Zapisnik rednega sestanka št. 27
Kraj: Platforma Zoom
Datum: 7.12.2021
Čas začetka: 19:00
Čas konca: 21:30
Prisotni: Jolanda L., Eva S., Julijana Z., Vojko V., Duška M., Hilda R. (pridružena kasneje),
Valentin R., Dušan K., Blaž C.

DNEVNI RED:

1. Delovno poročilo sekretarja za 48. teden leta 2021 oziroma za obdobje od 29.
novembra do 5. decembra, v katerem je opravil 83 ur dela [19:00]
a. Valentin R. je v bil v preteklem tednu aktiven na področju prevajanja Life
Force oddaj ter delegiranje dela novi sodelavki za prevajanje, preizkušanja
aplikacij za projektno vodenje in komuniciranje, napisal je pravilnik za
poimenovanje datotek v Zoho Learn aplikaciji ter zgradbo Zakonitega zbora
Slovenije v Workflowy aplikaciji, preizkušal je Divi urejevalnik spletne strani
ter Figma, Miro in Lucid Charts aplikacij za risanje diagramov ter se
izobraževal na področju oblkovanje uporabniške uzkušnje, upravljanja s
podatki ter projektnega vodenja.
b. Statistično poročilo: Število naročnikov na elektronska obvestila se je
povečalo na 929, število sledilcev na Facebook strani pa se je povečalo na
791.
c. Finančno poročilo: V preteklem tednu je Miroslav Š. doniral 200 €, Mojca Z.
30 €, Duška Ma. 10 €, Dušan K. pa 50 €.
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2. Eva S. je 5. decembra 2021 podala svoj odstop iz mesta piarovke [19:03]
a. “Rada bi podala svoj odstop iz mesta piarovke. Trenutno nisem primerna za
ta naziv, bom seveda se sodelovala če odstop ni prevelik problem in se
mogoče kasneje vključim v kakšen odbor. Mi dela preveč stresa da ne uspem
vsega narediti in s tem ne želim upočasniti razvoja zbora. Kakorkoli, namen
zbora se mi zdi zelo dober in upam da se vse odvije v tej smeri, sama pa bom
doprinesla toliko kot mislim da sem zmožna.”
3. Predsednik Blaž C. poroča o svojem delu v preteklem tednu [19:05]
a. Ogledamo si njegovo datoteko:
i. Pravilnik Zakonitega zbora Slovenije v1
a. Blaž prebere večino dokumenta in izrazi željo, da si člani pravilnik do
naslednjič v miru pregledamo z namenom, da ga po potrebi dopolnimo,
popravimo in glasujemo o njem.
b. Jolanda se ne strinja z nazivom Odbor za nadzor, predlaga zamenjavo s
terminom ‘spremljanje’, ‘analitika’ oz. v tej smeri. Vojko predlaga Odbor za
spremljanje delovanja zbora..
c. Vojko komentira, da se mu zdijo pogoji za kanditaturo uradnika nekoliko
pretirani, predvsem glede omejenih izostankov.
d. Potrebno bo definirati še sklepčnost zbora oz. jo prirediti naši specifični
situaciji.
e. Jolanda se ne strinja s tem, da bi Svet izbiral celoten kader, to se ji zdi
neskladno z dosedanjimi izbori in nepraktično.
f.

Blaž in Jolanda debatirata glede razlike terminov mirovnik : varnostnik.
Jolanda pravi da je razlika v tem, da mirovniki predvsem preglejujejo
probleme in predlagajo rešitve, varnostniki pa so primernejši za fizično akcijo.
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g. Blaž in Jolanda debatirata glede pozicij in funkcij članov sveta in vodij odbora
ter njihovo prekrivanje in izključevanje.
h. Blaž in Jolanda debatirata o razlikah in o umestitvi zakladničarja in vodje
oz.upravnika financ.
i.

Odkrije se neskladje glede naloge podpisovanja dokumentov - Blaž je
predlagal predsednika, GDSP predlaga sekretarja.

4. Jolanda L. poroča o svojem delu [20:15]
a. Ogledamo si njeno izdelano datoteko:
i. Finančni načrt - Kalkukacija za kadre
a. Jolanda pove, da je dokument prevedla in priredila naredila z namenon, da
pomaga premaknit stvari naprej.

5. Julijana Z. poroča o novostih glede zdravja. Pogledamo si njeno datoteko
[20:20]
a. Tedenski izbor objav Life Force Health and Wellness Telegram skupine
b. Julijana Izpostavi problematiko sledenja informacij na LF velnes kanalu zaradi
ogromne količine informacij, izpostavi tudi problematiko ne/trajnosti povezav
do videov.
c. Pogovor teče tudi glede objav na spletni strani (Vojko, Jolanda, Valentin).
Razširi se na PONOVNO DEBATO O SPLETNI STRANI, predsednik
predlaga poseben sestanek.

6. Valentin R. predstavi novosti na področju informacijskih sistemov [20:34]
a. Uporabnost aplikacije Zoho Learn in prvi primer ustvarjene vsebine:
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Pravilnik za imenovanje datotek
b. Uporabnost aplikacije Workflowy in doslej vnešene informacije:
Struktura Zakonitega zbora Slovenije
c. Prednosti in slabosti urejevalnikov spletnih vsebin Divi ter Oxygen

7. Valentin predlaga partnerski program s podjetjem AEC vezan na MMS
(Čudežna mineralna raztopina) z namenom pridobivanja provizije [20:45]
a. Predlog Valentina R.: Po objavi napovednika United Network epizode o MMS
oziroma Čudežni mineralni raztopini po večih Telegram skupinah, so nekateri
spraševali, kje je možno to zdravilo kupiti v Sloveniji in nekdo je izbrskal
spletni stran Magnezijev klorid podjetja AEC iz Kočevja. Opazil sem, da imajo
tudi partnerski program, zato sem preveril njegovo delovanje. Možnost je, da
bi se to partnersko povezavo namestilo na našo spletno stran pod informacije
o tem dokumentarcu, da bodo lahko interesenti preko nje kupili ta izdelek, mi
pa dobimo provizijo od nakupa. S tem bi si poleg donacij lahko ustvarili
dodaten vir prihodka za razvoj Zakonitega zbora Slovenije, podobno kot ga
Life Force ustvarja s priporočanjem izdelkov Folium PX in Nano Soma.
https://kupi.magnezijev-klorid.si/si/13-mms
b. Gregor K. je v naši Telegram delovni skupini predlog komentiral tudi z
naslednjo informacijo, ki se jo prav tako lahko doda na našo spletno stran:
“Kupiš kilogram magnezijevega klorida heksahidrat in ga 33g daš v liter
naravne-čiste ali prekuhane vode (gaza-filter). Za olje gre 33g v deci vode.
Kila stane dobrih 18 €.
https://www.natural-loti.si/izdelek/magnezijev-klorid-heksahidrat-farmacevtsko
-cist Ga uporabljam nekaj let.”
c. Razlogi za sprejetje predloga: Tistim, ki želijo kupiti izdelek, omogočimo
informacijo, kje ga lahko kupijo in s tem prihranimo njihov čas in trud, da sami
poiščejo dobavitelje, ustvarjanje dodatnega vira prihodkov za Zakoniti zbor
Slovenije.
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d. Razlogi proti sprejetju predloga: Nekateri se ne zavedajo, da ima vsaka
organizacija, vključno z našo, tudi stroške, ki jih je potrebno pokriti, oziroma
da več, kot imamo finančnih sredstev, učinkoviteje lahko izvršujemo naše
poslanstvo. Posledično nekateri zapadejo v napačno interpretacijo, da je
ustvarjanje virov prihodkov temeljno poslanstvo organizacije, ne pa da je
neizogiben sestavni del delovanja vsake tudi neprofitne organizacije.
e. Jolanda se ne strinja. Blaž meni, da bi bilo potrebno boljše opredeliti zadeve
vezane na promocijo, da reklame ne bi preplavile spletne strani. Zdeva se
prenese na kasnejše obdobje.
8. Predlogi in vprašanja Vojkota V. [20:53]
a. Transparentnost pregleda e-pošte, ki je vezana na domeno @zbor.si. je
slaba. Predlagam pravilnik odpiranja in ravnanja s temi naslovi:
i. Odprte e-naslove se uporablja izključno za potrebe zbora in z vso
odgovornostjo.
ii. Na željo funkcionarja se lahko dodeli e-naslov z njegovim imenom, ki
ga uporablja za namene funkcije delovanja v zboru. Po prenehanju
funkcije se mu uporaba odvzame, se spremeni geslo, dohodna pošta
pa se preusmeri v univerzalni e-poštni naslov za čas enega leta. Za
tem se e-naslov ukine.
iii. Naslednja skupina e-naslovov so univerzalni naslovi. Ti so namenjeni
za splošno uporabo in delovanje zbora. Dostop do teh e-naslovov
imajo člani zbora, ki imajo ustrezno funkcijo. Dodatno se vključi 2
aktivna člana zbora za spremljanje in nadzor. Njuna naloga je
spremljati dohodna sporočila in po potrebi obvestiti odgovornega za
procesiranje vsebine. Vzdrževalec e-poštnega serverja, univerzalne
naslove preusmeri vsem omenjenim v tej točki na njihove osebne
e-naslove.
iv. Valentin poda svoje izkušnje, predlaga, da Vojko spiše pravilnik in da
se sestaneta z namenom predaje tehničnega znanja.
b. Ugotavljam, da podana pritožba z dne 19.10.2021 ni bila zaključena.
Odgovorni nismo delovali skladno s pravilnikom. Vpletene osebe so verjetno
našle sporazum, zbor ali pa kot član OVNT nisem seznanjen o okoliščinah.
Prav tako je potrebno popraviti Pravilnik obravnave pritožb članov v zvezi z
delovanjem zbora.
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i. Predlagam, da se smiselno popravi 4. točka: Člani Odbora za
varovanje načel in transparentnost (OVNT) morajo voditi seznam
prejetih pritožb.
ii. V 5. točko se doda: Člani OVNT morajo o prejetih pritožbah poročati
članom zbora na rednih sestankih. Za poročanje in vodenje vse
korespondence morajo člani OVNT, sporazumno izbrati enega člana
OVNT. Doda se 10. točka: Vsaka odprta tožba mora biti tudi
zaključena. Član OVNT javno sporoči na rednem sestanku zbora.
iii. Valentin komentira, da se mora voditi evidenco pritožb in njihov status
tudi po pravilniku PGSD.
iv. Blaž pove, da je bila podana pritožba rešena s pogovorom, ni pa bila
zabeležena.
c. Pojavlja se dilema, kaj zbor dejansko je? Glede na nekaj pravilnikov, ki jih
imamo razumem, da ima zbor že jasno smer in naloge. Eni skušajo v zbor
vključiti še komercialno vejo delovanja. To so dve popolnoma različne stvari.
Vsekakor se ne strinjam, da se domeno zbor.si zlorablja za komercialne
namene. Tisti, ki želite takšno delovanje v okviru zbora se organizirajte,
naredite svojo spletno stran in delujte. Ne mešajte pa popolnoma dveh
različnih stvari.
i. Večina se strinja s tem, da bi za komercialne vsebine potrebovali
posebno spletno stran.
d. Pripravi se pravilnik za nadzorne člane in se jih izvoli. Spremljam delovanje
zbora in je sedaj zadnji čas, da se napravi red delovanja in pravila obnašanja
v zboru. Trenutno imamo 31 članov, aktivnih je komaj 30%. Delež aktivnih
članov ne predstavljajo pravega stanja zbora.
Predlagam, da se zberemo na sestanku vsi člani in pretežno iz skupine
neaktivnih članov izberemo na primer 9 nadzornih članov. Ker obstaja
nadzorni organ za izvedbo projektov, bi morda ta del pridružili. Poudarjam
misel: večkrat je bilo omenjeno s strani Life Force, da se potrebuje vsak
človek ne glede na znanje. Za nadzorne člane je pomembno predvsem, da so
redoljubni, da imajo vrednote, ne favorizirajo ali ne diskriminirajo in imajo voljo
sodelovati. Prepričan sem, da je vsak človek primeren za to funkcijo. Zaradi
tega vidim priložnost za vse neaktivne člane, da pristopijo.
i. Valentin komentira, da je nekatere neaktivne ljudi kontaktiral in da ima
vsak svoj razlog za neaktivnost, da bi bilo še potrebno delati na
‘’klicnem centru’’.
ii. Hilda pravi, da zbor preveč deluje po principih preživelega sistema in
da to odvrača zagnanost ljudi.
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iii. Jolanda misli, da smo znotraj zbora dolžni bolj efektivno usmerjat ljudi,
predlaga da se jim ponudi seznam področij.
iv. Hilda predlaga sestanke v živo na katerih bi debatirali o aktualnih
praktičnih zadevah.
v. Vojko predlaga, da komunikacijo z novimi člani prevzame Eva.
Meni,da bi jih lažje motivirala za sodelovanje. Jolanda pravi, da ji z
veseljem pomaga. Eva pravi, da se strinja.
e. Delo nadzornega organa: Spremlja vsa področja kot starši nad otroci.
Komunikacija na javnih kanalih mora biti na nivoju. Nihče nima pravice
vsiljevati svojih misli drugim, vedno so načini. V kolikor misel ni sprejeta
moramo biti odgovorni in se umakniti. Nadzorni organ spremlja in preverja
delovanje funkcionarjev. Funkcionar predaja dokumente ali poroča
nadzornemu organu, če poda zahtevo. Nadzorni organ v primeru konfliktov ni
izvršilni organ. Nadzorni organ mora biti dinamičen in spremljati vsa področja
delovanja zbora. Ker je to pomembno telo pri organizaciji se lahko po potrebi
število članov poveča in razdeli na področja nadzora. Predlagam širšo
diskusijo na temo nadzornega organa.
9. Potrditev zapisnika prejšnjega sestanka [21:29]
Zapisnik je soglasno sprejet 8/8
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