Zapisnik rednega sestanka št. 24
Kraj: Platforma Zoom
Datum: 16.11.20121
Čas začetka: 19:04
Čas konca: 20:21
Prisotni: Valentin R., Blaž C., Duška M., Julijana Z., Jolanda L., Eva S., Dušan K., Vojko V.
Bernard 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. 19:02 Spontana debata o trajanju poročanja posameznika
Bernard predlaga, da Valentin skrajša svoje poročanje. Valentin pove, da je njegovo
poročilo že skrajšana verzija, saj si sam zapisuje svoje delo do minute natančno...
2. 19:08 Sekretar Valentin R. poroča o svojem delu v preteklem tednu ter
ustvarjenih novostih
- Delovno poročilo sekretarja: Valentin R. je v 45. tednu leta 2021 oziroma od 8. do
15. novembra prevedel 2 informativni oddaji Live@5, opravil je zajem videa, pripravil
strojni prepis ter izvozil grafike Life Force srečanja ter pogovorne oddaje Real Talk
with Kim and Joyce Keller. Ustvaril je 5 množičnih elektronskih sporočil ter jih poslal
naročnikom Zakonitega zbora Slovenije. Dokončal je s prevajanjem vseh
razpoložljivih PHP datotek aplikacije za projektno vodenje Rukovoditel ter nadaljeval
s preizkušanjem funkcij aplikacij Open Project ter Mattermost. Na spletno stran je
dodal datoteko z začetnim ratifikacijskim paketom ter druge nove datoteke, ki so jih
ustvarili sodelavci.
- Preko Telegrama je komuniciral z Vojkotom V. in mu omogočil uredniški dostop do
testne kopije naše spletne strani, da je ustvaril svoj predlog izgleda glave in noge
spletne strani. Preko Zooma pa je imel prvi delovni sestanek z našo piarovko Evo
S.H. v dolžini 3 ure, na katerem sta naredila načrt dela ter določila prioritete izvajanja
nalog. Komuniciral je z direktorjem PGSD, da se je uredil le en uporabniški dostop do
njihove spletne strani, kot so določili v pravilniku. Opravil je telefonskih pogovor s
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predsednikom Blažem C. za razjasnitev nekaterih zadev ter z Jolando L. glede
potreb za projektno delo. 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 15, in sicer iz 838 na 853, število sledilcev na Facebook strani se je
povečalo za 9, in sicer iz 739 na 748.
- Finančno poročilo: V preteklem tednu je donirala Duška M. v znesku 20 € ter Samo
M. v znesku 100 €, za kar se jima lepo zahvaljuje.
3. 19:17 Predsednik Blaž C. poroča o svojem delu v preteklem tednu.
- Blaž je pregledal pravilnik, ki ga je pripravila Jolanda in prevedel dogovorjen del.
- Poslal je mail članom Odbora za zdravlje in velnes kot je bilo dogovoreno.
4. 19:19 Piarovka Eva S. poroča o delu Odbora za prevajanje in novinarsko
poročanje
- Prevedla je delovne naloge PR oddelka.
- Opis tedenskega poročanja o dogodkih
- Odprla je FB stran kjer bo promovirala tedenska poročanja zbora.
- Udeležila se je 3 urnega sestanka z Valentinom v katerem se je med drugim
porodila ideja za čas obdarovanja - da izrazimo potrebo po računalnikih, miškah,
telefonih...
- Dela na vabilu za donatorje.
5. 19:22 Drugi člani poročajo o svojem delu v preteklem tednu
- Bernard je spremljal Telegram skupine.
- Jolanda ponudi Evi template za donacije. Z Blažem sta delala na pravilniku
‘’Postopek prijeve na projekte’’, poslala je organizacijsko shemo vezano na delovanje
zbora z namenom, da se lažje orientiramo.
- Julijana je zbirala materiale za spletno vsebino Odbora za velnes in zdravje;
sprašuje o mnenju ali je ne/smisleno izpostaviti podporne osebe z e-mail naslovi in
kaj je potrebno pripisati - opozorila v smislu ‘’posvetujte se z zdravnikom’’.
- Vojko pove, da je preverjal spletno in skritizira, da je tehnično zelo pomanjkljiva.
Predvsem ga moti, da ne deluje na mobilnih telefonih, kjer je po njegovih besedah
75% prometa. Tudi Oxygen se mu ne zdi primeren, prai, da delo s tem programom
na že narejeni spletni strani pomeni ogromno ročnega popravljanja.
Valentin pove, da želi na podlagi prejšnjega sestanka z Vojkotom delo na spletni
strani predati njemu, saj je videl konkretnost njihovih predlogov.
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6. 19:40 Julijana Z. razloži poslani osnutek predlaganih vsebin za Konzorcij za
zdravje:
2021-11-09 Osnutek za internetne strani o zdravju - Julijana Z
Predvsem želi da imajo ljudje neposreden dostop do protokolov za zdravljenje kovida
-- za začetek do cenovno dostopnih in učinkovitih sredstev.
7. 19:52 Jolanda L. predstavi vsebino naslednjih datotek:
2021-11-12 Pravilnik za obravnavo prijavljenih projektov v2 - Jolanda L
2021-11-12 Vodnik procesnega oblikovanja projektov v1 - Jolanda L
Na osnovi posredovanega sporočila na PGSD Chat z dne 15.11.2021 o obliki
organiziranosti zborov menim, da je celotna Slovenija tako majhna, da se globalno
gledano uvršča največ na nivo mesta, zato predlagam enovito organiziranost, vse
pobude in potrebe po organiziranosti na nivoju občin-mest-krajevnih in vaških
skupnosti, pa se naj oblikujejo kot suvereni sateliti tiste organizacijske enote kamor
se uvršča njihova vsebina, v Svet zbora pa imenujejo svojega zastopnika. V
kratkoročno (7 dni) proučevanje in dopolnjevanje prilagam dopolnitev organigrama
ZZS z opisom procesa (sider) organiziranega delovanja ZZS:
2021-11-16_Organiziranost_s_procesom_delovanja_v1_Jolanda_L
Proces organiziranega delovanja ZZS na primeru "deložacija družine". Za
poglobljeno razumevanje uporabnosti predlaganega organigrama ZZS z matričnim
dopolnilom opisanih "sider" prilagam procesno obdelan nek primer "prijave projekta":
2021-11-16_ZPM_Domanjko_v1_Jolanda_L
8. 20:08 Potrditev zapisnika prejšnjega sestanka
Zapisnik je soglasno sprejet 9/9.
Jolanda predlaga, da se zapisnik preimenuje v ‘’Zapis sestanka’’ in da se javno
objavi. Valentin pove, da gre za vprašanje varnosti. Blaž pove za primer poročanja o
delu v službi (velik kompleks več firm) na tedenski bazi - v obliki, ki spominja na
revijo.
9. Razno.20:15
- Julijano zanima kje smo z ratifikacijo. Valentin pove, da smo na spletni strani po
novem označeni kot ‘’v fazi ratifikacije’’. Jolanda pripomni, da so do zdaj ratificirani
samo štirje zbori, Valentin razloži da je glavni razlog zato, ker se ekipa še uči
postopka ratifikacije.
- Uradni del s snemanjem se zaključi ob 20:21, debata se nadaljuje še približno uro.

Stran 3 od 4

Opravila do naslednjič
Izvajalci: Vsi
Opis: Pregled Jolandinih dokumentov iz 7. točke zapisnika z namenov glasovanja o
njihovem ne/sprejetju na naslednjem sestanku
Izvajalci: Vojko in Valentin
Opis: nadaljevanje sestanka vezanega na spletno stran (dogovorjeno po uradnem delu
sestanka)
Zapisnikar
Duška Maglica

Valentin
Rozman

Digitally signed by
Valentin Rozman
Date: 2022.02.17
21:25:20 +01'00'
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