Običajna slovenščina. Vse pravice pridržane.

Zapisnik rednega sestanka št. 33
Kraj: Platforma Zoom
Datum: 18.1.2022
Čas začetka: 19:05
Čas konca: 21:32
Prisotni z glasovalno pravico: Valentin R., Duška M., Eva S. H., Julijana Z., Dušan K.,
Klavdija U., Tarita S., Vojko V., Jolanda L., Barbara T., Bernard T.
Prisotni brez glasovalne pravice: Natalia M., Urša H., Kristjan H., Zdenka Ž., Zorko Z.,
Neja S., Boštjan T.,Tina E., Samir H., Bojan Ž. (odšel predčasno)

DNEVNI RED
Tokratni sestanek vodi podpredsednik Valentin R., saj je predsednik (ki ponavadi moderira
sestanke) zbolel. Najprej preleti dnevni red, da nas seznani s čim vse imamo danes opravka.
Prisotne prosi za osredotočenost in jedrnatost, saj imamo ponovno za predelat veliko točk.
1. Sekretar Valentin R. poroča o svojem delu v preteklem tednu [19:09]
a. V obdobju od 10. do 16. januarja je opravil 56 ur dela. Aktiven je bil na področju
prevajanja ter delegiranja, lektoriranja, montaže in razpošiljanja prevodov Life Force
oddaj. Opravil je 1 delovni Zoom sestanek Odbora za projektno vodenje, skupaj z
Jolando L. pa je Zakoniti zbor Slovenije v baru Krona v sklopu 2,5-urnega sestanka
predstavil 5 odraslim udeležencem, od katerih se je eden že včlanil. Na povšečenje
strani Zakonitega zbora Slovenije je povabil 180 Facebook prijateljev. Prevedel je
Deklaracijo o neodvisnosti živih bitij na Zemlji in obdelal vpise več novih članov.
Raziskal je tudi možnost najema pisarn v bližini za razširitev delovanja Zakonitega
zbora Slovenije.
b. Statistično poročilo: Število naročnikov na elektronska obvestila se je povečalo na
982, število sledilcev na Facebook strani pa se je povečalo na 933.
c. Finančno poročilo: V preteklem tednu so donirali Samo M. 100 €, Sabina M. 100 €,
Irena M. 50 €, in Jolanda L. 9 €.

Za razumevanje pomena besede ali stavka se upošteva razlago iz običajne slovenščine tako, da
vsak pomen uveljavlja posledice, ki so najboljše za vso življenje.
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2. Drugi člani poročajo o svojem delu v preteklem tednu [19:10]
a. Barbara je delala reklamo za zbor in UNN, bila je prisotna na sestanku Odbora za
projektno vodenje.
b. Bernard je prav tako delal reklamo, prebral je prevod posebnega posnetka od Kim.
c. Dušan je promoviral zbor, sestal se je z Jolando.
d. Tarita je promovirala zbor, z Julijano sta oblikovali vsebine za splet.
e. Duška je pripravila predstavitev Odbora za okolje in zapisnik rednega sestanka.
f. Vojko je testiral programe podporne za zbor.
g. Julijana je sodelovala pri pripravi smernic za velnes in zdravje, pripravila je
poročilo za velnes in znanje, sodelovala je pri zaključku osnutka za spletno stran.
h. Jolanda se je sestala z Valentinom, Duško in Dušanom na sestankih za različne
odbore.
i. Klavdija je posvečala največ pozornosti strukturi zbora in odborov, sestankovala je
z Barbaro in Vojkotom.
k. Natalia je naredila prevod, pregledala deklaracijo in dodala popravke.
3. Dobrodošlica novim članom in priložnost, da se na kratko predstavijo [19:17]
V zadnjih dnevih se je vpisalo precej članovm, nekaj jih je tudi prisotnih.
Predstavijo se Urša H., Kristjan H. in Zdenka Ž..
4. Projektno vodenje: Klavdija U. poroča o org. strukturi in prostih delovnih
mestih [19:22]
a. Seznam delovnih mest
- Klavdija poudari, da smo v fazi ratifikacije, kar pomeni, da moramo pokazat
pripravljenost za delo. Predstavi strukturo zbora: svet, odbori, splošne službe,
ekipa za obnovo, ekipa za oceno potreb… in navede seznam delovnih mest
znotraj te strukture.
b. Člani se odločijo za področja, kjer bi želeli delovati
- Klavdija prijazno pozove vse prisotne, da se umestijo v želen-o/-a
področj-e/-a delovanja. Valentin poimensko povpraša nove člane kje se vidijo.
- Julijana predlaga uvedbo Odbora za umetnost in kulturo.
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5. Svet / Informatika: Valentin R. predstavi dokumente, za sprejem [19:46]
a. Smernice za imena in šifre
Valentin predstavi pot do trenutnih predlogov kratic, prebere pretekle
komentarje, povpraša če ima kdo pripombo do kakšne specifične kratice.
Vojko V. je glede tega pravilnika podal naslednje opombe:
i. Za potrebe delovanja sistema se lahko uporabi šifre, vendar te naj ne
posegajo na splošno rabo uporabnika. To je namenjeno zgolj za
informatiko.
Valentin R. komentira: Pravilnik ne vsebuje določb glede
splošne rabe uporabnikov, zato je ta komentar izven konteksta.
ii. Vsaka datoteka ima datum nastanka v osnovi, ni potrebno še posebno
dodajati datuma v samo ime. Prav tako dodajati imena osebe v ime
datoteke je nesmiselno, saj je v vsebini dokumenta navedeno. Kadar
gre za specifično potrebo se lahko doda tudi ime, vendar ta datoteka
ni za splošno rabo. V ime datoteke, se lahko doda kratico oddelka, na
katerega se nanaša.
Valentin R. komentira: Ko se datoteka pretvori v drug format,
kot je PDF, kar se običajno vedno naredi pred javno objavo
dokumentov ali za pošiljanje po e-pošti, se datum nastanka
datoteke izgubi, zato je pomembno, da se ga vključi v samo
ime datoteke, kot je to opisano v Pravilniku za imenovanje
datotek.
iii. Potrebno je urediti sistem shranjevanja datotek in preglednost (drevo).
Prav tako mora biti mesto arhivirano in varno, tega sedaj ni. Za dostop
do arhiviranih datotek ni nujno, da je to program, kot je googlov oblak
ali druga orodja za komunikacijo.
Valentin R. komentira: Ta pravilnik ni namenjen opredeljevanju
sistema shranjevanja datotek in struktura map je že določena v
Pravilniku arhiviranja sprejetih listin in delovnih datotek.
iv. Za lažjo prepoznavo in sorodnost bi vsem odborom dodal na začetek
O.
Valentin R. komentira: Prvotne šifre so že imele na začetku
črko O, vendar se je izkazalo, da je učinek ravno obraten, saj
je težje razlikovati med šiframi imen različnih odborov če imajo
vse na začetku enako črko, zato se je ta črka odstranila.
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v. Tarita S. ima glede pravilnika naslednje vprašanje: Zakaj je Odbor za
vzgojo ter izobraževanje edini odbor, ki ima veznik “ter” namesto “in”?
Valentin R. odgovarja: Veznik “in” je nadomeščen z “ter” pred
tistimi besedami, ki se začnejo na “i”, zlasti “in”, da ne pride do
ponavljanja črke in da se fonetično lažje razloči med veznikom
ter besedo. Veznik ter se iz enakega razloga uporablja tudi pri:
“Odboru za javna dela ter infrastrukturo.”
b. Deklaracija o neodvisnosti za živa bitja na Zemlji [20:02]
Tarita S. je pregledala ta prevod in podala 15 predlogov za popravek, ki so bili
večinoma upoštevani, imela pa je tudi naslednje vprašanje:
i. Ali se taki dokumenti ne poravnavajo levo desno?
Valentin R. odgovarja: To je oblikovalska odločitev. Prednost
leve poravnave je, da je razmak med besedami enakomeren,
zaradi česar je stavke lažje brati, zaradi različne dolžine vrstic
pa oko lažje preskoči na pravilno naslednjo vrstico. Poravnava
na oba roba je priporočljiva le v primeru daljših vrstic ter
posebne programske opreme za stavek, ki na koncu vrstic
slovnično pravilno prelamlaja dolge besede ter enakomerno
povečuje ne samo presledek med besedami, temveč tudi
razmak med črkami v besedah, da se ustvari harmoničen
izgled vrstic, česar pa Google Docs ni zmožen.
Nato je dokument pregledala še Natalia M. ter podala 8 predlogov za
popravek, ki so bili tudi upoštevani.
Sklep: 11/11 članov glasuje za sprejem dokumenta
c. Pravilnik o sodelovanju in uporabi vsebin Zbora [20:14]
i. Glasuje se o sprejetju pravilnika
Sklep: 11/11 članov glasuje za sprejem dokumenta
d. Pravilnik o pritožbah članov Zbora [20:22]
i. Glasuje se o sprejetju pravilnika
Sklep: 11/11 članov glasuje za sprejem dokumenta
- Vojko komentira, da je potrebno v začetek vsakega dokumenta
dodati datum veljavnosti, Valentin predlaga sestanek na to temo.
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e. Pravilnik o konfliktu interesov [20:31]
i. Glasuje se o sprejetju pravilnika
Sklep: 11/11 članov glasuje za sprejem dokumenta
6. Vojko V. predstavi naslednji dokument [20:37]
a. Predlog delovanja Odbora za družinske storitve
- Vojko govori o povezanosti med odbori. Pravi, da nekateri odbori lahko
delujejo iz predvsem centra, drugi pa predvsem iz okolja / terena. Predlaga
pisarne po regijah z vsaj dvema zaposlenima - enim za administracijo in
drugim za operativni del. Predlaga tudi skupne pisarne za različne odbore po
regijah z namenom zmanjšanja stroškov. Govori še o kontaktnem centru in
spletni enotnosti.
- Pove, da bo obseg Odbora za družinske storitve odvisen od financiranja.
Njegovo delovanje vidi kot vzporedno centrom za socialno delo. Izpostavi
problem mater samohranilk in psihiranju otrok v ‘’epidemiloškem’’ času.
Omeni tudi preprečevanje trgovanja z otroki in organi.
b. Glasuje se glede izvolitve Vojkota za upravnika Odbora za družinske storitve
Vojko meni, da še ni primeren čas za nastop te funkcije.
7. Julijana Z. predstavi naslednji dve datoteki [20:57]
a. Tedenski izbor GHWC objav za teden 2 leta 2022
b. Osnutek za spletne strani o zdravju v2
Julijana novim članom pojasni strukturo predloga. Poudari, da želi na spletno
stran dati predvsem informacije o odpravljanju posledic vezanih na covid in
cepljenje.
Sklep: 11/11 članov glasuje za sprejem dokumenta
Valentin se zadolži za postavitev vsebine na spletni strani
Zaidemo na potrebe po prevodilih.
c. Glasuje se glede izvolitve Julijane Z. za upravnico Odbora za zdravje in
velnes
Julijana pove, da je pripravljena na začasen sprejem funkcije, sicer pa jo bolj
zanima potencialni Odbor za umetnost in kulturo.
Sklep: 10/10 članov glasuje za
8. Glasuje se za izvolitev Dušana K. za upravnika Odbora za javna dela ter
infrastrukturo [21:24]
Sklep: 10/10 članov glasuje za
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9. Glasuje se za izvolitev Duške M. za upravnico Odbora za okolje [21:26]
Sklep: 10/10 članov glasuje za
10. Potrditev zapisnika prejšnjega sestanka [21:26]
Sklep: 11/11 članov glasuje za sprejem dokumenta
11. Razno [21:29]
a. Natalia predlaga, da za voljo novih članov damo zanimivejše teme na začetek
sestanka in pravilnike bolj proti koncu. Valentin na Vojkotovem primeru pojasni
umestitev.

Zapisnikar:
Duška M.
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