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ZAPISNIK SESTANKA 

KOORDINATORSTVA OZS 
 
 
Dan in datum Nedelja, 23. 10. 2011 
Ura 21:00 – 22:00 
Kraj TeamSpeak 
Koordinatorstvo 
OZS – prisotni 
(7/10) 

1. Tea Lorberg 
2. Mitja Jež  
3. Darijan Vukadin 
4. Sandra Grosek 
5. Maja Zakotnik  
6. Niko Godec 
7. Matjaž Ugovšek 

Koordinatorstvo 
OZS – odsotni 
(3/10) 

1. Damijan Kovačević (opravičeno) 
2. Mitja Ančik 
3. Jakob Borovšak 

SKLEPČNOST 70 %, skupščina je sklepčna (minimum 50 %) 
 
Aktivni • lani (organizacija) Koordinatorstvo OZS 

1. Maja Zakotnik  
2. Mitja Ančik 
3. Rok Kmetec 
4. Ugo Ugowsky 
5. Damijan Kovačević 
6. Jakob Borovšak 
7. Sandra Grosek 
8. Darijan Vukadin 
9. Tea Lorberg 
10. Mitja Jež 
11. Niko Godec 
12. Rihard Destradi 
13. Luka Zorč 

1. Damijan Kovačević 
2. Tea Lorberg 
3. Darijan Vukadin 
4. Maja Zakotnik  
5. Ugo Ugowsky 
6. Mitja Ančik 
7. Jakob Borovšak 
8. Niko Godec 
9. Mitja Jež 
10. Sandra Grosek 

 
DNEVNI RED: 
 

1.) Dogajanje pred Borzo 
� 20-30 ljudi na skupščini, vzdušje bolj negativno, Ugo napoveduje, da se bo 

taborjenje pred Borzo kmalu končalo ali bistveno zmanjšalo (cirka teden jim 
da) – do takrat bodo poskušali vzpostaviti kamero, ki bo odprla medijski 
prostor za zbiranje rešitev (pod Uro – bavarski dvor) – Katja in Denis 

� stične točke programa pred Borzo: Direktna demokracija, Utd, temeljne 
socialne pravice, sonaravni razvoj – na sestanku ni bilo dorečeno ničesar 
konkretnega, politično vzdušje – Društvo Duh časa spremlja dogajanje  



Društvo Duh časa  
društvo za trajnostni razvoj 

Trubarjeva cesta 72 
1000 Ljubljana 

 

2 
 

� Vojko Kogej je direktor vesoljske tiskovne agencije v Sloveniji – izredni 
nasprotnik TEŠ-a, Ugo se je z njim pogovarjal glede Društva Duh časa – 
zanima ga sodelovanje 

� Ugo se je pogovarjal z Alešem Pevec – član očistimo Slovenijo – pozitiven 
človek, zelo dober pri organiziranju – začeli so se pogovarjati o novem 
dogodku, ki naj bi bil barvit, pozitiven in osredotočen na rešitve (Kongresni trg 
z odrom, ozvočenjem, Sidharta, dober program) – 11. 11. 2011, petek – veliko 
ljudi že seznanjenih – namen osveščanja Zeitgeist, Venus project – Ugo 
naredi projektni obrazec do petka 28. 10. 2011 

 
2.) Sodelovanje s TRS 
� spornost sodelovanja s stranko TRS – odločili smo se, da podpiramo gibanje 

TRS in ne stranke, ki je orodje za doseganje ciljev 
� Ugo napiše poročilo o sodelovanju s TRS, vendar ko prejmemo ves njihov 

program 
� Sandra in Darijan sta bila na srečanju v Mariboru, v petek 21. 10. 2011 – 

spoznavni večer, na njem je bilo dosti idej – še enkrat se srečajo v sredo, ob 
17:00 v pekarni, dvorana Gustav  

� Sandra: stojnica za promoviranje Zeitgeista in gibanja TRS-a v Ljubljani za 
četrtek, petek (ni še jasno točnega časa) 

� Niko je preveril njihov program, ki je sprejemljiv, le nekatere podrobnosti 
manjkajo 

� Vsi koordinatorji si morajo prebrati dokument: Kam po krizi – Niko zelo 
priporoča branje ter skrajšani program, ki je na internetni strani : 
Uhttp://www.gibanje-trs.si/?page_id=1093U 

� Zaenkrat kot posamezniki sodelujemo s stranko TRS in ne kot društvo Duh 
časa, ki je zaenkrat naklonjeno le s sodelovanjem z gibanjem 

 
3.) Intervju na RA Koper 
� Damijan Kovačevič se je javil, da gre na intervju. Mitja in Ugo se jima pridruži. 
� Ljuba Sušan (Mitja se z njo sliši v ponedeljek, da povpraša za naslov in za 

glavne točke govora in posreduje društvu podatke) 
� Ob 11:30, dne 27. 10. 2011 (pride se v Koper Studio, po možnosti 10 minut 

prej) 
� Predlog sprejet 

 
RAZNO – PROMO MATERIAL!!!  

– do 28. 10. 2011 bo narejen DVD ovitek, potrjuje se na sestanku v nedeljo 30. 
10. 2011 

– Mitja Ančik – 1000 DVD-jev (+ Maja in Ugo) 
– Vizitke – na zadnji strani izbrani stavki o naši viziji – Pripravi Niko do jutri v 

obliki glasovanja – najboljši stavki se stiskajo na vizitki 
 
 Ime in priimek Podpis 
Predsednik 
društva: 

Matjaž Ugovšek  

Zapisnikar: Tea Lorberg  

http://www.gibanje-trs.si/?page_id=1093�
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Overovitelj: Maja Zakotnik  
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