Običajna-slovenščina. Vse-pravice-pridržane.

Zakoniti zbor Slovenije
Zapisnik sestanka št. 20

Kraj:

Platforma
Zoom

Prisotni:

Datum:

Člani:

18.10.21

Čas
začetka:

19:00

Čas
konca:

20:30

Valentin R, Blaž C., Duška M., Eva S., Julujana Z., Bernard T.,
Barbara T., Vojko V., Gregor K., Jolanda L. , Darko P.

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. 19:00
- Delovno poročilo sekretarja: Valentin R. je v 41. tednu oziroma od 11. do 17.
oktobra leta 2021 prevedel 3 dnevne informativne oddaje Live@5. Opravil je zajem
videa, pripravil strojni prepis ter izvozil grafike Life Force srečanja, Waking News
intervjuja s Kim in Penny ter dveh intervjujev Svetovnega konzorcija z zdravje in
velnes, in sicer enega s takojšnimi rešitvami v primeru COVID diagnoze ter nega o
zlatih rešitvah za zdravje z dr. Groupom, ki omenja tudi koristi urinoterapije. Po
naročilu direktorja Podporne službe za ljudske uprave je predelal PowerPoint
datoteko in vektorsko izrisal diagram, ki je bil vdelan kot bitna slika, da se jo bo lahko
prevedlo v tuje jezike. Glede tega je tudi delegiral Vojkotu V. pripravo Word datoteke
z izvlečkom celotnega besedila PowerPointa v angleškem jeziku ter izdelavo Word
datoteke s slovenskim prevodom celotne vsebine.

Stran 1 od 5.

Običajna-slovenščina. Vse-pravice-pridržane.

Zakoniti zbor Slovenije
- Iz seznama vseh registriranih zakonitih zborov na spletni strani PGSD je izbral 42
tistih, ki so že oddali vlogo za ratificiranje ter zbral elektronske naslove njihovih
zakladnikov. Te je po elektronski pošti zaprosil za vzorce njihovih proračunov. Doslej
se je odzvalo 8 zakonitih zborov, ki so skupaj poslali 6 primerov proračunov. Za
evidentiranje komu vse je bila prošnja poslana, kdo in kaj je odgovoril, in čigave
proračune smo prejeli, je ustvaril Google preglednico. Posodobil je spletno stran s
članki v medijih ter nanj naložil svoj članek iz oktobrske številke revije 5D. Na spletni
strani je ustvaril intranet oziroma vsebine, do katerih lahko dostopajo le člani
Zakonitega zbora Slovenije. Samo za člane je ustvaril stran s arhivom avdio
posnetkov in zapisnikov vseh dosedanjih Zoom sestankov ter stran z Project
Manager aplikacijo.
- Slednje dve novosti je na kratko predstavil tudi na četrtkovem izrednem delovnem
sestanku za pripravo proračuna Zakonitega zbora Slovenije. In sodeloval je tudi na
torkovem izrednem sestanku, na katerem je Bernard T. predstavil svoje zamisli glede
delovanja zakonitega zbora. Za testiranje delovanja informacijskih sistemov je
ustvaril dodaten Google račun z imenom Nadzornik Kakovosti. Na pripombo članice
Jolande L. je dodelal prikaz menija spletne strani tako, da se sedaj vidijo vsi
podmeniji tudi na straneh z nižjo ločljivostjo ter mobilnih telefonih. Ker je bilo
potrebno za izvedbo dodatnih funkcionalnosti spletne strani preizkusiti in naposled
namestiti več plačljivih vtičnikov, se je odločil na nakup vseživljenjske naročnine za
spletno stran World Press IT po ceni okoli 90 €. Preko te strani se je že doslej kupilo
nekatere WordPress vtičnike po zelo znižani ceni, poslej pa bo možno dobiti
katerikoli vtičnik brez dodatnega plačila.
- Ustvaril je skupno 14 množičnih elektronskih sporočil različnih vrst ter jih poslal
naročnikom Zakonitega zbora Slovenije. Naredil je analizo uspešnosti prejema doslej
poslanih elektronskih sporočil in ugotovil, da le 1/3 prejemnikov sporočilo odpre in
pregleda, od teh pa jih manj kot polovica klikne na katero od povezav v sporočilu.
Poslal je tudi posebno množično sporočilo, v katerem je pozval tiste naročnike, ki
doslej še niso sodelovali pri deljenju napovednikov prevodov, da se priključijo
tovrstnim promocijskih aktivnostim. Glede na sorazmerno majhno število ljudi, ki
dejansko delijo napovednike, je vprašanje, če je smiselno napovednike prevodov
pošiljati po elektonski pošti, saj jih lahko ljudje zasledujejo tudi preko spletnih
socialnih omrežij. V vse te aktivnosti je Valentin v preteklem tednu vložil 79 ur dela,
kar znese v povprečju 11,3 ure na dan oziroma 15,8 ur na delovni dan.
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- Statistično poročilo: Število naročnikov na elektronska obvestila o novih prevodih se
je povečalo za 58, in sicer iz 722 na 780, število sledilcev na Facebook strani se je
povečalo za 41, in sicer iz 663 na 704, na socialnem omrežju VK pa za 12, in sicer iz
93 na 105.
- Finančno poročilo: V preteklem tednu je doniral en posameznik v znesku 100 €.
2. (19:11) 19:14 Valentin nas je pozval naj si ustvarimo gravatar. Vojko V. je oddal
naslednjo pripombo glede Gravatarja: “V današnjem vabilu se enostavno narekuje na
prijavo aplikacije Gravatar. Dve resni napaki: a) Samovoljna odločitev nekoga, da bi
uporabniki zbora uporabljali to aplikacijo, b) O tem se mora odločiti vsak sam. Glede
na to, da je internet področje brez omejitve, zasebnost pa je zelo pomembna in
občutljiva, bi se moral vsak posameznik sam odločiti ali bo uporabljal to aplikacijo ali
katere druge. Biti prisoten preko raznih aplikacij na internetu lahko predstavlja veliko
nevarnost za posamaznika. Potrebno je postaviti mejo do kje lahko posega IT
tehnologija pri človeku.”
- Valentin predstavi drugi variante - da se na ZZS Wordpressu vstavi slike oz., da jih
kot admin doda on sam - izključno za namene Project Managera znotraj ZZS.
Spregovori o neustrašnosti.
- Vojko vztraja, da ne zaupa tehnologiji; da ne želi deliti deliti na spletu nobenega
svojega podatka, če to ni nujno potrebno.
- Blaž zaključi, da se naj o deljenju podatkov po priključitvi zboru (za katero so
določeni podatki nujno potrebni) odloča vsak sam.

3. Predstavitev uporabe Project Manager aplikacije. 19:23
Aplikacija je že bila predstavljena na prejšnjem sestanku; Valentin predlaga, da jo
sedaj nekoliko preizkusimo in jo ponovno predstavimo novim članom kasneje, ko
ugotovimo kako praktično funkcionira.
4. Drugi člani poročajo o svojem delu. 19:29
- Blaž predstavi svoj prvi osnutek proračuna.
- Bernard pravi, da je poslušal tedenski sestanek LF, delal reklamo med ljudmi.
Pove, da je začel snovat projekt samooskrbe za okrog 100 ljudi in da ga bo v neki
fazi delil z nami.
- Eva je preučevala LF videe, o LF je spregovorila s parimi prijatelji.
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- Duška povem, da sem prenehala prevajati osnovno PGSD Assemblies stran po
predlogu Blaža, ker sem videla, da je Valentin dal nalogo prevajanja prosojnic z isto
vsebino, za katero sta se javila Vojko in Bernard. Povem, da zaradi takih neprilik /
podvajanj / nepotrebnega izgubljanja energije toplo pozdravljam uporabo Project
Manegerja.
(- Blaž in Valentin na Evino pobudo povesta kako sta našla LF.)
5. Potrditev zapisnika prejšnjega sestanka. 19:56
Zapisnik št.19 je soglasno sprejet s strani 9-ih v danem trenutku prisotnih
članov.

6. Pregled rezultatov ankete in potrditev prestavitve termina rednih sestankov iz
ponedeljkov na torke. 20:00
Torkov termin je soglasno sprejet s strani 9-ih v danem trenutku prisotnih
članov.
7. Blaž C. predstavi nove definicije za sledilce in člane zakonitega zbora. 20:01
- aktiven član je izvoljen predstavnik, oz. nekdo, ki redno sodeluje
- sledilec je nekdo, ki sodeluje občasno in ni pretirano aktiven
- Valentin pove, da je bila najprej ustvarjena samo delovna skupina na Telegramu v
kateri smo trenutno zbrani vsi od začetka do danes in da bi bilo potrebno skupino
prečisti - v njej pustiti samo aktivne člane, ostalim pa prepustiti pogovorno skupino na
Telegramu, ki je nastala kasneje.
8. Razno 20:20
- Bernard komentira nogo novic, ki se preko maila pošilja vsem; moti ga da je
‘podpisan’ Valentin in da je uporabljen njegov mail, namesto recimo info@zbor.si /
obvescanje@zbor.si oz. nek generičen mail.
Valentin pojasni, da iz svojega naslova pošilja z namenom anti-spam strategij.
Bernard pripomni, da njegov predlog vezan tudi na možnost menjave mesta
obveščevalca / delilca novic.
- Pogovor o komunikaciji - zaradi pisnega pogovora v Telegram delovni skupini, ki je
bil izven dogovorjenih okvirjev pravil komunikacije.
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Izvajalci: vsi
Zapisnikar

Valentin
Rozman

Duška Maglica

Stran 5 od 5.

Digitally signed by
Valentin Rozman
Date: 2022.02.17
21:21:34 +01'00'

