Običajna slovenščina. Vse pravice pridržane.

Zapisnik rednega sestanka št. 38
Kraj: Platforma Zoom
Datum: 22.2.2022
Čas začetka: 19:02
Čas konca: 20:44
Prisotni z glasovalno pravico: Valentin R., Blaž C., Klavdija U., Alenka B., Barbara T., Bernard T.,Dušan K.,
Eva S. H., Jana Z., Jolanda L., Julijana Z., Marina K., Nataša P., Neja S., Tarita S., Vojko V.,
Prisotni brez glasovalne pravice: Sabina M., Vladimir T., Nataša M., Darja K., Drago S.

DNEVNI RED:
1. [19:02] Sekretar Valentin R. poroča o svojem delu v 7. tednu leta 2022
a. V obdobju od 14. do 20. februarja je opravil 72 ur prostovoljskega dela.
Prevajal in delil je Life Force oddaje, koordiniral aktivnosti Slovenske
prevajalske skupine, vkrcaval in izkrcaval člane, ter administriral socialna
omrežja. Udeležil se je 7. osebnih, telefonskih in Zoom sestankov v skupni
dolžini 13 ur. Napisal je članek z 12. številko revije 5D, nabavil luči za
primerno studijsko osvetlite, se posnel na zelenem ozadju in začel z montažo
videa za celovito predstavitev gibanja Life Force ter Zakonitega zbora
Slovenije. Dodatno se je tudi izobraževal na področju vodenja in
organiziranja.
b. Statistično poročilo: Število naročnikov na elektronska obvestila je 1.006,
število sledilcev na Facebook strani se je povečalo na 977, število naročnikov
na info Telegram kanalu pa se je povečalo na 387.
c. Člansko poročilo: Število članov trenutno šteje 64 ljudi.
d. Finančno poročilo: V preteklem tednu so po 20 € donirali Majda S., Majda K.
in še en član, ki je želel biti anonimen.

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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e. Life Force poročilo: Zaradi nezadovoljivega delovanje PGSD oziroma
Podporne službe za ljudske uprave je Kimberly Ann Goguen to organizacijo
razpustila, koordinacijo ustanavljanja zakonitih zborov bo prevzel GPRC
oziroma Svetovni konzorcij držav članic za mir in obnovo, načrtuje pa
zmanjšanje števila spletnih strani in Telegram skupin, da bodo ljudje lažje
našli vse potrebne informacije in učinkoviteje razvijali zakonite zbore.
2. [19:03] Predsednik Blaž C. poroča o svojem delu
a. Omeni pripravo dokumentacije, pravilnikov, diagrama procesa ocene potreb,
sestankovanja, posodabljanje spletne strani.
b. Povzame tudi interni sestanek s funkcionarji in drugimi člani:
i. razdelovali so tekoče strani z namenom boljše organizacije
ii. Julijana je bila povabljena v Telegram skupino GHWC, kjer bodo
debatirali vsi predstavniki odborov za zdravje in velnes
iii. pregledali so stanje odborov, definirali so naloge odborov, pripravljali
opise odborov
iv. pogovarjali so se o PGSD predlogu, da cel zbor vzame en primer in
ga skupaj oddela do zapisa odredb kot učni vzorec
v. pogovarejali so se o Telegram skupinah in o organizaciji le teh
POROČANJE ODBOROV IN SVETA
3. [19:09] Projektno vodenje - Poroča Klavdija U.
a. Pove, da je gostja Neja je predstavila logotipe posameznih odborov in zbora.
b. Pravi, da se je odvijal posvet o poslanstvu, organizaciji in razvojnih projektih
odbora za projektno vodenje. Klavdija predstavi izbrane sektorje: razvojni
projekti, koordinacija z relevantnimi deležniki in pomoč pri ustanavljanju novih
območnih in vaških zakonitih zborov, tretji sektor pa se še v postopku točnega
definiranja.
c. Omeni, da je potekala debata o kratki pripravi odpisov odborov; predvsem
tistih brez upravnikov.
4. [19:16] Vzgoja ter izobraževanje - Poroča Nataša P.
a. 2022-02-20_VZI-kratka-predstavitev-za-splet

2022-02-22_Zakoniti-zbor-Slovenije_Zapisnik-rednega-sestanka_38

Stran 2 od 5

b. Nataša pove, da so na sestanku naredili brainstorming, ki ga predstavi in
povabi ves zbor k dodatnim idejam.
i. Pravi, da je potrebno potešiti naravno otroško radovednost, ki jo
sedanji sistem popolnoma zatre.
ii.
Omeni, da je potrebno odpraviti vikanje, ki vzdržuje umetno avtoriteto
in distanco.
iii. Opomni na nesmiselnost zvonjenja v šolah, kot psihološkega
pogojevanja otrok kdaj se ne sme opravljat osnovnih življenjskih
funkcij kot so hranjenje, izločanje in nesmiselnost podobnega
pogojevanja.
iv. Skritizira vsiljeno memoriziranje podatkov in predalčkanje na šolske
predmete (drobljenje celote, jemanje izven konteksta) in kot
alternativo predlaga sklope znanja.
v. Poudari pomembnost praktično uporabnega učenja (v zvezi s tehniko,
umetnostjo) in medpredmetnega povezovanja.
vi. Spomni na priročnost učenja z multimedijo in na nesmiselnost piflanja
faktoloških zadev; kot primer navede svetovno vojno, kjer nas naj ne
zanimajo datumi in podobni detajli, ampak kako je do tega prišlo in
kako se temu izogniti v bodoče.
vii. Meni, da so domače naloge kraja družinskega časa.
viii. Ocenjevanje označi kot škodljivo, v smislu ustrahovanja, manj
vrednostnih kompleksov, nezdrave tekmovalnosti…
ix. Poudari pomembnost čim več učenja v naravi in hkrati tudi odnosa do
pridelovanja hrane.
5. [19:35] Zdravje in velnes - Julijana Z. predstavi nekaj poudarkov iz poročila:
a. Izbori GHWC objav za 7. teden 2022
6. [19:46] Družinske storitve - Poročata Vojko V. in Marina K.
a. Vojko V. pove, da so majhna skupina različnih ljudi, a so vseeno usklajeni v
svojem delovanju. Pravi, da jih čaka veliko dela in povabi člane na
ponedeljkov sestanek. Najavi, Marino K., da predstavi novo temo iz odbora.
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b. Marina K. predstavi materinski dom kot rešitev v stiski. Pove, da se bo odbor
veliko ukvarjal s stiskami, ki so ponavadi skrite. Tokrat pa bo govorila o
materinskih domovih. Pravi, da pri nas dva delujeta samostojno, približno 6 jih
deluje pod okriljem Karitasa; kar je občutno premalo. Razloži, komu so
materinski domovi namenjeni in pove, da te začasne rešitve trajajo prekratko
in ne nudijo celovite potrebne psihološke podpore. Posebej ne za izčrpane in
posledično apatične mame, ki se izgubljajo v vlogi žrtve. Našteje kakšne vse
vrste podpore bi takšni profili dejansko potrebovali.
7. [19:59] Pregled predlaganih sprememb Temeljnega pravilnika.
a. Glasovanje o sprejemu sprememb.
Sklep: Spremembe soglasno sprejmemo.
8. [20:15] Valentin R. predstavi novo ustvarjen dokument
a. 2022-02-22_Navodila-za-uporabo-Telegrama
9. [20:22] Prosta mesta funkcionarjev - predstavi Blaž
Pove, da trenutno vsi prostovoljimo in da bomo prve dejanske volitve izvedli, ko
bomo dobili sredstva in da se bodo mandati šteli od takrat.
a. Ombudsman iz Odbora za pravdo: Vodja pravnih preiskovalcev
(tudi podpredsednik in član Sveta)
b. Vodja IT službe (ali samo upravnik spletnih strani) (član sveta)
c. Piarovec (član sveta)
d. Skrbnik notranjih sodelavcev (član Sveta)
e. Skrbnik zunanjih sodelavcev (član Sveta)
f.

Strateg (3x) (član Sveta)

g. Zakladničar (član Sveta)
h. Upravnik financ iz Odbora za zakladništvo in član Ekipe za obnovo
i.

Upravnik Odbora mirovnikov

j.

Upravnik Odbora za varnost

k. Jolanda predlaga, da potrdimo Klavdijo kot upravnico Ekipe za oceno potreb.
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i. Sklep: prisotni člani Ekipe za oceno potreb soglasno izvolijo Klavdijo
za upravnico.
ii. Klavdija se zahvali za zaupanje in vse prisotne prijazno povabi k
sodelovanju.
10. [20:33] Blaž C. predlaga, da ponovno izvolimo 3 začasne člane Odbora za
načela in transparentnost za obdobje 6 mesecev: 1:27
a. Obstoječi člani: Valentin R., Vojko V., Blaž C.
Ostali kandidati: Klavdija U.
b. Blaž pojasni bistvene naloge: obravnava pritožb, opozarjanje na
transparentnost in načela.
c. Jolanda opozori na razpis volitev za ta odbor in pregled dosedanjega dela, saj
meni, da je odbor v preteklosti nekoliko šepal. Meni, da bi morali še
predebatirati kako in kdaj naj bi se odbor odzival.
d. Blaž pojasni, da so te naloge po PGSD sicer opravila Sveta, ampak, da se
mu ne zdi smiselno, da bi Svet obravnaval svoje delo in je zato predlagal
ustanovitev tega odbora.
i. Sklep: Sledil bo pogovor na to temo, pregledala se bodo pravila v
temeljnem pravilniku in glasovanje se bo izvedlo šele po tem.
11. [20:41] Glasuje se za sprejetja zapisnika prejšnjega sestanka 34
a. Sklep: 16 glasov za, 1 zadržan / 17
12. [20:42] Razno
a. Natalija pohvali napredek zbora, Blaž se ji zahvali za prevode.

Zapisnikar:
Duška M.

Pregledal in potrdil:
Valentin Rozman, sekretar

Valentin
Rozman
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