Običajna slovenščina. Vse pravice pridržane.

Zapisnik rednega sestanka št. 35
Kraj: Platforma Zoom
Datum: 1.2.2022
Čas začetka: 19:03
Čas konca: 20:49
Prisotni z glasovalno pravico: Neja S., Danilo P., Eva S., Jolanda L., Dušan K., Bernard T.,
Vojko V., Julijana Z., Valentin R., Blaž C., Duška M.
Prisotni brez glasovalne pravice: Natalia M., Alenka B., Majda K., Katarina M.L., Alenka
B., Sabina M., Jana Z., Iva D., Nataša P.

DNEVNI RED:

1. Predsednik Blaž C. na kratko predstavi Zbor. [19:03]
2. Sekretar Valentin R. poroča o svojem delu v 4. tednu leta 2022 [19:05]
a. V obdobju od 24. do 30. januarja opravil 82 ur del. Prevajal je Life Force
oddaje ter koordiniral aktivnosti Slovenske in mednarodne prevajalske
skupine. Samo v natančno lektoriranje prevoda predzadnjega Life Force
Zoom srečanja je vložil 10 ur dela. Opravil je 3 uvajalne spletne video
sestanke s člani v skupni dolžini 2 ur ter sodeloval na 3-urnem sestanku
Odbora za projektno vodenje. Za povečanje delovne učinkovitosti si je nabavil
ter zmontiral po višini nastavljivo električno pisalno mizo, za kakovostno
snemanje novinarskih poročil pa je nabavil dober lavalier oziroma kravatni
mikrofon. Dodatno se je tudi izobraževal na področju upravljanja s človeškimi
viri ter vodenja delovnih sestankov.
b. Statistično poročilo: Število naročnikov na elektronska obvestila je preseglo
prelomno številko 1.000 in je v nedeljo opolnoči štelo že 1.003 ljudi, število
sledilcev na Facebook strani se je povečalo na 951, število naročnikov na info
Telegram kanalu pa na 383.
c. Člansko poročilo: Od prejšnjega rednega sestanka se sta izpisali 2 članici,
vpisalo pa se je 3 novih ljudi, zaradi česar se je število registriranih članov
povečalo na 62.
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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d. Finančno poročilo: V preteklem tednu je Helena I. donirala 10 €.
3. Predsednik Blaž C. poroča o svojem delu [19:08]
a. Arhiviranje sprejetih listin Zbora.
b. Sodelovanje na sestanku Odbora za projektno vodenje.
c. Priprava in urejanje listin:
i. Izjava o strinjanju s pravilniki in dogovori Zbora
ii. Pravilnik o volitvah
iii. Pravilnik o glasovanju
iv. Temeljni pravilnik Zakonitega zbora Slovenije
v. Odgovornosti članov Odbora za načela in transparentnost
vi. Naravni zakon in načela, najboljša za vso življenje

4. Dobrodošlica novim članom in priložnost, da se na kratko predstavijo [19:10]
Predstavi se Alenka (PR; zanimajo jo kako se oglašujejo donacije).
Poročanje odborov in sveta
5. Javna dela ter infrastruktura - Poroča Dušan K. [19:17]
Dušan predstavi Odbor za Javna dela in infrastrukturo. Prikaže ga kot obogatitev k
že obstoječemu sistemu.
6. Zdravje in velnes - Julijana Z. [19:19]
a. Izbori GHWC objav za 4. teden 2022 & ožji izbor:
- Lisa T. vabi k vpisu zdravilcev na GHWC
- WHO želi prevlado nad državami v času nesreč in pandemij
- Nemški zdravstveniki priporočajo grgranje fiziološke raztopine
b. Julijana Z. predlaga, da se povabi vse člane zbora, da se opredelijo za delo
po odborih in pododborih, kjer se vidijo in so pripravljeni zavzeto prispevati po
svojih najboljših močeh.
c. Spontano odgovarjanje na vprašanja novincev.
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7. Projektno vodenje - Poroča Klavdija U. [19:35]
Razloži, da delamo na ratifikaciji in da imamo v okviru Odbora za projektno vodenje
redne sobotne koordinacijske sestanke odborov. Pove, da smo na prejšnjem govorili
o varnostni politiki IT, o organizacijski strukturi, jasnem definiranju in opredelitvi
proračunov za posamezne odbore.
Prisrčno povabi Alenko k sodelovanju skozi odbor za komunikacijo. Pojasni nekatere
splošne pojme novincem in jih prav tako lepo povabi k pridružitvi.
8. Družinske storitve - Vojko V. [19:48]
Novincem predstavi Odbor za družinske storitve. Razloži kako se je sam odločil za ta
odbor. Pove, da bo delo podobno delu CSD, vendar bo imelo dodatno vrednost osebno odgovornost. Želi si 17 članov do konca leta, po možnosti razpršenih po vsej
Sloveniji, saj je delo na terenu za ta odbor primarnega pomena.
9. Vzgoja in izobraževanje - Jolanda L. [19:56]
Novincem predstavi odbor. Pove, da si bo kot upravnica prizadevala za razvoj
kritične miselnosti in za vse kar moramo najprej odmisliti, da lahko naši potenciali
neovirano rastejo.
10. Blaž C. predstavi dokumente, glasujemo o njihovem sprejetju [20:00]
a. Odgovornosti članov Odbora za načela in transparentnost
Sklep: Dokument sprejmemo soglasno 12/12
b. Seznam pisarn
Sklep: Dokument sprejmemo soglasno 12/12
c. Naravni zakon in načela, najboljša za vso življenje
Sklep: Dokument sprejmemo soglasno 12/12
d. Pravilnik o glasovanju
Sklep: Dokument sprejmemo soglasno 12/12
e. Pravilnik o volitvah
Sklep: Dokument sprejmemo soglasno 12/12
11. Glasuje se za sprejetja zapisnika prejšnjega sestanka [20:17]
Sklep: Zapisnik sprejmemo 11/12, 1 član vzdržan.

2022-02-01_Zakoniti-zbor-Slovenije_Zapisnik-rednega-sestanka_35

Stran 3 od 4.

12. Valentin R. predlaga, da se spletni strani ZZS javno objavi vabilo s povezavo na
redne tedenske sestanke in da za vključitev ni več potrebno sporočati svojega
datuma rojstva [20:18]
a. O predlogu se glasuje
Sklep: Predlog sprejmemo soglasno 12/12
13. Vojko novincem predstavi OwnCloud & Mattermost [20:20]
14. Jolanda predlaga Bernarda T. kot upravnika Ekipe za obnovo [20:37]
Bernarda vidi kot aktivnega, prisotnega od začetka, sodelavca pri proračunu,
podjetnika.
Bernard pove, da je počaščen in da z veseljem sprejme ponudbo.
Sklep: Predlog sprejmemo soglasno 11/11
15. Razno [20:42]
a. Bernard želi z novinci deliti, da se nameravamo družiti tudi v živo - kolikor bodo
okoliščine to dopuščale. Pove, da smo eno tako srečanje že imeli.
b. Klavdija sprašuje kako se lahko vključijo ljudje s kapacitetami, ki želijo zaradi
lastne varnosti ostati anonimni. Odpre se debata. Eva pove, da prevaja članek o
infiltratorjih.
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