Običajna slovenščina. Vse pravice pridržane.

Zapisnik rednega sestanka št. 34
Kraj: Platforma Zoom
Datum: 25.1.2022
Čas začetka: 19:03
Čas konca: 20:46
Prisotni z glasovalno pravico: Dušan K., Jolanda L, Klavdija U., Valentin R., Blaž C.,
Duška M., Tarita S., Vojko V. , Barbara T., Bernard T.
Prisotni brez glasovalne pravice: Natalia M., Danilo P., Jana Z., Neja S., Sabina M., Zorko
Z., Iva D.

DNEVNI RED:
1. Predsednik Blaž C. na kratko predstavi Zbor. [19:06]
2. Sekretar Valentin R. poroča o svojem delu v preteklem tednu [10:08]
a. V obdobju od 17. do 23. januarja je opravil 80 ur dela. Prevajal je Life Force
oddaje ter koordiniral aktivnosti Slovenske in mednarodne prevajalske
skupine. Opravil je 5 uvajalnih Zoom sestankov z novimi člani v skupni dolžini
6 ur ter sodeloval na 3-urnem sestanku Odbora za projektno vodenje. Za
februarsko številko revije 5D je organiziral objavo dvostranskega posebnega
poročila Kimberly Ann Goguen ter napisal še dodaten enostranski članek z
mesečnim poročilom. Raziskal je funkcije Zoom aplikacije ter ustvaril
integracijo z aplikacijo Ease Attendance, ki nam sedaj omogoča samodejno
beleženje časa prihoda ter odhoda udeležencev spletnih video sestankov.
Preizkušal je funkcije aplikacije Doodle, ki jo priporoča za skupinsko
usklajevanje terminov sestankov. Dodatno se je tudi izobraževal na področju
podatkovne analitike ter upravljanja s človeškimi viri.
b. Statistično poročilo: Število naročnikov na elektronska obvestila se je
povečalo na 999, število sledilcev na Facebook strani na 939, število
naročnikov na info Telegram kanalu pa na 382.
c. Člansko poročilo: Od prejšnjega rednega sestanka se je včlanilo 12 ljudi,
zaradi česar se je število registriranih članov povečalo na 61.
d. Finančno poročilo: V preteklem tednu ni doniral nihče.
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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3. Predsednik Blaž C. poroča o svojem delu [19:10]
a. Avtografiranje in arhiviranje sprejetih pravilnikov iz prejšnjega sestanka.
Posodobitev podatkov o uradnikih, povpraševanje pri PGSD glede zamejcev
in preverjanja kaznovanosti, ureditev Pravilnika o načinu sporazumevanja ter
Smernic in odgovornosti Odbora za načela in transparentnost, manjši
popravki Temeljnega pravilnika, koordinacijski sestanek.
4. Drugi člani poročajo o svojem delu v preteklem tednu [19:13]
Barbara T. pove, da so v Odboru za zdravje in velnes zapisali smernice, proračun in
ostale zadeve, ki bodo kmalu predstavljeni.
5. Dobrodošlica novim članom in priložnost, da se na kratko predstavijo [19:15]
Predstavijo se Bojan Ž. (okolje, sociala), Danilo P. (varnost), Iva D. (sociologinja,
kadrovnica), Neja S., Sabina M. (prevajanje), Zorko Z. (šolstvo, zdravje in velnes),
Jana Z. (programiranje).
6. Javna dela ter infrastruktura - Poroča Dušan K. [19:27]
Dušan pove, da se bo odbor usmeril na področja, ki jih država ne pokriva. Jolanda
piše smernice.
7. Zdravje in velnes - Pregledamo posredovan dokument [19:28]
a. Tedenski izbor GHWC objav za teden 3 leta 2022
8. Projektno vodenje - Poroča Klavdija U. [19:29]
a. Odbor za projektno vodenje je izvedel kordinacijski sestanek z upravniki /
predstavniki odborov, kjer se je govorilo o ogranizacijski strukturi, razmejitvi nalog
znotraj zbora, strukturi sestankov, poročanja medijem…dogovoru o načinu
koordinacije med odbori, o delovnih platformah.
b. Novincem našteje odbore, da dobijo pregled in da se bodo lažje opredelili.
c. Člani Danilotu odgovarjamo na zastavljena vprašanja.
9.

Blaž C. je podal opombo glede razreševanja vprašanj [19:55]
a. Ko se pojavijo vprašanja glede delovanja zbora in odborov, je zaželeno, da
gremo kot posamezniki odgovore najprej poiskati na PGSD spletno stran ali v
PGSD chat skupino na Telegramu. Tam najdemo odgovore zakaj PGSD
priporoča določene vsebine / načine, ki jih potem po potrebi dopolnimo /
lokalno prilagodimo.
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10. Blaž C. predstavi dokumente, glasujemo o njihovem sprejetju [19:57]
a. Pravilnik o članstvu
Sklep: Pravilnik soglasno sprejmemo 10/10
b. Dogovor o načinu sporazumevanja (oblikovno dodelan)
Danilo sprašuje o načinih sestankovanja (digitalno, fizično). Jolando zanima
kako lahko sestankujemo znotraj posameznih odborov razen Telegrama;
Zoom in podobno.
Sklep: Pravilnik soglasno sprejmemo 10/10
11. Duška M. predlaga Vojkota V. za upravnika Odbora za druž. storitve [20:18]
a. Utemeljitev: Eden izmed pomembnejših korakov ta trenutek je postavitev
upravnikov odborov. Vojkova prioriteta je njegova družina. S svojo
predstavitvijo smernic za Odbora za družinske storitve pa je pokazal tudi
razumevanje in empatijo do razširjene družine soljudi. Pravi, da si želi
potrditve / usmeritve / podpore z naše strani glede njegovega dela znotraj
zbora, zato predlagam, da ga izglasujemo na ves glas :)
b. Glasuje se glede izvolitve Vojkota. za upravnika Odbora za družinske storitve.
Sklep: Vojkota soglasno izglasujemo za upravnika 9/9
12. Duška M. predlaga Jolando L. za upravnico Odbora za vzgojo in izob. [20:20]
a. Utemeljitev: Eden izmed pomembnejših korakov ta trenutek je postavitev
upravnikov odborov. Jolanda je vpisana pod največ odbori, po pogovoru z njo
pa sem dobila odgovor, da se najbolj vidi v Odboru za vzgojo in
izobraževanje. Želela bi jo videti v akciji na tej poziciji. Sumim, da bi nam dala
dober vzor in nam tudi uhodila kakšno novo potko, po kateri bomo lažje
veselo tekali za njo :)
b. Jolanda L. se predstavi (to je sama želela, da najprej naredi), nato pa
pogledamo dokument, ki ga je pripravila:
i. Predlog delovanja Odbora za vzgojo ter izobraževanje v2
ii. Danilota zanima kako to, da je proračun nastavljen že za tekoče leto,
gleda na to, da smo še vedno v starem sistemu. Razvije se
vsesplošna širša debata.
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c. Glasuje se glede izvolitve Jolando L. za upravnico Odbora za vzgojo in
izobraževanje.
Sklep: Jolando soglasno izglasujemo za upravnico 9/9
13. Glasuje se za sprejetja zapisnika prejšnjega sestanka [20:45]
Sklep: Zapisnik soglasno sprejmemo 10/10

Zapisnikar:
Duška M.

Pregledal in potrdil:
Valentin Rozman, sekretar

Valentin
Rozman
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