Klavdija je prisostvovala na sestanku za Projektno vodenje; posledično ponovno
poudari nujnost aktivacije vseh članov.
d. Bernard je bil prisoten na sestanku za proračun, na sestanku od Kim, promoviral je
zbor.
e. Barbara je sodelovala v Odoru za velnes in zdravje ter promovirala zbor.
f. Dušan je sodeloval v Odoru za velnes in zdravje in promoviral zbor.
g. Natalia je naredila dva prevoda vezana na delovanje zbora; izpostavi kar se ji zdi
najbolj pomembno glede javnih sestankov in javnosti proračuna.

4. Odbor za zakladništvo: Predstavitev temeljev in osnutka proračuna; poroča
Jolanda L. [19:17]
a. 2022-01-09_ZAK-Porocilo-sestanka_1.pdf
b. Predstavi tudi preglednico predproračuna z delitvijo ekrana
Glasujemo o predlogu glede višine plač (temeljni podatek za povzetek proračuna dokumenta potrebnega za ratifikacijo).
Sklep: predlog je soglasno sprejet 11 /11.
5. Odbor za projektno vodenje: Predstavitev nujnih in minimalnih nalog po
odborih in povabilo v odbore, poroča Klavdija U. [19:58]
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a. Predstavitev nujnih in minimalnih nalog po odborih
- Klavdija se zahvali Valentinu za dosedanje delo, pozove vse člane, da pomagamo
pri njegovi razbremenitvi in poudari nujnost razporeditve vseh aktivnih članov v
odbore.
- Odpre se debata o ne/smiselnosti 90 dnevnega prostovoljenja z namenom
izpolnitve pogoja za zasedbo funkcije in prejem plačila. Vsaj v začetku nam je v
interesu, da pridobimo čim več sodelavcev in to lažje dosežemo brez pogojevanja…
b. Vpis v odbore:
- Vsak sodelujoč se opredeli v katerih odborih vse ima namen sodelovat. Največji
manko opažamo pri odborih Mirovniki in Varnost, zato se zavežemo za pridobivanje
informacij / smernic v zvezi s tema dvema odboroma - Bernard za Varnost, Blaž za
Mirovnike.
6. Pregled in sprejem nujnih pravilnikov: [20:40]
Blaž preleti pravilnike, ki jih je prevedel iz PGSD predlog in jim dodal nekatere
lokalno prilagojene komponente. Dogovorimo se, da pravilnike preberemo do
naslednjega sestanka, da jih lahko sprejmemo.
a. Pravilnik o sodelovanju in uporabi vsebin Zbora
b. Pravilnik o članstvu
- Pojavi se konflikt v zvezi s pridobivanjem potrdila o nekaznovanosti za članstvo v
zboru. Nagibamo se k temu, da bi to potrdilo pridobili le uradniki. Blaž se bo pri
PGSD pozanimal zakaj se jim potrdilo zdi pomembno.
- Teče debata o neaktivnih članih in računalniško nepismenih članov ter preverjanju
obojih.
c. Pravilnik o pritožbah članov Zbora (popravljen)
d. Pravilnik o konfliktu interesov

2022-01-11_Zakoniti-zbor-Slovenije_Zapisnik-rednega-sestanka_32

Stran 3 od 4.

7. Obravnava omogočanja javnega dostopa do sestankov Zbora (ločeno od
sestankov Sveta in odborov) [21:03]
Blaž je mnenja, da dokler nimamo ločenih sestankov Sveta, nima smisla omogočat
javnega dostopa do sestankov.
Vendar so pogoj za ratifikacijo javni sestanki, zato se nam mudi… Vojko predlaga, da
imamo dva dnevna reda - prvo uro izvajamo javni sestanek, preostali čas interni
sestanek. Duška predlaga da določimo ciljni rok za prvi sestanek; konec januarja ali
februarja. Strinjamo se, da kljub želji po čimprejšnjem odprtju potrebujemo dovolj
kvalitetne vsebine za predstavitev. Blaž predlaga, da naredimo neko univerzalno
predstavitev / video. Jolanda predlaga projektno skupino v ta namen.
8. Obravnava poteka mandata začasnega predsednika in upravnika Odbora za
projektno vodenje [21:21]
a. Blaž pove, da Valentinu poteče mandat upravnika Odbora za projektno vodenje.
Svojo kandidaturo poda Klavdija, takoj jo podpreta Jolanda in Valentin, glasujejo še
preostali člani odbora.
Sklep: prisotni + aktivni člani odbora Klavdijo U. soglasno izvolijo za upravnico 5/5.
b. Blaž nas seznani, da je tudi njemu potekel mandat predsednika zbora.
Sklep: soglasno se odločimo, da se njegov mandat podaljša za nadaljnjega pol leta
11/11.
9. Potrditev zapisnika prejšnjega sestanka [21:40]
Sklep: zapisnik je soglasno potrjen z 9/9 glasov v danem trenutku prisotnih članov.

Zapisnikar:
Duška M.
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Rozman
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Valentin Rozman
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