Običajna-slovenščina. Vse-pravice-pridržane.

Zakoniti zbor Slovenije
Zapisnik sestanka št. 12
Kraj:

Zoom
platforma

Prisotni:
10

Člani:
8+2 od
23.

Gostje:
#

Datum:

23.8.2021

Čas začetka:

19:00

Čas konca:

20:15

Fizično:
#
Oddaljeno: Blaž C., Valentin R., Julijana Z., Barnard T., Barbara T.,
8+2 Dušak K., Goran S., Duška M.,
Kasneje: Vojko V., Tarita S.
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. Poročilo o opravljenem delu v preteklem tednu:
a) Valentin poroča o novostih na spletni strani ter finančnem stanju.
Zadnji teden je prišlo še nekaj donacij. Od začetka smo zbrali nekaj čez 400 €
donacij. Mesečni stroški (vključujejo tudi najem pisarne/prostora na naslovu, kjer
živi Valentin in kjer je naslov zbora) so ocenjeni na približno 400 €. Skupni stroški
do sedaj so ocenjeni na nekaj čez 2600 €.
Valentin na spletni strani razvija intranet, ker ostale rešitve pomenijo precejšen
strošek. Preučil je sisteme za izmenjavo datotek in beleženje opravil. Pripravil je že
vpis, na intranetu pa bo socialno omrežje in aplikacija za projektno vodenje.
Dnevni
red: Št. naročnikov na prejemanje novic se je povečalo na skupaj približno 200.
Barbara se je ponudila za sodelovanje pri deljenju vsebin po socialnih omrežjih.
Pripravlja se spisek za deljenje.
Valentin redno pripravljaj prevode Life Force novic, pri prevajanju mu občasno
pomagata Vojko in Tarita, pri lektoriranju pa Barbara.
Pripravljen in objavljen je prevod oz. povzetek Kimine razlage iz 15.8.2021 o
trenutnem dogajanju in organizaciji globoke države, ki se lahko uporabi za
informiranje novih članov.
Valentin je dodal zaščito proti zlorabi obrazcev na spletni strani s potrditvijo epošte.
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Valentin bo sprogramiral tudi ostale obrazce, da bodo na spletni strani.
Blaž naroči Valentinu, da pripravi poročilo OIPV in ga tudi v naprej pripravlja.
b) Blaž tudi povzame vsebino nedeljskega Zoom sestanka
zakonitih zborov EU.
Z Valentinom sva bila prvič. Na sestanku smo se predstavili in spoznali. Udeležili
smo se ga člani zborov iz Belgije, Nizozemske, Nemčije, Avstrije, Švice, Švedske
in Slovenije. Predlog je, da bi na teh sestankih sodelovali največ trije predstavniki iz
vsakega zbora ali da bi lahko bili vsi, vendar bi samo en predstavnik lahko imel
besedo. Testirali smo testni sistem z dvigom rok za vsako točko dnevnega reda,
kjer si pokazal število od 0 do 5, koliko imaš odbora do obravnave neke predlagane
točke tisti dan, tako se je določil vrstni red obravnave. Blaž menim, da se je kar
dobro obnesel. Govorili smo o možnostih skupnih projektov, primer ohranjanja
čistih voda na območju Evrope. Govorili smo tudi o tem, da bi in kako povabiti
ostale zbore k sodelovanju in o možnostih ratifikacije zborov, ali bi bilo boljše, da
vsak zbor to opravi zase in deluje povsem samostojno ali da to storimo skupaj, da
ni prevelikega pritiska ali ogroženosti določenega zbora. Še ena tema je bila, ali bi
imeli skupen sistem za projektno vodenje, pomislek je na varnost. Bolj robustni so
ločeni sistemi. Za EU zbore se trenutno že uporablja nek osnovni sistem za
deljenje vsebin.
c) Poročilo ostalih članov.
Ni drugih poročil. Valentin predlaga, da vsak beleži opravila, ki jih je opravljal in da
se uporablja enoten obrazec.
Blaž bo pripravil seznam deljenih dostopov do datotek.
Pripravljena je mapa, v kateri zbiramo vse listine za ratifikacijo.
2. Potrjevanje zapisnika 11. sestanka.
Potrjeno.
3. Razno.
Valentin predlaga določitev sistema za poimenovanje/kodiranje datotek.
Določiti je potrebno postopke obravnave prejetih vlog z obrazcev.
Julijana je vprašala, če za posamezne postopke že obstajajo primeri. V Kanadi so
še v pripravi in nimajo vsi dostopa. PGSD pripravlja spletno stran, kjer bodo na
voljo vse predloge listin, potrebnih za delovanje. Julijana spremlja, kdaj bodo na
voljo. Blaž predlaga, da se Julijana doda med člane Odbora za pravdo, red in mir,
Julijana se strinja.
Julijana izpostavi, da moramo imeti seznam poenotenih prevodov in terminov.
Blaž: V naslednjem tednu zbiramo kar nam manjka za ratifikacijo.
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Valentin bo pripravil še en članek za revijo 5D.
Sprejeti
sklepi:

1. Sklep: Zapisnik prejšnjega sestanka številka 11 JE sprejet.
ZA 8 od 8.

Valentin
Rozman

Zapisnikar: Blaž C.
Lektor: Valentin R.
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