Običajna slovenščina. Vse pravice pridržane.

Zapisnik rednega sestanka št. 37
Kraj: Platforma Zoom
Datum: 15.2.2022
Čas začetka: 19:03
Čas konca: 21:03
Prisotni z glasovalno pravico: Valentin R., Blaž C., Duška M., Dušan K., Jolanda L., Julijana Z., Nataša P.,
Neja S., Jana Z., Vojko V., Alenka B., Klavdija U., Nataša P., Barbara T.
Prisotni brez glasovalne pravice: Natalia M., Anka M., Alen G., Bojan Ž. Marina K. Natalia M., Sabin M.,
Marina K., Vladimir T., Luka L., Aleksander G.

DNEVNI RED:
1. Sekretar Valentin R. poroča o svojem delu v 6. tednu leta 2022 [19:04]
V obdobju od 7. do 13. februarja je opravil 78 ur prostovoljskega dela. Prevajal je Life
Force oddaje, koordiniral aktivnosti Slovenske prevajalske skupine, vkrcaval nove
člane ter administriral socialna omrežja. Udeležil se je 5. sestankov v skupni dolžini 9
ur. Preizkušal je aplikacijo Passbolt za skupinsko upravljanje z gesli, proučil funkcije
Microsoft Loop za interaktivno projektno delo, izboljšal šablono za dokumente,
napisal navodilo za delo z datotekami in senarij za produkcijo predstavitvenega videa
Zbora, ter se izobraževal na področju vodenja in organiziranja.
Statistično poročilo: Število naročnikov na elektronska obvestila se je povečalo na
1.008, število sledilcev na Facebook strani se je povečalo na 969, število naročnikov
na info Telegram kanalu pa je 384.
Člansko poročilo: Glede števila članov ni sprememb.
Finančno poročilo: V preteklem tednu je Stanislav K. doniral 20 €, enak znesek pa je
donirala tudi Duška M.
2. Predsednik Blaž C. poroča o svojem delu [19:06]
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Pomoč pri IT.
Pregled PGSD gradiv.
Koordinacijski sestanek.
Lektoriral in uredil prevod Kako prepoznati vsiljivce.
Pomoč pri upravljanju Zoom sestankov.
Pripravil dokument Temeljne človekove pravice po videu.

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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g. Pripravil dokument Faze do ratifikacije in obnove.
3. Dobrodošlica novim članom in priložnost, da se predstavijo [19:08]
Tatjana D.:
Zadnjih 20 let je samostojna podjetnica na področju ekoloških proizvodov za
prehrano. Zanima jo zdrav življenjski slog, prehrana, okolje, človekove pravice. Veliko
ima izkušenj s prevajanjem. Je pripravljena prispevati, kjer je potrebno.
Alen G.:
Po izobrazbi je kuhar, izkušen natakar, drugače pa ureja vrtove in namakalne
sisteme.
Boštjan V. (gost):
Je diplomiran zdravstvenik in dela pri reševalni službi.
Duška M.:
Povabi nove člane, da se vključijo v delo posameznih odborov.
Poročanje odborov in sveta
4. Projektno vodenje - Poroča Klavdija U. [19:18]
Sobotni koordinacijski sestanki (do sedaj jih je bilo 6) se preoblikujejo v sestanke
Sveta in Ekipe za oceno potreb, ki ga vodi Blaž C. kot koordinator Sveta in
upravnikov odborov oz. Ekipe za oceno potreb.
Sklepi in pozivi z zadnjega koordinacijskega sestanka:
-

Poziv članom, da prevzamejo še proste aktivnosti/funkcije, npr. skrbnik
zunanjih sodelavce, vodja IT, upravljalec objektov, ombudsman …

-

Svet trenutno še ni v popolni sestavi, zato se odločitve o usmeritvah potrjujejo
na sestankih Zbora.

-

Gradiva s strani PGSD oz. Life Force se bodo prioritetno prevajala v
slovenščino, za kar bo skrbela prevajalska služba.

-

Ekipa za oceno potreb in dejavnost identificiranja potreb prebivalcev Slovenije
je bistvena naloga Zbora.

-

S strani PGSD sta bila posredovana dva izobraževalna posnetka na temo
ocene potreb in priprave odredb, ki sta obvezno gradivo za vse funkcionarje
Zbora in člane odborov.

-

Organizacijske podenote odborov smo poimenovali sektor.
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-

IT služba bo uredila splošne e-poštne naslove za funkcionarja in odbore.

-

Posneta je bila predstavitev uporabe Zoom za sestanke, ki je na prošnjo
članov na voljo.

-

Valentin R. bo pripravil protokol za vodenje Zoom sestankov.

-

Podan je bil poziv k evalvaciji postopka ratifikacije.

-

Pod razno: včasih pride do neprimernih izjav, enostranskih odločitev …
Podan je poziv k zavedanju, da smo vsi enakovredni in enakopravni in ne
delujemo za posameznike temveč služimo prebivalcem Slovenije, potrebno je
biti spoštljiv pri komuniciranju.

Projektno vodenje je kompleksno. Poskušamo podpreti razvojne aktivnosti Zbora.
Trenutno odpiramo nov projekt: implementacija ocene potreb, skladno s priporočili.
Pripravili se bodo prevodi in navodila.
Duška. M.: Za novince predstavi seznam odborov s člani, kjer lahko sodelujejo in za
katere so predvidene dobre plače.
Valentin R. je zainteresiran tudi za začasnega upravnika Odbora za komunikacijo in
IT službe.
5. Zdravje in velnes - Pregledamo dokument Julijane Z. [19:38]
a. Izbora GHWC objav za 6. teden 2022
Duška M. je pozvala k podpori spremembam zakonov o zdravstvu in pesticidih, ki se
nahajajo na povezavah:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5606
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5605
6. Družinske storitve - Poročata Vojko V. in Alenka B. [19:50]
a. Alenka B. poda nekaj misli na temo starejši v naši bližini.
Ne zavedamo se dovolj težav starostnikov. Skrbi jih zdravje, osamljenost, kdo bo
skrbel za njih. Predstavi pogled na težave in predloge možnih rešitev.
Predstavitev bo poslala.
b. Vojko V. predstavi statistiko obiska spletne strani za pretekli teden.
Spremljanje statistike je dober pokazatelj, kaj obiskovalce zanima in kako bi jo morali
prilagoditi. Prejšnji teden je zabeleženi 1.800 obiskov, 1.099 novih uporabnikov.
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Povprečno so si ogledali 4,29 strani. Čast povprečnega obiska je trajal približno 2
min, na eni strani 28 sekund. Podatki nakazujejo, da moramo ločiti, kaj je spletna
stran in kaj so blogi/prispevki/daljše vsebine. Velik delež uporabnikov se je zadržalo
na strani od 0-10 s, majhen delež pa več kot 30 min. Največ je Android naprav
(64%), Windows (22%), iPhone (10%), Linux (0,39%). 71% obiska je preko mobilnih
telefonov, PC 24%, tablice 4%. Največji obisk je imela podstran Life@5.
7. Okolje - Poroča Duška M. [20:10]
a. Članom okolja sem delila mapo Odbora za okolje in Bojan Ž. je pripomnil, da
bi bilo smiselno na sam začetek mape dodati kazalo. Ta preblisk sem v
preteklosti imela tudi sama in zaradi praktično bom to definitivno uvedla.
Pogosto se izgubljam, ko iščem dokumente Zbora – težim Blažu in Valentinu,
da mi povesta kje se kaj nahaja, zato priporočam, da se kazala map naredijo
v vseh mapah zbora in odborov.
b. Vsem sem nam dala domačo nalogo – ogled videa Ocena potreb – kjer je
razloženo delovanje odborov. Ta video je sedaj nedostopen, zato prosim
Valentina, če ga ima na voljo – da ga deli.
c. Neja S. se je odločila, da se prioritetno posveti CGP in do nadaljnjega da OKL
na pavzo. Njeno določitev popolnoma podpiram, ker dela na pogoju za
ratifikacijo, kar je najpomembnejša prioriteta Zbora.
d. Članom sem razložila katera delovna mesta so na voljo znotraj odbora in
dobili smo prvega kandidata/kandidatko za sektor Zemlja! Ime razkrijem, ko
ga/jo izvolimo.
8. Drugi člani poročajo o svojem delu v preteklem tednu [20:15]
Neja S.: Se je že lotila dela na celostni podobi logotipov in spletne strani. Ustvarila je
tudi Telegram kanal “Grafično oblikovanje” za zbiranje idej.
9. Blaž C. je opazil, da je potekel začasni mandat sekretarja [20:16]
a. Obrazložitev: Valentinu R. je potekel 6-mesečni mandat za sekretarja, zato je
potrebna ponovna potrditev mandata za sekretarja za naslednjih 6 mesecev.
b. Pozove se vse prisotne, ali bi kdo poleg Valentina R. tudi rad kandidiral za
funkcijo sekretarja.
Kandidat je samo Valentin R., ki opiše delo sekretarja in tudi zgodovinarja.
Valentin opiše delo in odgovornosti sekretarja/zgodovinarja.
c. Glasuje se za izvolitev sekretarja za naslednjih 6 mesecev.
Sklep: 12/14
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10. Blaž C. predlaga, da ponovno izvolimo 3 začasne člane Odbora za načela in
transparentnost za obdobje 6 mesecev.
a. Obstoječi člani: Valentin R., Vojko V., Blaž C.
Ostali kandidati: Klavdija U.
Se prestavi na naslednji sestanek (Klavdija U. je odsotna).
Valentin predlaga določitev dodatnih kriterijev za kandidate.
Bernard T. opozori, da se novi člani težko seznanijo z nalogami odborov. Strinjamo
se, da je potrebno pripraviti opise in podrobneje določiti odgovornosti, kar se objavi
na spletno stran Zbora.
11. Valentin R. predlaga javno objavo avdio posnetkov in zapisnikov rednih
sestankov Zbora [20:34]
a. Obrazložitev: Samo za pretekle redne tedenske sestanke se na spletni strani
predlaga javno objavo avdio posnetkov in zapisnikov. Nesmiselno je, da ljudje
posebej vlagajo prošnje za dostop, ki ga moramo vsem v vsakem primeru
odobriti. Glede na to, da je na zapisnikih zapisano samo ime in prva črka
priimka udeležencev, ter da se iz avdio posnetkov ne more videti obrazov
prisotnih ali vsebine ekrana, je s tem zagotovljena dovoljšna stopnja varnosti
ter anonimnosti. Z javno objavo bi omogočili lažjo seznanjenost ljudi z našim
delom in jih navdušili za sodelovanje. Avdio posnetki in zapisniki izrednih
sestankov ter sestankov odborov bodo še naprej dostopni le za člane. Do
vseh video posnetkov imata še naprej dostop le predsednik ter sekretar, do
video posnetkov sestankov odborov pa tudi njihovi upravniki.
b. Več članov izrazi nestrinjanje z javno objavo posnetkov. Zapisniki so dovolj.
c. Glasuje se za sprejem predloga iz točke a.
Sklep: 4/14
d. Glasuje se o novem predlogu: Javno se objavi samo zapisnike vseh
sestankov Zbora.
Sklep: 14/14
12. Glasuje se za sprejetje zapisnika prejšnjega sestanka [20:50]
Sklep: 14/14
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13. Razno:
a. Blaž C. poda idejo, da bi sestanke Zbora izmenično vodili tudi upravniki
odborov, saj bi s tem tudi vadili vodstvene in moderatorske veščine in
zavedanje soodgovornosti. Upravniki so vabljeni, da se prostovoljno priglasijo
za vodenje sestanka.
b. Julijana Z. izpostavi razpravo na kanalih Life Force/PGSD o istočasnega
zasedanja funkcij Sveta oz. upravnikov odborov (zakonskih) partnerjev.
Usmeritev je, da je to primerno pod pogojem, da je vsak posebej izvoljen na
funkcijo.

Zapisnikar:
Blaž C.

Pregledal in potrdil:
Valentin Rozman, sekretar

Valentin
Rozman
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