Zapisnik rednega sestanka št. 26
Kraj: Platforma Zoom
Datum: 30.11.2021
Čas začetka: 19:04
Čas konca: 21:33
Prisotni: Jolanda L., Vojko V., Julijana Z., Eva S., Bernard T., Dušan K., Duška M., Valentin
R., Blaž C.
1. Tedensko poročilo sekretarja Valentin R. [19:05]
a. Delovno poročilo sekretarja za 47. teden leta 2021 oziroma za obdobje od 22.
do 28. novembra, v katerem je opravil 71 ur dela:
b. Valentin R. je v bil v preteklem tednu aktiven na področju prevajanja Life
Force oddaj, preizkušanja aplikacij za projektno vodenje in komuniciranje,
razvijal je sistem organiziranja datotek, proučeval možnosti Zoho aplikacij za
skupinsko delovno učinkovitost in napisal je članek za revijo 5D.
c. Statistično poročilo: Število naročnikov na elektronska obvestila se je
povečalo na 900, število sledilcev na Facebook strani pa se je povečalo na
781.
d.

Finančno poročilo: V preteklem tednu ni doniral nihče.

2. Tedensko poročilo predsednika Blaža C. [19:06]
a. Blaž je pripravil še eno verzijo organigrama za strukture na podlagi PGSD
predlogov.
b. Prebiral je nove strani na PGSD, v planu ima prevajanje ene izmed strani.
3. Drugi člani poročajo o svojem delu v preteklem tednu [19:08]
a. Bernard se je udeležil srečanja, pobiral je kontakte z namenom mreženja in
promocije ZZS, preučil je vzorec LF proračuna in dodeloval naš proračun.
b. Jolanda je delala na organizacijski shemi (opomni na neskladje odborov),
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preučevala je strukturo spletne strani - tudi po predlogu PGSD. (Priporoča
uvodni velik napis - pridružite se takoj, spomni na Wordpress opcijo.)
c. Julijana je pregledala objave na health & wellness, pripravila je poročilo in ga
naložila pod datoteke za redne sestanke. (Izpostavi rešitev MMS kot
alternativo dražji Nanosomi).
4. Obravnava predloga Duške M. [19:18]
a. Predlaga, da vsi kot posamezniki sodelujemo pri akciji pošiljanja mailov
poslancem državnega zbora z namenom, da jim sporočimo, da ja PKP 10
(proti-koronski-ukrep) nesprejemljiv.
Meni, da je je bila podobna akcija v preteklosti ključna, da se ni sprejel
škodljiv ZNB (zakon o nalezljivih boleznih).
b. Eva in Bernard podata svoje pomisleke, Bernard poda predlog, da bi se večje
skupine ljudi zbrale pred domovi poslancev.
c. Valentin izrazi dvome glede efektivnosti pošiljanja mailov in o sami škodljivosti
PKP 10. Pravi, da se lahko kurativno obrnemo na GIO.
d. Vojko opomni na resnost posledic, ki bi jih utegnil imeti PKP 10 in pove o
psihičnih učinkih, ki jih lahko ima množica mailov.
e. Jolanda pravi in Blaž sta se odločila za sodelovanje / glasovanje / dajanje
pozornosti.
f.

Duška navedem konkretne brutalne posledice, ki bodo sledile, če bo zakon
sprejet.

g. Vojko pove, da se ga te zadeve praktično / življenjsko tičejo in jih zato
konstantno spremlja.
h. Bernard sprašuje o ne/smiselnosti pošiljanja maila posamezniku.
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i.

Eva pravi, da ne vidi smisla v pošiljanju mailov in poudarjanju možnosti
manifestacije tega zakona, Vojko pove, da opaža da ljudje z zaostrovanjem
postajajo vse bolj pasivni in da je to problematično.

5. Pregled predlogov operativnega proračuna [19:56]
a. Priporočila PGSD
b. Šablona PGSD
c. Blaž predstavi pregled šablone za proračun.
d. Bernard, ki že razdeluje proračun, poda svoje opazke in opomni na detajle.
e. Bernard in Jolanda povesta, da vidita predlogo kot preveč togo. Jolanda že
ima izkušnje s proračuni. Oba bosta preučevala možnosti ZZS proračuna in
pri tem tudi sodelovala.
f.

Julijana pove, da dela raziskave o plačah v Sloveniji in da lahko prispeva
perspektivo iz tega vidika.

6. Pregled predlogov strukture spletne strani [20:10]
a. Predlog Jolande L.
b. Jolanda s pomočjo tabele predstavi svojo vizijo spletne strani / glavni meni in
podmeniji.
c. Valentin poudari pomembnost vsebinskega dela, ki se mu zdi trenutno
prioritetnejša od oblikovne.
d. Predlog PGSD
7. Pregled novosti Valentina R. na področju informatike [20:22]
a. Stanje Rukovoditel aplikacije
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b. Datoteka Šifrant odborov
c. Datoteka Šifrant sodelavcev
d. Zoho WorkDrive mapa
e. Jolanda pravi, da je preizkušala Rukovotel in da se ji zdi zaenkrat premalo
dodelan, da nevešč posameznik ne more sam programirati vsega kar je
potrebno. Predlaga da bi naj bila v končni fazi zadeva dodelana do te mere,
da uporabniki bolj ali manj samo vnašamo informacije.
f.

Blaž pravi, da bi lahko programsko nadgradil procese v aplikaciji.

g. Bernard in Jolanda poudarita pomembnost internega izobraževanja /
usposabljanja.
h. Valentin predstavi vse štiri dokumente iz zgornjega seznama in kot bolj
praktično uporabno alternativo Google Drivu predlaga Zoho Work Drive.
8. Priporočila za uporabo Zoho aplikacij ponudnika iz Indije [20:44]
a. Zoho Vault (Dashlane / LastPass alternativa) - gesla
b. Zoho Docs (Microsoft OneDrive / Google Drive alternativa)
c. Zoho Writer (Microsoft Word / Google Docs alternativa)
d. Zoho Sign (DocuSign / Adobe Sign alternativa) - podpisovanje dokumentov
e. Zoho Sheet (Microsoft Excel / Google Sheets alternativa)
f.

Zoho Show (Microsoft PowerPoint / Google Slides alternativa)

g. Zoho Mail (Microsoft Outlook / Google Gmail alternativa)
h. Zoho Calendar (Google Calendar alternativa)
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i.

Zoho Meeting (Microsoft Teams / Zoom alternativa)

j.

Bernard predlaga, da se vsi preklopimo na Zoho maile z namenom boljšega
varovanja.

k. Eva pove, da je poizvedovala o Zoho podjetju in da dvomi o izboljšavi
varnosti. Priporoča lasten strežnik.
l.

Valentin pravi, da se lahko vdre tudi v strežnik in ponovno deli svojo
navdušenost nad naborom Zoho aplikacij.

9. Obravnava mnenja Vojkota V. [20:59]
a. “Sem razočaran, koliko energije vlagate v birokracijo, pred očmi vam pa
ubijajo ljudi. Sem predlagal, morda neumen predlog, vendar to je bilo pa vse.
Nihče ni komentiral. Prepričan sem, da moramo pritegniti pozornost GIA-e.
Do sedaj delamo vedno nekaj, na kar imamo upanje, da se bo dogodilo. Še
nič nismo naredili. Če ne bomo preko zbora naredili nekaj, bom sam v lastni
režiji oddal prijavo”
b. Blaž poudari pomembnost specifičnih dokazov pri prijavah.
c. Jolanda se strinja z prijavo in jo hkrati vidi kot priložnost za preizkušanje GIE.
d. Bernard meni, da GIA trenutno ukrepa samo v nujnih primerih in misli, da bi
bilo primerno prijavo podati v primeru sprejetja PKP 10.
e. Vojko bo pripravil predlog ovadbe države.
f.

Eva pravi, da je treba povezat ljudi, da smo jim sposobni in dolžni kot zbor
stati ob strani - z akcijo.

10. Pregled poročila Julijane Z. [21:13]
a. Pripravila je poročilo tedenskih objav iz Life Force Health and Wellness
Telegram skupine:
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b. Povezava do PDF datoteke
11. Potrditev zapisnika prejšnjega sestanka [21:14]
a. Zapisnik je soglasno sprejet 8/8
12. Razno [20:17]
a. Usklajevanje števila in imen odborov, ki so jih člani v svojih dokumentih
različno poimenovali. (Blaž, Jolanda)
b. Bernarda zanima če vsi člani prejemamo maile - povabila na sestanke,
Valentin preveri statistiko v CRM sistemu in mu poda dosleden odgovor za
specifično osebo.
Opravila do naslednjič:
Izvajalci: Vojko V.
Opis: prijava GII
Izvajalci: Blaž C.
Opis: poročilo med datoteke + nadgradnja procesov v aplikaciji Rukovoditel
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