Običajna slovenščina. Vse pravice pridržane.

Zapisnik rednega sestanka št. 39
Kraj: Platforma Zoom
Datum: 1. 3. 2022
Čas začetka: 19:01
Čas konca: 19:58
Prisotni z glasovalno pravico: Valentin R., Blaž C., Duška M., Jolanda L., Julijana Z., Dušan K.,
Eva S. H., Alenka B., Marina K., Vojko V., Tarita S., Nataša P., Sabina M., Jana Z., Bernard T.,
Barbara T., Vladimir T., Klavdija U.
Prisotni brez glasovalne pravice: Tatjana D., Aleksander H., Alen G., Tin M., Gregor D.

DNEVNI RED:
POROČANJE ODBOROV
1. [19:03] Projektno vodenje - Poroča Klavdija U.
a. Klavdija pravi, da na željo novincev.
Zraven govora deli tudi ekran (tokrat zapis).
b. Pove o napredku IT projekta - člani so spisali navodila za orodja, ki jih
uporabljamo pri svojem delu za Zbor.
c. Poroča o anketi Ocene potreb v razvoju.
2. [19:06] Vzgoja ter izobraževanje - Poroča Jolanda L.
a. Jolanda L. izvede 15-minutno predavanje s PowerPoint diaprojekcijo:
i. 2022-03-01_V-razmislek_Odnos-ucenje-znanje-vedenje
2. [19:22] Zdravje in velnes - Pregledamo dokument Julijane Z.
a. 2022-02-28_Tedenski-izbor-GHWC-objav-za-teden-8-leta-2022
3. [19:44] Družinske storitve - Poroča Alenka B.
a. Pove nekaj besed na temo Anksioznost ali tesnoba, ki je dokaj razširjeno

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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stanje v naši družbi (trajanje do 5 minut).
i. Podobnost tesnobe in depresije - nizke ravni serotonina.
ii. Deli povezavo do videa na to temo:
www.youtube.com/watch?v=XiCrniLQGYc
iii. Našla je podatek, da bo vsak šesti človek vsaj enkrat v življenju zbolel
za depresijo.
iv. Našteje vrste tesnob in depresij.
v. Opozori na visoko anksioznost pri učencih in dijakih; eden izmed
poglavitnih razlogov je tekmovalnost.
vi. Predstavi prednosti in slabosti tablet in terapije.
vii. Prikaže alternativne načine zdravljenja.
viii. Opozori na neprimerne reakcije na ljudi v stiski.
b. Valentin deli svoje izkušnje glede izboljšanja psihofizičnega zdravja.
4. [19:46] Okolje - Poroča Duška M.
a. Soglasno smo sprejeli predlog kratkega opisa za na spletno stran, kakor tudi
predlog Nejinega logotipa.
b. V preteklosti smo ustvarili zbirko potreb (in tudi nekaj rešitev) prosto po
Prešernu, tokrat pa smo se lotili strukturiranja potreb glede na sektorje
(zemlja, voda, zrak) in odgovornosti (zaščita, obnova, uporaba). Tako smo
dobil 9 točk, ki jih bomo po Jolandinem zgledu za VZI opredelili najprej na
nacionalni ravni, potem pa jih bomo postopoma oz. po potrebi opredeljevali
še na regionalni ravni in še ožje (recimo po mestih, krajevnih skupnostih).
Na predzadnjem sestanku smo uspeli skupinsko obdelati zaščito vode,
obnovo vode in uporabo vode, na zadnjem pa te tri odgovornosti vezane na
zemljo.
c. Bojana Ž. smo soglasno izvolile za upravnika sektorja Zemlja – mu čestitamo
še tukaj. Še vedno potrebujemo upravni-ka/co za sektorja Voda in Zrak, tako
da vabim člane odbora OKL kot tudi nove člane zbora k zasedbi teh mest.
d. Jana in Duška sva pregledali nekaj spletnih strani zborov, z namenom, da
dobiva kakšne strukturne in vsebinske ideje za naš odbor – ampak sva ostali
praznih rok. Tako da gradimo iz temeljev.
e. Ponovno smo poudarili pomembnost ogleda dokumentacije na temo Ocena
potreb, saj se člani, ki se tega še niso lotili ne znajo prav orientirat in
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f.

posledično izgubljamo fokus in čas.
Na predzadnjem sestanku smo predebatirali smo primer članice Anke M. iz
Anhovega v smislu prioritetiziranja glede na največji negativen učinek.
Ugotovili smo, da smo v danem trenutku imeli po obsegu v Sloveniji trenutno
večje probleme, po intenzivnosti potrebe pa je ta primer zelo na mestu, zato
ga bomo v čim krajšem času posredovali Ekipi za oceno potreb v nastajanju.
Na zadnjem sestanku je Jana predstavila Osnutek načrta za zmanjševanje
poplavne ogroženosti in predlog novega zakona o kmetijskih zemljiščih. Tudi
ta dva dokumenta želimo nasloviti na Ekipo za oceno potreb, da jih uporabi

5. [19:53] Drugi člani poročajo o svojem delu v preteklem tednu
a. Sekretar Valentin R. poroča o svojem delu:
i. V obdobju od 21. do 27. februarja je opravil 48 ur prostovoljskega
dela. Prevajal in delil je Life Force oddaje, koordiniral aktivnosti
Slovenske prevajalske skupine, ter administriral socialna omrežja.
Udeležil se je dveh Zoom sestankov v skupni dolžini 5 ur. Napisal je
navodila za uporabo aplikacije Telegram, ustvaril nov Google račun za
skupinsko uporaba Zoom računa, napisal navodila za vodenje Zoom
sestankov, ter priskrbel SIM kartico za administracijo spletnih računov.
Preizkušal je tudi aplikacijo Keybase, ki je Telegram alternativa s
kriptiranimi sporočili za skupinsko delo.
ii. Statistično poročilo: Število naročnikov na elektronska obvestila je
1.002, število naročnikov na info Telegram kanalu je 383, število
sledilcev na Facebook strani pa se je povečalo na 987.
iii. Člansko poročilo: Glede števila registriranih članov ni sprememb in
znaša 64 posameznikov.
iv. Finančno poročilo: V preteklem tednu ni bilo novih donacij.
b. Predsednik Blaž C. poroča s svojem delu:
i. Blaž je urejal spletno stran, sestankoval, pripravljal predloge za
obravnavo.
6. [19:55] Glasuje se za sprejetja zapisnika prejšnjega sestanka
a. Sklep: zapisnik je sprejet soglasno z 18 glasovi za
Zapisnikar:
Duška M.

Pregledal in potrdil:
Valentin Rozman, sekretar

Valentin
Rozman
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