Običajna-slovenščina. Vse-pravice-pridržane.

Zakoniti zbor Slovenije
Zapisnik sestanka št. 18
Kraj:

Platforma
Zoom

Prisotni:
#

Člani:
# od #.

Datum:

4.10.2021

Čas začetka:

19:04

Čas konca:

19:44

Fizično:
#
Oddaljeno: Blaž C. Valentin R., Bernard T., Barbara T., Julijana Z.,
# Duška M., Vojko V., Eva S.

Gostje:
#

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.

DNEVNI RED:
1. Poročilo Valentina
- Delovno poročilo sekretarja: Valentin R. je v 39. tednu oziroma od 27. septembra do 3.
oktobra leta 2021 prevedel 2 dnevni informativni oddaji Live@5 in posnetek Life Force
tedenskega srečanje ter opravil zajem in pripravil strojni prepis in izvoz grafik za Life Force
srečanje, intervjuju s Kim in Max, prvenca video dnevnika Kandskega dopisništva za United
Network News ter Kanadskega untervjuja z direktorico Svetovnega konzorcija za zdravje in
velnes. Na spletno stran je dodal mnenja vrhovnega sodišča glede PCT pogojev in napoved
EU o nepotrebnosti cepljenja po 20. oktobru 2021. Organiziral je tudi 1. piknik Zakonitega
zbora Slovenije, kar je vključevalo telefonsko klicanje vseh članov, koordinacijo skupnih
prevozov, vpisovanje evidenčnih podatkov v spletno preglednico, posredovanje podatkov
gostitelju ter nato tudi lastno udeležbo piknika.
- Ustvaril in poslal je tudi 8 množičnih elektronskih sporočil z obvestili o novih prevodih, Life
Force srečanju, novostih pri zakonitem zboru ter vabiloma na piknik in članski sestanek.
Proučil je najboljše prakse za pošiljanje množičnih sporočil ter izboljšal rangiranje za
zmanjšanje pristajanja sporočil med neželeno pošto. Iz YouTube kanala Vladislava Stresa je
prenesel zmontiran posnetek njegovega Zoom predavanja, ga naložil na YouTube kanal
Zakonitega zbora Slovenije ter poslal povezavo do njega naročnikom na obvestila. Opravil je
tudi dva daljša telefonska pogovora s posamaznikoma, ki ju je zanimalo delovanje ter
članstvo v našem zakonitem zboru. V vse te aktivnosti je Valentin v preteklem tednu vložil 70
ur dela, kar znese v povprečju 10 ur na dan oziroma 14 ur na delovni dan.
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- Tedensko statistično poročilo: Število naročnikov na elektronska obvestila o novih prevodih
se je povečalo za 34, in sicer iz iz 621 na 655, število sledilcev na Facebook strani pa se je
povečalo za 26, in sicer 607 na 633.
- Tedensko finančno poročilo: V preteklem tednu je doniral en posameznik v znesku 10 €.
- Mesečno finančno poročilo: V septembru 2021 je doniralo 6 posameznikov v skupnem
znesku 420 €, kar je omogočilo pokritje vseh odhodkov preteklega meseca v znesku okoli
380 €. Glede na vse knjižene odhodke v letu 2021, ki znašajo okoli 3.040 € ter vse doslej
prejete donacije, ki znašajo okoli 910 €, beležimo primanjkljaj v višini okoli 2.130 €, ki
predstavja finančno breme Valentina, zato vabljeni vsi k dodatnemu doniranju, da se to
finančno breme bolj enakomerno porazdeli med vse člane in nečlane.
- Kratkoročni investicijski načrt: Glede na večkrat izraženo željo nekaterih članov, da se
izboljša uporabniška izkušnja obiskovalcev spletne strani, se predlaga nakup vtičnika, ki bo
omogočal lažje grafično oblikovanje na osnovi trenutnega WordPress sistema za upravljanje
s spletnimi vsebinami. Kot najboljša vtičnika za ta namen sta bila izbrana Elementor ter
Oxgen Builder.
Elementor omogoča samo licence, ki jih je potrebno vsako leto podaljševati. Licenca za 1
spletno stran znaša 42 € letno, njihov najdražju paket, ki omogoča oblikovanje do 1000
spletnih strani pa stane 860 € letno.
Vsaka od licenc za Oxgen Builder pa omogoča oblikovanje neskončnega števila spletnih
strani ter samo enkratno plačilo za doživljenjsko uporabo. V ponudbi imajo 4 različne licence
v cenovnem razponu od okoli 110 do 197 €. Prve tri imajo zmanjšano funkcionalnost in ne
omogočajo kasnejše nadgradnje na licenco z vsemi funkcijami zgolj z enkranim doplačilom.
Oxgen Builder je v primerjavi z Elementorjem tudi bistveno hitrejši, ima boljši uporabniški
vmesnik ter bolj napredne funkcije. Glede na to, da bodo tudi drugi zakoniti zbori v Sloveniji
potrebovali spletne strani, Valentin R. predlaga investicijo v Ultimate licenco za Oxgen
Builder po ceni 197 €, saj ta vseživljenjska licenca za izdelavo vseh spletnih strani, ki jih
bomo kadar koli potrebovali, znaša le 1/4 cene zgolj letne licence za Elementor s takšnimi
finkcijami ter kapacitetami.

2. Barbaro zanima kaj je s predlogi glede naših predlogov o spletni strani. Blaž
predstavi idejo o uvodnem videu, ki okvirno predstavi ZZS in usmeri posameznike v smer v
katero bi želeli raziskovali.
3. Matjaž B. prosi za pojasnitev postopkov ob prejemanju zavajajoče pošte s strani
fiktivnih podjetij ker smo se na 1. zboru Zakonitega zbora Slovenije pogovarjali tudi o tem,
da so pošiljatelji računov lahko resnično ali fiktivno podjetje ter govorili o fiktivnih osebah in
živem človeku. Priznava, da tega ni najbolje razumel. Se mu pa zdi za razumevanje tega
dobro, da bi znali pravilno ravnati v vsakodnevnih situacijah, dokler na svetovnem nivoju
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zadeva ne bo urejena in to ne bo več potrebno. Poslal je priloge za vzorčni primer poslane
položnice RTV ter svojeg odgovora, ki ga ima še v pripravi.
- Duška pove, da je že Prasindikat imel delavnice na to temo.
- Blaž pove, da bo pripravil/poiskal predstavitev.
- Valentin spomni na Gemstone opcijo, poudari da je osnova v tem, da se iz ‘izpišeš’ iz
sistema mrtvih in stopiš med žive ljudi in pri tem ne napadaš in obtožuješ ampak vedno raje
sprašuješ.
3. Zapisnk prejšnjega sestanka je soglasno sprejet - 8 glasov ZA

4. Razno
- Blaž predlaga, da se dogovorimo glede prioritet - bistveno se mu zdi, da se lotimo
operativnega in finančnega načrta.
Valentin pove, da smo zaenkrat poslali dokumente za ratifikacijo in pravzaprav čakamo na
nadaljna navodila kako točno se lotiti operativnega načrta.
Glede finančnega načrta Duška spomim, da imamo na voljo primere drugih zborov. Blaž
predlaga, da pripravimo mapo mapo s predlogi za naš finančni načrt in s primeri drugih
zborov. Valentin pove, da je že kontaktiral zbore in jih prosil za primere, vendar se še niso
odzvali - zato bo vajo ponovil.
- Blaž predlaga na PGSD strani pregledamo predloge organizacije zborov in projektov
https://pgovsd.agency/global-assemblies/
Valentin predlaga, da stran prevedemo. Duška se javim za prevod.
Opravila do naslednjič
Opis: priprava mape s predlogi za naš finančni načrt in s primeri drugih zborov
Izvajalci: Valentin
Opis: prevod odnovne PGSD strani za globalne zbore
Izvajalci: Duška

Valentin
Rozman

Zapisnikar
Duška M.
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