Zapisnik rednega sestanka št. 23
Kraj: Platforma Zoom
Datum: 9.11.19
Čas začetka: 19:02
Čas konca: 20:36
Prisotni: Valentin R., Blaž C., Bernard T., Jolanda L., Duška M., Vojko V. , Barbara T.
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. Blaž prebere sporočilo Vladislava S., ki pa ni prisoten: 19:03
- Menim da je spodnja komunikacija preko obrazcev zaprtega tipa pa bi bilo bolje dajati
predloge preko e pošte.
- Valentin mu je odgovoril, da se preko obrazca lažje beleži predloge.
- Predlagam da se funkcije ne kopičijo v eni osebi,
da je pomembnejša teža argumenta, tudi projekta kot funkcija.
- LUTKAR hoče, da je delitev dela podrobna in da se vživimo v posamezne vloge.
EU je praktično razpadla zaradi podrobne delitve dela med birokrati in birokratizacije na
sploh. Organizacija do 20 ljudi je nekaj povsem drugega kot ko jih je 20.000.
Predlagam projekt: Razkrivanje papeške države, masonskih in drugih omrežij v katerega
vabimo zainteresirane, ki se lahko oglasijo na osnovni cilj kot ga predlagam.
Na temo se posname tudi film in 3 minutni uvodnik predstavitev projekta, ki bi imel tudi
angleške podnapise.
2. Sekretar Valentin R. poroča o svojem delu v preteklem tednu ter ustvarjenih
novostih. 19:06
- Delovno poročilo sekretarja: Valentin R. je v 44. tednu oziroma od 1. do 7. novembra leta
2021 prevedel 1 daljšo dnevno informativno oddajo Live@5, opravil je zajem videa, pripravil
strojni prepis ter izvozil grafike Life Force srečanja, pogovorne oddaje Tank & The Wizard ter
poročilo United Network News dopisništva iz Kanade. Ustvaril je 6 množičnih elektronskih
sporočil ter jih poslal naročnikom Zakonitega zbora Slovenije. Preko TeamViewer aplikacije
se je povezal z računalnikom od Duške M. ter ji pomagal razrešiti težave glede shranjevanja
datotek na Google Drive. Na spletno stran je dodal članka iz novembrska številke 5D, v
katerih sta pisala on ter Blaž C. ter posodobil povezave do novih datotek Jolande L.
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- Primerjal je odprtokodne aplikacije za projektno vodenje ter komuniciranje med člani
delovnih skupin. Problem je namreč, da se v aplikacijah, kot so Telegram, Slack in Discord
lahko ustvari le en profil, povezan z eno telefonsko številko. Ker so nekateri prek teh aplikacij
vključeni tudi v druge skupine, v katerih ne želijo razkriti svoje identitete, v profilu nimajo
navedenega pravega ime ali dodane slike obraza, kar otežuje prepoznavanje ter
komunikacijo znotraj delovnih skupin Zakonitega zbora Slovenije. Rešitev so aplikacije, ki se
jih naloži na lokalnem strežniku, zato se sedaj poleg aplikacije Rukovoditel preizkušata še
napredna aplikacija za projektno vodenje z imenom OpenProject ter komunikacijska
aplikacija Mattermost, ki jo uporabljajo tudi ameriška vojska ter mnoga slovenska podjetja,
vključno s podjetjem Domenca, za koordiniranje dela med sodelavci. V vse te aktivnosti je
Valentin v preteklem tednu vložil 50 ur dela, kar znese v povprečju 6,3 ure na dan oziroma
10 ur na delovni dan.
- Statistično poročilo: Število naročnikov na elektronska obvestila o novih prevodih se je
povečalo za 25, in sicer iz 813 na 838, število sledilcev na Facebook strani se je povečalo za
5, in sicer iz 734 na 739, na socialnem omrežju VK pa za 3, in sicer iz 118 na 121.
- Finančno poročilo: V preteklem tednu sta donirala Duška M. v znesku 10 € ter Jolanda L. v
znesku 50 €, za kar se jima lepo zahvaljujem.
3. Drugi člani poročajo o svojem delu v preteklem tednu. 19:11
-

Bernard pove, da sta z ženo na srečanju Za zdravo družbo promovirala zbor in da sta
naredila logotip.

-

Jolanda pravi, da se je poglobila v dokumentacijo PGSD in v zahtevano dokumentacijo za
ratifikacijo. Pravi, da jo skrbi glede proračuna in ratifikacije, saj še nimamo niti smernic
posameznih odborov.

-

Duška povem, da sva z Valentinom uredila shranjevanje zapisnikov v Google Drivu in da
sem donirala 20€.
4. Julijana Z. je poslala osnutek predlaganih vsebin za Konzorcij za zdravje: 19:19
2021-11-09 Osnutek za internetne strani o zdravju - Julijana Z
Dogovor, da si ga do naslednjega sestanka pogledamo in se naknadno pogovorimo o tem.
5. Jolanda in Vojko opozarjata na zasledovanje ciljev, kljukanje korakov,
pospravljanje po hiši - vidni/otipljiv napredek. 19:23
Jolanda: Menim, da se je potrebno predstaviti s transparentno in razumljivo
organiziranostjo - organigramom in dogovoriti naloge glede na PGSD Operational
checklist in Lawful Component Checklist. Steče široka debata na to temo.
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6. Jolanda L.: Obravnava Pravilnika/postopka za obrabnavo prijavljenih projektov
19:48
Jolanda pove o svojem delu na pravilniku - komentarjih in angleških dodatkih, z
Blažem se dogovorita da on angleški del prevede, nato pa ona ‘dokončno’ uredi
dokument in ga na naslednjem sestanku pregledamo.
7. Potrditev zapisnika prejšnjega sestanka.19:55
Zapisnik št. 22 je soglasno potrjen 7/7
8. Razno. 19:56
- Blaž predlaga Jolando kot upravnico Odbora za informatiko in projektno vodenje.
Jolanda spregovori o Projektnem menedžmentu, za katerega se ji zdi nujno najprej
izbrati orodje. Valentin predlaga, da se z Jolando dobita na sestanku in preizkusita
izbrana orodja.
- Vojko predlaga, da se poroča kaj se dogaja na PGSD strani in telegram skupinah v
smislu da vsak pokrije eno skupino / kanal. Valentin pove, da že sam pokriva vse to.
Pove, da je v tedenskem poročilu zajeto vse najbolj bistveno. Vojko pove, da nekih
zanimivosti v zvezi z zdravjem v Valentinovih novicah ni zasledil in predlaga, da
Odbor za zdravje in velnes zadolžimo za spremljanje tega specifičnega PGSD kanala
in za povzetek poročanja.
- Ponovno se odpre debata o spletni strani. Valentin povabi Vojkota na delovni
sestanek. Zadeva zanima tudi Jolando.
- Debata o organigramih - debata med Blažem in Jolando glede podrobnosti
Opravila do naslednjič
Izvajalci: Blaž
Opis: Odbor za zdravje in velnes zadolžimo za spremljanje tega specifičnega PGSD kanala
in za povzetek poročanja.
Izvajalci: Jolanda in Blaž
Opis: Dodelata Pravilnik / postopek za obravnavo prijavljenih projektov
Izvajalci: Valentin, Vojko in Jolanda
Opis: sestanek vezan na spletno stran
Izvajalci: Jolanda in Valentin
Opis: sestanek v zvezi z računalniškim programom oz. aplikacijo kot temeljem za
upravljanjem projektov
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