Običajna-slovenščina. Vse-pravice-pridržane.

Zakoniti zbor Slovenije
Zapisnik sestanka št. 19

Kraj:

Platforma
Zoom

Prisotni:

Člani:

Datum:

11.10.2021 Čas začetka:

19:00

Čas konca:

21:06

Valentin R., Blaž C., Tarita S. (odšla predčasno), Gregor
K. (odšel prečasno), Duška M., Julujana Z., Bernard T.,
Barbara T., Vladimira P. (pridružena kasneje), Eva S.
(pridružena kasneje), Dušan K. (prišel kasneje). Vladislav
S. (pridružen proti koncu)

Gostje:

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. Sekretar Valentin R. poroča o svojem delu v preteklem tednu ter ustvarjenih
novostih. 19:01
- Delovno poročilo sekretarja: Valentin R. je v 40. tednu oziroma od 4. do 10. oktobra leta
2021 prevedel 2 dnevni informativni oddaji Live@5. Opravil je zajem videa, pripravil strojni
prepis ter izvozil grafike Life Force srečanja, Project Camelot intervjuja s Kim ter posebnega
poročila o Nano Somi s Tankom in Liso. Po naročilu direktorja Podporne službe za ljudske
uprave je na aplikacijo Slack naložil datoteke vseh 72 do sedaj v slovenski jezik prevedenih
Life Force oddaj ter ustvaril Google preglednico z evidenco prevodov.
- Ker so zaradi izpada Facebooka ljudje množično začeli ustvarjati profile na alternativnih
socialnih omrežjih, je ustvaril stran Zakonitega zbora Slovenije tudi na omrežjih LinkedIn,
Twitter, VK ter MeWe, in nanje povabil svoje prijatelje. Raziskal je kakšni elementi prispevajo
k negativni spam oceni vsebine množičnih elektronskih sporočil. Kot rešitev je ustvaril
dodatno spletno stran, na katero je prenesel ter razširil informacije glede deljenja
napovednikov prevodov po spletnih socialnih omrežjih. Proučil je vzrok za težavo nekaterih z
odjavo od prejemanja elektronskih obvestil. Za izboljšanje uporabniške uzkušnje je prevedel
vse spletne obrazce in samodejna elektronska sporočila pred kratkim prenovljenega Zoho
Campaigns sistema.
- Pregledal je osnutek izgleda spletne strani, ki ga je Vojko V. pripravil na svojem WordPress
strežniku. Proučil je možnosti nabave licence Oxygen Builder za vizualno oblikovanje
spletnih strani, odkril zelo ugodno ponudbo in se odločil za nakup. Vseživljenjsko licenco z
največjo možno funkcionalnostjo, ki sicer stane okoli 200 € je uspel pridobiti po ceni manj kot
10 €, s čemer je prihranil več kot 190 €. Za namen testiranja te programske opreme je na
spletni strežnik namestil dodaten WordPress sistem ter se začel učiti in preizkušati delovanje
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orodij Oxygen Builderja. Ta vtičnih je namestil tudi na spletno stran Zakonitega zbora
Slovenije ter ustvaril novo začasno glavo in nogo.
- Ustvaril je skupno 18 množičnih elektronskih sporočil različnih vrst ter jih poslal naročnikom
Zakonitega zbora Slovenije. Uporabniški podpori za Zoho Campaigns je poslal posnetke
ekranov spletnih obrazcev in elektronskih sporočil, ki se jih ni dalo prevesti v celoti ter
sporočil še nekaj drugih napak v delovanju sistema. V vse te aktivnosti je Valentin v
preteklem tednu vložil 64 ur dela, kar znese v povprečju 9,1 ur na dan oziroma 12,8 ur na
delovni dan.
- Statistično poročilo: Število naročnikov na elektronska obvestila o novih prevodih se je
povečalo za 67, in sicer iz iz 655 na 722, število sledilcev na Facebook strani pa se je
povečalo za 30, in sicer 633 na 663. Nova stran na socialnem omrežju VK pa je dobila že 93
sledilcev.
- Finančno poročilo: V preteklem tednu sta donirala dva posameznika v skupnem znesku
110 €.
2. Drugi člani poročajo o svojem delu. 19:05
- Duška prevaja PGSD stran, ki jo bo delila v delavno skupino na Telegram.
- Barbara osebno vabi ljudi v Zakonit zbor.
- Gregor navzkrižno preverja kar je povedano s strani Life Force in išče praktične dokaze za
povedano. Poudari, da preverja tudi KIMS sistem pri pankah.
- Julijana pove, da sodeluje pri Sindikatu Sonce, kjer imajo adremo e-mailov z isto ciljno
skupino kot jo imamo pri zboru. Preverja če je naša adrema pravilno dodelana in se ponudi
da jo po potrebi dodela in uredi.
- Vladimira se predstavi.
3. Potrditev zapisnika prejšnjega sestanka 19:33
8 / 9 prisotnih ZA, Vladimira se vzdrži, ker je prisotna prvič.

4. Razno 19:35
- Blaž predlaga, da k zbranim mailom za GHWC (razpošiljanje ukazov za prenehanje
koronskih ukrepov) po želji dodamo še maile naših delodajalcev in po svoje z namenom
preverjanja odzivnosti.
- Valentin pove, da je danes poslal povpraševanje po proračunih drugih zborov.
- Blaž pove, da je Colin McClive odprl kanal za debato o prestrukturiranju denarnega
sistema.
- Bernad predlaga sestanek vezan na proračun. Dogovorimo se za v četrtek ob sedmih.
- Dogovor o srečanju na sredinih protestih in dajanju vzora. Dogovor o zbiranju predlaganih
nagovorov v Telegramu in preko maila.
- Vanetin pove glede novitet v zvezi s statusom živega človeka.
- Valentin pove da je bilo rečeno, da do takrat ko čakamo na akcijo Life Forca raziskujemo
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dejanske potrebe na lokalni ravni.
- Bernard deli svojo vizijo organizacije ljudstva.
- Gregor je skritiziral oglaševanje izdelkov (npr. GHWC, Blaževa knjiga) znotraj zbora in
spletne strani.
Blaž in Vladislav se strinjata, da bi bilo oglaševanje v posebni rubriki. Valentin ugovarja v
smislu, da je Gregor deloval iz reakcije.
Julijana meni, da je v tem trenutku ko se vsiljuje cepljenje & co. ključno, da se ljudem deli
informacije o preverjenih antidotih.
9 / 11 prisotnih glasuje ZA, Duška se vzdržim. 20:46
- Julijana se pridruži odboru za Zdravje, Bernard predlaga Barbaro.
- Pogovor preide iz izdelkov na psihično komponento in povezanost z lastnim telesom.

Valentin
Rozman

Zapisnikar
Duška M.
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