Zapisnik rednega sestanka št. 25
Kraj: Platforma Zoom
Datum: 23.11.21
Čas začetka: 19:01
Čas konca: 21:12
Prisotni: Valentin R., Blaž C., Duška M., Jolanda L., Dušan K., Tarita S., Eva S., Barnard T. ,
Barbara T., Vojko V.
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. 19:02
- Delovno poročilo sekretarja: Valentin R. je v 46. tednu leta 2021 prevedel 2
informativni oddaji Live@5, opravil je zajem videa, pripravil strojni prepis ter izvozil
grafike poročila UNN Kanada, dveh epizod oddaje The Artcturians & Friends, ter
izdelal strojni prevod oddaje Tank & The Wizard. Ustvaril je 3 množična elektronska
sporočila ter jih poslal naročnikom Zakonitega zbora Slovenije. Izdelal je prevod PHP
datoteke tudi za razširitev aplikacije za projektno vodenje Rukovoditel in s tem
pridobil brezplačno licenco v vrednosti 250 €. Za prevod celotne aplikacije je vložil
skupaj 18 ur dela.
- Opravil je 1-urni Zoom sestanek z Vojkotom V. ter mu pripravil grafične datoteke,
omogočil dostop do uporabniškega računa za brezplačne WordPress vtičnike in
predloge, ter napisal delovno navodilo. Se je pa Vojko nato premislil glede
sodelovanja pri dodelavi spletne strani in se odločil za aktivnosti na področju otrok in
družine. Opravil je 3. urni osebni sestanek s Srečkotom Prislanom, ki ima veliko
izkušenj na področju socialnega podjetništva, razvoja kooperativ, projektnega
vodenja in je avtor koncepta družbenega sistema z imenom biohumanizem. Sedaj pa
je na njem, da se odloči, v kakšni meri in obliki bi rad sodeloval z nami. Znanki iz
Južne Afrike je posredoval PGSD poziv za ustanovitev zakonitega zbora, vendar pa
za to ni bila zainteresirana. Na osnovi e-sporočila je poklical interesenta Mateja P. in
ga povabil k včlanitvi, kar je nato tudi storil.
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- Nadgradil je naročnine za posamezne Zoho aplikacije na naročnino Zoho ONE, s
čemer je redne mesečne stroške zmanjšal za 14 €, hkrati pa je pridobil dostop do več
deset dodatnih aplikacij. Proučil je delovanje aplikacije Process Street za vodenje
delovnih procesov ter aplikacije Worflowy za fraktalno beleženje in organiziranje
informacij. Ogledal si je video posnetke z recenzijami aplikacij za varno upravljanje z
gesli ter več učnih lekcij za načrtovanje in vodenje projektov ter oblikovanje
uporabniške izkušnje. Za pospešitev dela na svojem Apple prenosnem računalniku je
namestil ter preizkusil delovanje Ubuntu operacijskega sistema, ki pa se ni dobro
obnesel, zato se je vrnil na uporabo prvotnega operacijskega sistema. V vse te
aktivnosti je Valentin v preteklem tednu vložil 64 ur dela.
- Statistično poročilo: Število naročnikov na elektronska obvestila o novih prevodih se
je povečalo za 24, in sicer iz 853 na 877, število sledilcev na Facebook strani pa se
je povečalo za 18, in sicer iz 748 na 766.
- Finančno poročilo: V preteklem tednu sta donirala Eva S. H. v znesku 50 € ter Blaž
C. v znesku 100 €, za kar se jima lepo zahvaljuje. Blažu je tudi pomagal urediti
dostop do bančnega računa za prejemanje donacij in plačevanje stroškov, pri čemer
se je izkazalo, da mu je bil dostop do računa omogočen že pred leti in je zgolj
potreboval poiskati podatke za logiranje.
2. Predsednik Blaž C. poroča o svojem delu v preteklem tednu. 19:09
- Blaž pove, da ima dostop do Valentinovega računa namenjenega za delovanje
ZZS. (Na prejšnjem sestanku je bila poudarjena problematika, da ima dostop samo
Valentin.)
3. Piarovka Eva S. poroča o delu Odbora za prevajanje in novinarsko poročanje.
19:11
- Bila je na prvi triurni delavnici za PR, pove, da je bil poudarek na prodaji izdelkov.
- Spremljala je tedensko oddajo UNN.
- Delala je na donacijah po Jolandinem predlogu.
- Udeležila se je PR sestanka z Valentinom.
4. Drugi člani poročajo o svojem delu v preteklem tednu. 19:13
- Jolanda pove, da je poslušala enourni Zoom posnetek sestanka med Vojkom in
Valentinom in triurni posnetek Zoom sestanka med Evo in Valentinom in se bo o tem
izrazila v točki razno.
- Barbara poroča o običajnih promocijskih aktivnostih in deli novičko iz velnes
Telegram skupine LF.
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5. 19:19 Obravnava / sprejem dokumentov: "Organiziranost / organigram" z matriko
"proces organiziranega delovanja" + obrazec za prijavo projektov in "primerom
procesa obdelovanja problema družine Domanjko", obravnava "Pravilnika/postopka
za obravnavo prijavljenih projektov" + "Vodnik procesnega oblikovanja projekta-točka
7 zapisa 2. rednega ZOOM srečanja" ?!
Kje lahko vpogledam v osnutek spletne strani, ki ga je-jo pripravil Vojko V.?
- Poteka oblikovna korekcija dokumentov s strani Valentina in Blaža. Teče pogovor o
načinu dostopnosti obrazca za prijavo projektov - digitalno in fizično (Pdf) ter o
dodatni obdelavi fizičnih dokumentov.
- Dokumenti so soglasno sprejeti 10/10
- Jolanda želi, da se organigram uporablja praktično - kot orientacija za (nove) člane,
pomoč pri odločitvah kam se priključiti, kje in kako sodelovati.
6. Potrditev zapisnika prejšnjega sestanka. 19:32 (preskok iz 5. točke na 6. in nato
nazaj)
Zapisnik je soglasno sprejet 10/10.
7. Razno 19:46
- Jolanda deli razočaranje nad dogajanjem na spletni strani ZZS oz. nad
komunikacijo med Valentinom in Vojkotom (ki jo je poslušala preko posnetka) vezano
na spletno stran; meni, da je Valentin preveč navezan na svoje delo s spletno stranjo.
Prav tako je spremljala pogovor med Valentinom in Evo - odbor za PR. Meni, da je
bilo pri tem sestanku preveč edukacije z Valentinove strani in premalo zaključkov
kako točno naj bi deloval PR.
- Valentin poda svoj pogled - pove da se je pogovor z Vojkotom nadaljeval še po
posnetku. Meni da sta z Evo spontano razširila odgovor še na druge teme.
- Bernard meni, da ima Valentin preveč vajeti v rokah in da ne da dovolj svobode
drugim oz. konkretno Vojkotu.
- Eva poda repliko na Jolandino vprašanje zakaj še ni predstavitve Odbora za PR na
spletni strani - pravi, da lahko ima ta skrajne posledice za njeno službo / preživetje.
Sestanek z Valentinom komentira kot podpornega.
- Valentin pravi, da uvaja predloge drugih v svoje delo (npr. poimenovanje
posameznikov). Bernardu pove, da je Vojkotu delil grafične elemente in predloge
barv, pri programu za spletno stran pa mu je pustil prosto pot.
- Med Jolando in Valentinom teče debata o ne/primernosti minutažnih poročil o delu.
Valentin deli svojo perspektivo, da mu je čas dragocen in minutažo uporablja za
samokontrolo.
- Vojko komentira, da Valentin dobro manipulira z besedami in da mu pri tem ne more
konkurirati, posledično pa se ne počuti dovolj upoštevanega.
- Valentin meni, da se Vojko ne izraža dovolj jasno / se izraža preveč dvoumno.
- Jolanda priporoča Valentinu, da upošteva empatično komponento pogovorov.
Stran 3 od 4

- Vojko vztraja, da želi preprostost, jasnost in preglednost na spletni strani. Pove še,
da bi sam zbor vodil s stroški 30, 40€ na mesec.
- Bernard ponovno izpostavi pogled, da se mu zdi Valentin generalno predominanten,
čudi se, ‘da mora imeti vedno zadnjo besedo’.
- Valentin razloži, da je njegova aktivnost namerna odločitev, ker je videl posledice
lastne pasivnosti.
Glede pripombe o empatični komponenti pogovorov - pravi, da v preteklosti v tej
smeri ni imel preveč podpornega okolja / izkušenj in da se uči.
- Eva podpre Valentinovo opombo glede tega kaj lahko doprinesemo, da bomo
čimprej ratificirani in tako kvalificirani za finančno podporo.
- Duška predlagam, da se re-fokusiramo s ponovnim pregledom ne/rešenih
komponent operativnega dela za ratifikacijo.
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