Običajna-slovenščina. Vse-pravice-pridržane.

Zakoniti zbor Slovenije
Zapisnik sestanka št. 15
Kraj:

Platforma
Zoom

Prisotni:
12

Člani:
12 od
25.

Gostje:
#

Datum:

13.9.2021

Čas
začetka:

19:00

Čas konca:

21:35

Fizično:
#
Oddaljeno: Valentin R., Duška M., Blaž C., Vojko V., Vladislav S.,
12 Hilda R., Julijana Z., Goran S., Dušan K., Barbara T. ,
Alen G., Bernard T.
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. Valentin poroča o svojih aktivnostih:
Delovno poročilo sekretarja: Valentin R. je v 36. tednu oziroma od 6. do 12.
septembra leta 2021 prevedel 3 dnevne informativne oddaje Live@5 ter
objavil prevod intervjuja s Kim na Project Camelot, ki ga je prevedel Stanislav
B. Opravil je zajem ter pripravil strojni prepis oddaje Waking News with Kim &
Penny ter Life Force tedenskega srečanja. Napisal je izčrpno pojasnilo glede
delovanja Telegram kanalov ter skupin in prevedel vse tri ukaze Svetovnega
konzorcija za zdravje in velnes. Posodobil je grafiko naše skupine na gForce
socialnem omrežju.
Popravil je vse nepopolne vnose informacij naročnikov na prejemanje

Dnevni red:

elektronskih obvestil v Zoho CRM sistemu. Ustvaril je novo možnost
sodelovanja v obliki delitve napovednikov po socialnih omrežjih. V zvezi s tem
je posodobil obstoječi prijavni obrazec ter ustvaril dodaten spletni obrazec,
preko katerega se lahko vsi obstoječi naročniki prijavijo tudi na prejemanje
napovednikov. V skladu s pogoji za ratificiranje je ustvaril spletni obrazec za
sprejem predlogov točk dnevnega reda tedenskih sestankov ter dodal spletno
stran s pregledom vsebine trenutnega dnevnega reda.
Sodeloval je na delovnem Skype sestanku z Blažem C. za kontrolo ter
dopolnitev vseh zahtevanih elementov kot pogoj za ratifikacijo. Ustvaril in
poslal je 10 množičnih elektronskih sporočil z obvestili o novih prevodih, Life
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Force srečanju, novostih pri zakonitem zboru ter vabilom na članski sestanek.
V vse te aktivnosti je Valentin v preteklem tednu vložil 74 ur dela, kar znese v
povprečju 10,6 ur na dan oziroma 14,8 ur na delovni dan.
Statistično poročilo: Število naročnikov na Telegram info kanal se je povečalo
za 4 in sicer iz 294 na 298, število članov Telegram pogovorne skupine pa se
je povečalo za 10 in sicer iz 43 na 54. Število sledilcev Facebook strani se je
povečalo za 50 in sicer iz 353 na 403. Število naročnikov na elektronska
obvestila o novih prevodih se je povečalo 63 in sicer iz 321 na 384, na nova
sporočila za delitev napovednikov pa se je naročilo že 28 posameznikov.
Člansko poročilo: V minulem tednu je Stanislav B. prekinil članstvo, včlanila
pa sta se Aleš B. ter Ivana Z. Ž. Skupno število članov se je povečalo na 25.
Finančno poročilo: V preteklem tednu sta donirala dva posameznika v
skupnem znesku 230 €.

2. Blaž poroča, da sta z Valentinom pregledala vse dokumente, ki so
potrebni za ratafikacijo, da večino dokumentov že imamo in da je
potrebnih še nekaj prevodov.
3. Duška: ‘’Z moje strani se mi zdi nujno — pred vsem ostalim, da na
jutrišnjem sestanku poiščemo PRAVNE rešitve v zvezi s tem kako
se odzvati na potencialno zahtevo delodajalca v primeru, da ta
zahteva PCT.’’
- Vojko je na Telegramu delil dokumet ‘Izjava o prepovedi ugotavljanja
PCT’ - vir: Belis in ‘Napotki za zaposlene PCT testiranje’
- Blaž in Duška deliva ‘Pravno menje glede PCT’ - Vir: Iniciativa
sloveskih pravnikov
https://www.cisp.si/2021/pravno-opozorilo-medijem-copy-copy-copycopy/
- Vladislav prispeva sledečo povezavo https://www.tax-finlex.si/Home/Novica/21092
- Vojko predlaga podporo z delovnim sodiščem in previdnost /
zavlačevanje, svetuje naj zavračamo vsakršno komunikcijo z izjemo
priporočeno pošiljke; Vladislav doda ‘‘s povratnico’’.
- Bernard predlaga skupinsko ovadbo. Julijana predlaga, da se za
skupinsko obadbo združimo z Belisom.

4. Predlog za posvetovanja in predstavitve:
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Vladislav S.: ‘’Predlagam, da se naredi sekcija za posvete o pomembnejših
temah kjer praviloma lahko sodelujejo tudi zainteresirani, čeprav niso člani
Zakonitega zbora.
Predlog posvetov/predstavitev:
●
●

predstavitev in posvet o umetni inteligenci,
predstavitev in posvet o simbolih vojske ZDA in masonov.’’

- Valentin pove, da ima namen na spletni strani naredit obrazec za prijavo
projektov.
- Blaž predlaga, da se Vladislav aktivira v Odboru za informatiko in projektno
vodenje.
5. Postopek kandidiranja članov za uradnike zbora.
- Do zdaj smo uradnike zbirali na podlagi sprotnih potreb in javljanja /
samoiniciative
- Se pa počasi kaže potreba po pripravi predloga postopka
kandidiranja; poziv, da se kdo javi.
- Blaž predlaga letne mandate.
6. Bernard T. je iz radovednosti, preveritve in svojega prepričanja
podal več vprašanj vezanih na LF, za katera je menil, da bi tudi
ostali člani zbora radi dobili odgovore od najbolj aktivnih članov Life
Force skupnosti.
- Na vprašanja mu je Valentin R. že odgovoril preko delovne Telegram
skupine, vendar Bernad z odgovori ni zadovoljen. Teče debata o tem,
da konkretnih odgovorov ni, da pa vseeno ostaja vrednost naše
skupine že v medsebojnem sodelovanju in podpori ter v pridobivanju
izkušenj.
7. Predlog dopolnitve pravilnika o obravnavi pritožb članov zbora.
Vladislav S.: "Pri postopkih smiselno upoštevamo zakone Republike
Slovenije, utemeljene na ustavnosti Republike Slovenije. V kolikor
pride do nejasnosti ali kolizije z načeli Zakonitega zbora se naredi
razprava s člani in izglasujejo rešitev problema.’’
- Še vedno rešujemo konflikt Vladislavovega predloga; čeprav je bil
zavrnjen z večino, Vladislav vztraja pri dopolnitvi / ‘’pri ohranjanju
mostov’’ tekom rušenja starega in gradnje novega. Hilda pripomni, da
verjetno večina reagira na besede / termine, ki so bili zlorabljeni.
Perspektive podajo tudi Valentin, Goran in Blaž.
- Blaž predlaga, da se nadaljna debata poteka v Odboru za pravdo,
red in mir. Predlaga, da ima vsak odbor svoj kanal.
8. Predlog, da se v glavo listin zbora doda: Običajna slovenščina.
Vse pravice pridržane za Zakoniti zbor Slovenije.
V razmislek dajem predlog, da bi na vsaki listini na vrhu zapisali:
Običajna slovenščina. Vse pravice pridržane za Zakoniti zbor
Slovenije.
Za primer si poglejte ta sporazum: Na koncu je tudi slovar in naslednja
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opredelitev:
Za razumevanje pomena besede/stavka se upošteva razlago/opredelitev
besede/stavka iz običajne-slovenščine tako, da vsak pomen besede/stavka
uveljavlja posledice, ki so najboljše za vso življenje.
S tem sporočamo, da uporabljamo običajno slovenščino in ne kakšno
skrivno/uradno, s katero nas skušajo manipulirati. Predvsem se mi zdi
pomembno tudi zgornje določilo.
S tem smo transparentni glede jezika in si hkrati pridržujemo pravico do
opredelitve razlage uporabljenih besed v primeru nesporazumov, v kolikor
definicije še niso točno oz. posebej opredeljene.
Predlog je soglasno sprejet (12 glasov ZA)
9. Vladislav S.: Do skupne zavesti pridemo preko SO/DELOVANJA.
Tu je nekaj iztočnic opredelitev temeljnih pojmov.
- Poteka pogovor o usklajevanju definicij besed znotraj zbora.
- Duška spomni na redefinicijo besed, Blaž predlaga predavanje.
10. Vojko V. predlaga:
‘’A - na sestanku zbora se govori, obravnava samo kar je v zvezi zbora.
Osebna stališča, izkušnje in znanje, ki ga imate kot so razna predavanja jih
lahko imate po končanem sestanku.’’
- Blaž komentira, da se bo s pomočjo obrazcev in Odbora za projekte to
spontano uredilo.
‘’B - na spletni strani se objavi samo tista vsebina, ki jo zbor dovoli oz.
sprejme. Vse spremembe morajo biti prej najavljene.’’ Poudari predvsem
ločevanje tega kar dela zbor od tega kar povedo pri Life Forcu in ni tako
oprijemljivo / neposredno dokazljivo.
- Valentin pove, da dela na boljši preglednosti spletne strani.

11. Julijana Z. predlaga specificiranje postopka pred pripravo
pravilnika prijave projektov: ‘’Preden se pripravi pravilnik obravnave
predlaganih projektov, je po mojem mnenju potrebno najprej skupaj
postaviti neke okvire. Torej, kako si to predstavljamo, kdo (poseben
odbor?) naj bi obravnaval, ali se pripravi ustrezen obrazec za prijavo,
tako kot ga imajo drugje (ki mora izpolnjevati nekatere ključne
vsebine) in če, kje naj bi bil na voljo (internetna stran?). Kdo vse lahko
podaja predloge za projekte. Kakšne bi bile časovnice, kaj je prioriteta
obravnave etd…’’
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- Teče debata med Julijano in Blažem glede direktne prijave projektov
posameznika / in prijave projektov zbora in načini.

12. Drugo
- Bernard v zvezi s prejšnjo točko ponovno omeni finance v zvezi z
projekti. Blaž predlaga, da takoj po ratifikaciji začnemo delat na
radelavi stroškov. Goran predlaga, da čimprej preverimo financiranje
projektov skozi kakšen konkreten projekt. Blaž pove, da je LF
predlagal fokus na povrnitev človekovih pravic. Julijana v tem
kontekstu predlaga financiranje odvetnikov za ljudi, ki si jih ne morejo
privoščit. Valentin pravi, da bo na enem izmed naslednih sestankov
predstavil primer pripravr proračuna. Blaž predlaga sestanek s PGSD
za pridobitev odgovorov, ki se porajajo glede financiranja. .
- Valentin pravi, da kot prioriteto vidi dodelavo seznama z
elektronskimi naslovi - dodana organizacija ter ime in priimek kot
želijo pri LF:

Sprejeti
sklepi:

Opravila do
naslednjič:

Zapisnik prejšnjega sestanka številka 14. JE soglasno sprejet (12
glasov ZA)
Vsi ostali sklepi so v dokumentu obarvani vijoličasto.

Opis

Izvajalci
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Rozman
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