Spoštovani člani delovne skupine,

opravičujem se zaradi službene zadržanosti. Upam, da me ne boste preveč pogrešali, prepričan pa
sem, da boste v zadovoljstvo vseh tistih, s strani katerih ste bili imenovani - članov skupščine torej,
pripravili predloge, kateri bodo obravnavani na naslednji seji skupščine.
Danes je že vaše tretje srečanje, zaradi večje učinkovitosti pa bi vas prosil, da se dogovorimo za nekaj
osnovnih pravil:
1. običajno se dela zapisnik oz. zabeležka, da bo strokovna služba vedela, kaj in v kakšni obliki
do naslednjega vašega srečanja sploh pripraviti. Zapisnik ali zabeležko, katerega je poprej
seveda potrdila večina (najlepši pa so seveda soglasni sklepi), pošljite v čim krajšem roku po
koncu sestanka meni na mail gregor.stibernik@zavod-ipf.si, za arhiv pa rabimo tudi pisne
zapisnike.
2. izmed imenovanih določite tudi nekoga, ki bo primus inter pares in ki bo:
a. skliceval seje in o tem obveščal tudi Zavod IPF
b. poskrbel za zapisnike
c. kontakt z Zavodom IPF.
3. držite se vsebine, saj je delo Zavoda IPF (pre)obsežno. Verjamem, da bi radi razrešili
marsikatera druga vprašanja, vendar je sklep skupščine zelo jasen in nedvoumen:

Dela je že samo s PODN veliko, zato se bojim, da imenovani za vse ostale stvari, ki vas
zanimajo, enostavno ne boste imeli časa. Predlagam bodisi debato o drugih vprašanjih po
tem, ko končate nalogo, ki vam jo je dala skupščina v zvezi s PODN, bodisi debato na seji
skupščine.
4. da bodo lahko člani razpravljali o predolgih sprememb PODN pa se moramo dogovoriti tudi
za obliko, v kateri bodo podane spremembe. Običajna praksa je taka, da se predlogi podajajo
pisno po sledečem sistemu:
a. navedba besedila člena PODN, ki ga želite spremeniti
b. navedba predloga besedila konkretnega člena
c. obrazložitev spremembe in podane utemeljitve z zakonskimi podlagami.
5. prosim, da se (če želimo debatirati o spremembah) najprej temeljito seznani tudi z
obstoječim PODN in ZASP - če želimo nekaj spreminjati, moramo najprej torej poznati tisto,
kar spreminjamo.
Predlagam, da se naslednjič sestanemo 4.12. ob 13h, do takrat pa bi - če se la da - imenovani že
pripravili predloge v pisni obliki.

Lep pozdrav in uspešno srečanje vam želim!
Gregor Štibernik

