Običajna slovenščina. Vse pravice pridržane.

[

Zapisnik rednega sestanka št. 31
Kraj: Platforma Zoom
Datum: 4.1.2022
Čas začetka: 19:01
Čas konca: 22:05
Prisotni: Valentin R., Blaž C., Bernard T., Dušan K., Jolanda L., Julijana Z., Vojko V., Tarita
S., Klavdija U., Duška M., Barbara T., Natalia M. (Natalia M. nima glasovalne pravice).

DNEVNI RED:
1. Sekretar Valentin R. poroča o svojem delu v preteklem tednu. [19:02]
a. Delovno poročilo sekretarja Valentina R. za 52. teden leta 2021 oziroma za
obdobje od 27. decembra do 2. januarja, v katerem je opravil 73 ur dela.
Aktiven je bil na področju prevajanja ter delegiranja, lektoriranja, montaže in
razpošiljanja prevodov Life Force oddaj. Opravil je 3-urno predstavitev Life
Force gibanja šestim odraslim na sedežu društva 5ko, imel je posamezne
telefonske pogovore s Klavdijo U., Brankom G., Nado A., Vojkotom V. in
Natalijo M., ter 4 delovne Zoom sestanke v skupni dolžini 5 ur z Blažem C.,
Klavdijo U. in Natalijo M.. Preko elektronske pošte je komuniciral s
predstavnikom PGSD za stike z zakonitimi zbori in delegiral naloge za
izpolnitev vseh pogojev za ratifikacijo ter dopolnil ter uredil zbirni zapisnik
ključnih dogodkov razvoja Zakonitega zbora Slovenije. Preko Telegrama je
komuniciral s predstavniki zakonitega zbora iz Hrvaške ter jih povezal z
drugimi interesenti iz te države, ki so kontaktirali iz različnih socialnih omrežij.
Za koordiniranje izvajanja nalog je pripravil aplikacijo ClickUp ter na
Workflowyu objavil izsledke analize vseh omejitev brezplačne licence.
Dodatno se je izobraževal se je na področju projektnega vodenja ter
podatkovne analitike.

Za razumevanje pomena besede ali stavka se upošteva razlago iz običajne slovenščine tako, da
vsak pomen uveljavlja posledice, ki so najboljše za vso življenje.
2022-01-04_Zakoniti-zbor-Slovenije_Zapisnik-rednega-sestanka_31

Stran 1 od 5.

b. Statistično poročilo: Število naročnikov na elektronska obvestila se je
povečalo na 945, število sledilcev na Facebook strani pa se je povečalo na
867.
c. Finančno poročilo: V preteklem tednu je Blaž C. doniral 100 €, Duška M. pa
10 €.
2. Predsednik Blaž C. poroča o svojem delu v preteklem tednu [19:04]
Pomagal je pri zbirnem zapisniku (preoblikovanje, prevod) in dodeloval Temeljni
pravilnik.
3. Drugi člani poročajo o svojem delu v preteklem tednu [19:04]
a. Bernard je ozaveščal ljudi, pregledal je Jolandin osnutek proračuna in delal
na proračunu.
b. Jolanda je delala na proračunu, se pripravljala za sestanek, prebirala zadeve.
c. Julijana je pripravila poročilo za velnes. Izpostavi posodobljen protokol za
reševanje posledic po cepljenju.
d. Klavdija se je sestala z Blažem in Valentinom glede projektnega vodenja.
e. Natalia je prevedla 2 oddaji, z Valentinom sta šla čez ClickUp.
f.

Duška je pomagala pri pripravi zbirnega zapisnika za pravni del ratifikacije.

4. Julijana predlaga, da preko spletne strani damo ljudem aktualne informacije ki
jih nujno potrebujejo / so življenjskega pomena [19:12]
Julijana (na vprašanje Blaža če smo še kaj pozabili dodati na dnevni red) odpre
temo, da se ji zdi nujno, da preko spletne strani damo ljudem informacije ki jih nujno
potrebujejo in so življenjskega pomena - Ivermektin, MMS… Klavdija in Jolanda jo
podpreta. Blaž predlaga, da za začetek naredimo zasebno povezavo na kateri
zberemo vse informacije glede zdravljenja Covida in reševanja posledic cepljenja.
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5. Blaž C. predstavi spremembe v dokumentu [19:20]
Temeljni pravilnik Zakonitega zbora Slovenije
-

Jolanda opomni na fleksibilnost - da se ne zapletamo v lastne birokratske pasti.

-

Vojko spomni na datum dokumenta oz. verzije dokumenta.

-

Valentin opomni, da je potrebno popravit zamik v nogi.

-

Teče debata o arhiviranju dokumentov in o sistematizaciji dokumentov.
Glasovanje o sprejetju novega Temeljnega pravilnika.
Sklep: Temeljni pravilnik je soglasno sprejet - 11/11

6. Duška M. predstavi ‘Oceno potreb znotraj Odborov in znotraj Ekipe za Obnovo’
kot temelj za delovanje zbora [20:39]
Duška M. je pri prevajanju PGSD dokumenta Ocena potreb zaznala bistvene
informacije, ki bi jih morali poznati / ponoviti vsi aktivni člani zbora. Prebre približno 2
strani dokumenta, ki govorita o oceni potreb znotraj Odborov in znotraj Ekipe za
Obnovo. Gre za temeljna navodila kako se lotiti dela, ki so prioritetno na vrsti takoj za
tem, ko rešimo operativni del za ratifikacijo.
-

Bernarda zanima ali lahko v odborih sodeluejo Slovenci, ki živijo drugje. Pravilnik o
članstvu.

-

Julijana izpostavi pomembnost tega, da se razporedimo v odbore, Klavdija poudari,
da je to ena izmed nujnih nalog, zato se odločimo, da zadevo obravnavamo na
naslednjem sestanku - ko bosta Valentin in Blaž poenotila dokumentacijo.

-

Jolanda pove, da je oceno potreb naredila na primeru deložarcije, Duška predlaga,
da povezavo dodamo na konec dokumenta Ocena potreb zaradi praktičnosti
oprijemljivosti primera.

7. Jolanda L. predstavi najnovejšo različico preglednice za predproračun [20:15]
a. Assembly Prefunding Budget v3
b. Jolanda predstavi osnovne principe - pregled, za poglobljeno debato pa
predlaga sestanek Odbora za finance čez vikend na Zoomu.
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c. Natalia izpostavi všrašanje glede višine plač - ali bodo ‘’dramatične’’ ali
‘’samo’’ spodobne. Jolanda doda, da se bolj nagiba k višjim plačam z
namenom pomoči drugim, urgentnim primerom izven zbora. Julijana
pripomni, da je plača, ki se nam večini zdi enormna, dirigirana s strani PGSD.
Tudi Bernard pravi, da naj razmišljamo na veliko, da dohitimo druge evropske
države. Julijana, pove, da ima podatke tudi o plačah v drugih državah. Blaž
vidi potenciale podpore drugih pri visokih plačah. Valentin nas spomni na
druge mehanizme Life Forca za zagotavljanje dostojnega življenja ljudi;
predlaga, da se fokusiramo na proračun in ga čimprej oddamo.
8. Julijana Z. je pripravila tedenski povzetek GHWC objav na Telegramu [20:52]
a. Tedenski Izbor GHWC objav za teden 52 leta 2021
9. Valentin R. predstavi novosti [20:53]
a. Oblikovana je nova glava za dokumente:
i. Glava za A4 dopis v slovenskem jeziku
- Poteka debata o načinih spletnega naslova (www / brez / http) in o
omembi države, Valentin pojasni svoje odločitve.
ii. Glava za A4 dopis v angleškem jeziku
iii. Glasuje se za sprejetje nove glave
Sklep: Nova glava je soglasno sprejeta 11/11
b. Spremembe na Workflowy aplikaciji:
i. Analiza brezplačne ClickUp licence
Valentin zaenkrat predlaga kombinacijo ClickUpa (navanje povezav do
dokumentov) in Driva (za nalaganje dokumentov).
10. Potrditev zapisnika prejšnjega sestanka [21:07]
Sklep: Zapisnik sprejet 10/11 glasov

2022-01-04_Zakoniti-zbor-Slovenije_Zapisnik-rednega-sestanka_31

Stran 4 od 5.

11. Izvolitev novega začasnega zakladničarja [21:07]
a. Predlaga se Jolanda L. zaradi njene izkazane prizadevnosti pri pripravi
predproračuna
b. H kandidaturi se povabi tudi druge prisotne člane
c. Izvoli se novega zakladničarja
Sklep: Soglasno izglasujemo Jolando 11/11
12. Razno [21:24]
a. Valentin predlaga, da drugim omogočimo spremljanje sestankov v živo, odpre
debato o pogojih. Predlaga se nujna identifikacija (ime, priimek, e-mail) in
onemogočanje komentiranja za nečlane. Gre za nek most / naslednji korak za
opazovalce, da jih zmotiviramo za članstvo. Vojko in Tarita sta zaskrbljena
glede varnosti, čeprav je Valentin povedal, da so javni sestanki pogoj za
ratifikacijo. Valentin da za primer društvo Belis.
Glasujemo glede spremljanja sestankov v živo
Sklep: Valentinov predlog se sprejme - 10 glasov za, 1 proti
b. Valentin pravi, da so pogoj za ratifikacijo tudi javni zapisniki in posnetki…
Pojavlja se mnogo dvomov, ker se še ne vidimo kot dovolj stabilne,
organizirane. Pojavlja se tudi veliko vprašanj.
Zato soglasno izglasujemo preklic prejšnjega sklepa glede spremljanja
sestankov v živo
Sklep: Prekličemo Valentinov predlog - 11/11
Valentin se zadolži, da bo poizvedel o razlogih, ki jih navaja PGSD in
povprašal o tem ali mora biti vse javno ali bi lahko zaenkrat bil javen npr.
samo en sestanek mesečno, ki bi bil praktično strukturiran v ta namen.
c. Julijano zanima kako je s kontantostjo dohodka - v primeru, da bi nekdo
zapustil sisitemsko službo in začel delat za zbor; kaj se zgodi po poteku
mandata / mandatov…

Zapisnikar:
Duška Maglica
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