
Društvo Duh časa  
društvo za trajnostni razvoj 

Trubarjeva cesta 72 
1000 Ljubljana 

 

1 
 

 
ZAPISNIK SESTANKA  

KOORDINATORSTVA OZS 
 

 
Dan in datum Nedelja, 14.8.2011 
Ura 21.00 – 22.00 
Kraj TeamSpeak 
Prisotni Damijan Kovačević, Tea Lorberg, Roberto, nekaj časa Luka 
Odsotni Matjaž Ugovšek, Jakob Borovšak, Mitja Jež, Maja Zakotnik, Kristijan 

Pavlič 
 
Dnevni red: 

1. Festival »Zbüjdi se« 
2. Tv Exodus 
3. Projekti 
4. Ostalo 

 
UVOD: 
Sestanek je vodil Damijan Kovačević. 
 

1. Festival »Zbüjdi se« 
- Poteka v Murski Soboti 
- 15.8.2011 in 16.8.2011 – Damijan in Maja 
- 17.8.2011, 18.8.2011 in 19.8.2011 – Darijan  
- Jakob je dosti pripravil 
- Materiali – 400, dvd-jev, ogromno letakov, majice … 
- V torek okrogla miza – več se bo vedelo, ko bodo gor 

2. TV Exodus  
- Damijan se je slišal z Darijanom 
- Snemanje »Prihodnost po meri« – Damijan in Mitja Jež – kdaj bo 

snemanje, se še ne ve, ker nas niso kontaktirali 
- Zadnje snemanje je bilo v redu – Damijan je bil malce kritičen do sebe, ker 

je bil večinoma sneman v profil, kar naj ne bi izpadlo o.k. 
- TV Exodus se sicer ne drži urnikov, drugače smo zelo zadovoljni 
- Franci se lepo razume z voditelji 

3. Projekti 
- 3-je društveni projekti (Ugo, Damijan, Maja), ostali večinoma osebni 
- Vseh projektov je 14 
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- Četudi so večinoma projekti osebni, so zaradi humanitarnih načel, 
posredno tudi društveni 

- Tea je izrazila mnenje, da je dobro začeti z osebnim projektom, ker je 
potem lažje delati tudi na društvenem projektu 

- Franci pohvaljen glede profesionalnosti izvajanja projekta »Projekti«, Tea 
si samo želi le malce simpatičnosti s strani predavatelja, Damijan se ne 
strinja, ker meni, da mora biti strog 

- Društveni projekti: 
o Ugo – dokumentarna oddaja 
o Damijan – 10-letna tranzicija v Sloveniji (prehod) 
o Maja – predavanja za otroke 

- Damijan izrazil skrb glede dosedanjih projektov, ker se začnejo in se nato 
ne dokončajo 

4. Ostalo 
- Tea se je vrnila in prosi za zamenjavo blagajnika 
- Tea do naslednje nedelje pripravi načrt za izvajanje predavanj po 

knjižnicah – v projekt želi vključiti tako Ugota za montiranje kot Damijana 
za predavatelja – Damijan se je že javil, Ugota je potrebno še vprašati. 
Poleg tega potrebuje pomoč pri sestavljanju letakov in podobno 

- Prostovoljce se bo v kratkem klicalo in se jim zadalo naloge 
- Projekt »Računalniki« se začne septembra 
- Neposredna demokracija – več društev je imelo sestanek na začetku 

avgusta, zmenili so se, da bo za začetek zveza društev, nato politična 
stranka – je za trajnost in kvalitetno življenje vsakega posameznika, 
Zeitgeist pripravljen pomagati na podlagi tehničnih rešitev, ne želi pa se 
spuščati v politične poti – namen neposredne demokracije je demokracija s 
strani ljudstva 

- Damijan Kovačević se je prijavil na tečaj retorike, začne septembra 
 
 Ime in priimek Podpis 
Predsednik 
društva: 

Matjaž Ugovšek  

Zapisnikar: Tea Lorberg  
Overovitelj: Matjaž Ugovšek  
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