Običajna-slovenščina. Vse-pravice-pridržane.

Zakoniti zbor Slovenije
Zapisnik rednega sestanka št. 14
Kraj:

Platforma
Zoom

Prisotni:
11

Datum:

Člani:
11 od
24.

Gostje:
#

6.9.2021

Čas začetka:

19:00

Čas konca:

21:10

Fizično:
#
Oddaljeno: Valentin R., Duška M., Blaž C., Barbara T., Rajko O., Vojko
11 V., Tadej Š., Dušan K., Tarita S.(se poslovi pred koncem),
Vladislav S. (se poslovi pred koncem), Hilda R. (pridružena
proti koncu)
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 Valentina o delu v preteklem tednu ter informacijskih
novostih
Valentin Rozman je v 35. tednu oziroma od 30. avgusta do 5. septembra leta 2021
prevedel 2 dnevni informativni oddaji Live@5. Opravil je zajem ter pripravil strojni
prepis intervjuja s Kim na Project Camelot ter Life Force Zoom srečanja z odgovori
na vprašanja. Ustvaril je veliko bolj učinkovito motivacijsko spletno stran z imenom
Navodilo za doniranje, ki je nadomestila prejšnjo stran z imenom Zakaj donirati.
Ustvaril je tudi spletno stran Kdo je kdo pri Zakonitem zboru Slovenije z opisom
sebe in Blaža ter povabil tudi ostale člane, da prispevajo svoje predstavitvene
informacije.

Dnevni
red:

Zaradi pogostega nepopolnega ali nepravilnega vpisovanja imen in priimkov ter
telefonskih številk je dopolnil spletni obrazec za prijavo na obvestila z dodatnimi
navodili. Zmontiral, naložil na YouTube ter delil je video posnetek predavanja Blaža
Cegnarja o delovanju uma, pri čemer je odstranil vse govorne napake in moteče
zvoke iz ozadja ter vdelal dodatne informativne grafične elemente. Ustvaril in poslal
je 6 množičnih sporočil z obvestili o novih prevodih, Life Force srečanjih, članku v
reviji 5D in vabilom na članski sestanek. Ustvaril je Google preglednico za redno
tedensko beleženje naročnikov in sledilcev na vseh spletnih mestih
Na Telegramu je ustvaril info kanal in vanj dodal 200 svojih stikov, kar je največ kar
Telegram dopušča, nato pa je ustvaril še pogovorno skupino. Ob koncu prejšnjega
tedna je info kanal dosegal 294 natočnikov, pogovorna skupina pa 43 članov. V
primerjavi s prejšnjim tednom se je število sledilcev Facebook strani povečalo za 36
in sicer iz 317 na 353, število naročnikov na elektronska obvestila pa za 80 in sicer
iz 241 na 321. V razvojne aktivnosti Zakonitega zbora Slovenije je Valentin v
preteklem tednu vložil 79 ur dela, v preteklem mesecu pa skupaj 262 ur, kar znese
v povprečju 8,5 ur na dan oziroma 14 ur na delovni dan.
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Finančno poročilo: V preteklem tednu so donirali trije posameniki v skupnem
znesku 90 €. V preteklem mesecu je doniralo 8 posameznikov v skupnem znesku
350 €. Znesek knjiženih odhodkov v minulem mesecu znaša 400 €.

2. Obravnava predloga za Pravilnik obravnave pritožb v zvezi z delovanjem
zbora.
- Blaž prebere skrajšan in dodelan pravilnik, predlaga, da se za pritožbe
naredi poseben mail - pritozbe@zbor.si.
- Vladislav vztraja, da v pravilnik točka 2/3 dodamo upoštevanje državne
ustave, Blaž ga pozove k zapisu predloga/dodatka.
- Teče debata o starem in novem sistemu, o trenutni zakonodaji in
naravnem pravu v zvezi s pravilniki, ki bi jih naj člani zbora upoštevali.
Odpira se vprašanje ali se držati previdnosti / varnosti / postopnosti in
tvegati zavlačevanje ali odsekano pustiti stara pravila za sabo in tvegati
odpor.
Vladislav predlog zapiše, zanj tudi glasujemo: 3 ZA, 6 PROTI
Glasovanje o pravilniku (brez Vladislavovega dodatka): 7 ZA, 1 SE
VZDRŽI, 2 PROTI.
3. Potrjevanje zapisnika 13. sestanka
Zapisnik prejšnjega sestanka številka 13 JE soglasno sprejet.
4. Obravnava prijave zbora na strani PGSD.
Blaž preko delitve ekrana predstavi obrazec za prijavo zbora, ki je
namenjen komunikaciji s PGSD že pred ratifikacijo.
5. Pregled zbranih e-naslovov za podporo GHWC pri pošiljanju odredb o
uničenju cepiv in ustavitvi pogojevanje s COVID ukrepi.
- Julijana je delala na pripravi teh e-naslovov, vendar je ni na sestanku.
Valentin predlaga, da se uporabi zbirka Društva Belis. Barbara pravi, da ima
Bernard seznam šolnikov. Tudi Blaž ima zbirko naslovov... Vojko se javi, da
obdela sezname in jih jih kategorizira. Dogovorimo se, da mu vsi pošljejo
omenjne sezname po koncu sestanka oz. najkasneje naslednji dan.
- Blaž in Valentin se zadolžita za prevod odredb o uničenju cepiv v
slovenščino.
6. Obravnava vloge sekretarja za namen prijave zbora na strani PGSD.
Javi se Valentin, soglasno ga izglasujemo.
7. Obravnava pristopa h komuniciranju zbora z javnostjo.
- Blaž: ‘’Vsak podaja svoja spoznanja in mnenja osebno, v svojem imenu.
Nihče ne more dajati izjav in mnenj v imenu zbora, ker to ni mogoče. Zato
tudi ne podpiram ideje, da bi imel zbor neko ga za "odnose z javnostjo". Če
koga zanima, kako smo se člani zbora o nečem opredelili, lahko in mora to
razbrati iz potrjenih/izvoljenih odredb in sklepov zbora, ki morajo itak biti
javno dostopni. Tudi ne vidim posebnega smisla v tem, da bi imeli nekoga
za "odnose z javnostjo", da bi samo povzemal sprejete sklepe zbora, ker je
s tem nepotreben posrednik med javnostjo in zborom, saj vsak človek
vedno vpleta v pojasnila tudi svoja mnenja in se potem ta pomotoma
interpretirajo kot sklep zbora.’’ Večina se strinja.
- Vojko predlaga poenostavljenje spletne stvari in vzpostavljanju zaupanja
in je pozvan h konkretizaciji predloga. Valentin pove, da že dela na tem.
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8. Obravnava enotnega predloga za prevod “the (world) hall of records”
kot “(svetovni) arhiv ratificiranih listin”
Predlog sprejet.
9. Razno.
Sestanek traja že skoraj 2 uri, tako da se tukaj vzdržimo.
.
10. Opolnomočenje: Zavedno dihanje.
Blaž razloži kako se lahko prizemljimo / zasidramo s pomočjo zavednega
dihanja in tako ustavimo reakcije / misli / čustva, ki niso podporne. Spomni
nas, da smo sami svoji kreatorji.
Sprejeti
sklepi:

Glej vijolično obarvan tekst.

Valentin
Rozman

Zapisnikar: Duška M.
Lektor:
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