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ZAPISNIK SESTANKA  

KOORDINATORSTVA OZS 
 

 
Dan in datum Nedelja, 31.7.2011 
Ura 20.30 – 22.00 
Kraj TeamSpeak 
Prisotni Matjaž Ugovšek, Jakob Borovšak, Mitja Jež, Maja Zakotnik 
Odsotni Damijan Kovačević, Kristijan Pavlič,  
 
 
Dnevni red: 

1. Oživela ulica v Kopru (1 dan) 
2. Festival v Prekmurju (1 teden) 
3. Projekcija film ˝Prihodnost po meri˝ v lokalu STA v Kopru 
4. Projekt ˝Računalniki˝ 
5. Predavanja 
6. 10 letni plan za tranzicijo v Gospodarstvo temelječe na virih˝ 
7. Razno 

 
UVOD: 
Sestanek je vodil Matjaž Ugovšek. 
 
JEDRO: 

1. Oživela ulica v Kopru 
- Bo potekala v sredo 24.8.2011 in je zelo obiskana 
- Na voljo imamo stojnico, ne pa tudi odra, Mitja Jež jim bo predlagal, da lahko 

Matjaž Ugovšek po potrebi zapolni program na odru in to izkoristi za predstavitev 
društva. 

- Na stojnico bomo delili promocijski material (potrebujemo DVD-je!!) in ljudi 
vabili na projekcijo filma naslednji dan (25.8.2011) 

- Na voljo imamo tudi elektriko (ne vemo točne ure, govorilo se je o 20.uri zvečer). 
Mitja bo govoril z njimi in pridobil več informacij. 
 

2. Festival v Prekmurju 
- Bo potekal od 15.8. – 20.8.2011 
- Potrebujemo panoje Laž/Resnica (so v kleti šoli, kamor smo jih pospravili po 

dogodku s Poljakom v LJ, popravljeni še niso, Matjaž jih bo za silo popravil 
- Za dogodek se potrebuje 10 ljudi (Maja in Damijan = 15.8. in 16.8.2011) 
- Prespati je možno pri Jakobu 
- Mogoče bi lahko tudi predvajali film in nastopili na odru 
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- Jakob bo do ponedeljka 8.8.2011 izvedel več. 
 

3. Projekcija film ˝Prihodnost po meri˝ v lokalu STA v Kopru 
- Predvajanje bo 25.8.2011 namesto 15.8. kot je bilo prvotno rečeno. 
- Dogodek bomo promovirali na Oživeli ulici dan prej. 
 

4. Projekt ˝Računalniki˝ 
- Ostali smo brez prostora v tovarni Rog, povrh vsega pa so nam pobrali nekaj 

materiala, ki smo ga pripravili za sestavo računalnikov. 
- Matjaž išče drugo primerno mesto, če bo le možno, brezplačno 

 
5. Projekt ˝Predavanja˝ 

- Maja Zakotnik je predstavila osnutek za izvajanje delavnic po vrtcih, osnovnih 
šolah in srednjih šolah, ki sta ga sestavila s Francijem Petrič. 

- Dobro bi bilo, če bi naredili preprosto in zanimivo risanko (3-5min), ki bi 
najmlajšim predstavila, katere rešitve že obstajajo za današnje probleme. 

- Pomagala bi nam lahko ekipa z Inštituta za raziskavo sodobnih umetnosti (Matjaž 
bo povprašal) 

- Jakob Borovšak bo pripravil delavnico za najmlajše (permakultura, ureditev vrta, 
gojenje zelenjave, zdravilna zelišča,…) in sodeloval pri izvajanju le-te po šolah in 
vrtcih 

- Tako Jakob kot tudi Matjaž bosta svoj del naredila do nedelje, 7.8.2011, Maja pa 
bo opis celotnega projekta pripravila do petka, 5.8.2011  

 
6. 10- letni plan za tranzicijo v ˝Gospodarstvo temelječe na virih˝ 

- Pripravila sta ga Damijan Kovačevič in Mitja Jež, predstavil ga je Mitja Jež 
- Jakob Borovšak bo pomagal pri delu, ki predstavlja hidro- in akvaponiko 
- Dokument bosta s pomočjo ostalih poskusila pripraviti do 20.8., da ga lahko 

predložimo strokovnjakom, ki bi ga pregledali in podali svoja mnenja. Glede na 
njihove predloge bi dokument popravili oz. dopolnili. 

- Ko bi bil dokument nared, bi organizirali simpozij in plan s pomočjo medijev 
predstavili širši javnosti 

 
7. Razno 

- Mitja Jež je predlagal, da bi se odpravili na ogled Bisol-a (Lazni Dol pri Posavju), 
ki izdeluje sončne panele. Vsi smo se strinjali, tako da se bo dogovoril za ogled, 
vendar šele v mesecu oktobru. 

- Spletno stran bosta Matjaž in Mitja pripravila do petka, 5.8., da bomo videli, kako 
naj bi izgledala. 

- Mitja Jež bo tudi pripravil posnetke iz TV Exodus za novo spletno stran. 
  

 



Društvo Duh časa  
društvo za trajnostni razvoj 

Trubarjeva cesta 72 
1000 Ljubljana 

 

3 
 

 
ZAKLJUČEK:  
Ker je Matjaž izgubil povezavo s TS3, je sestanek povzela in zaključila Maja Zakotnik. 
 
 
 Ime in priimek Podpis 
Predsednik društva: Matjaž Ugovšek  
Zapisnikar: Maja Zakotnik  
Overovitelj: Matjaž Ugovšek  
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