Poro• ilo s sestanka koordinatorstva OZS, 8. maja 2011
Prisotni:
Matjaž Ugovšek, Tea Lorberg, Damijan Kovačevič, Maja Zakotnik, Sašo Štebe, Mitja
Jež, Sebastijan Adlešič in Mitja Ančik
Dnevni red:
1. Oddaja poročil s strani koordinatorjev
2. Prenova spletne strani
3. Predavanja v gimnaziji Moste
4. Anketa za obiskovalce naših predavanj
5. Sodelovanje v oddaji Polnočni klub na RTVSlo
6. Priprave na sestanek z Janezom Lombergarjem (gl. urednik kulturno-umetniškega
programa na RTVSlo)
7. Naše sodelovanje na festivalu prostovoljstva v Ljubljani, 23. maja letos

Poro• ilo:
1. Oddaja poročil s strani koordinatorjev:
Prišli smo do sklepa, da se koordinatorji posameznih skupin in ekip obvezujemo k
pisanju mesečnih in po potrebi (v primeru večjih aktivnosti) tudi tedenskih poročil. Ta
bodo namenjena pregledu dejavnosti posameznih skupin in ekip. Zaradi zagotavljanja
preglednosti, bodo mesečna poročila sproti objavljana na našem forumu v kategoriji
Koordinatorstvo OZS/Poro• ila/ kjer bo imel vsak koordinator svojo “nit” v kateri bo
poročal. Naloga koordinatorja OZS (Ugo) je potem ta poročila upoštevati pri sestavljanju
mesečnega newsletterja, ki ga pošiljamo po elektronski pošti vsem članom in
simpatizerjem.
U

2. Prenova spletne strani:
Na projektu so trenutno Sašo Štebe, Mitja Ančik in Mitja Jež. Dogovorjeno je, da bo
vstopna stran ločena od same strukture, kar pusti veliko maneverskega prostora pri
vizualnemu oblikovanju vstopne strani. Tu bodo bližnjice do najpomembnejših rubrik na
naši spletni strani in primerno, kratko sporočilo (lahko slogan), ki bo tudi naključnega
obiskovalca takoj seznanil z našimi smernicami in morda še kakšen “gadget”, ki bo
vstopni strani dodal vrednost (ura, kak statistični podatek, ali kaj podobnega). Glede
arhitekture in tudi same platforme, na kateri bo tekla prenovljena stran, so vprašanja še
odprta, saj je na voljo več dobrih rešitev. Zmenili smo se, da bodo zgoraj navedeni
izvajalci projekta takoj začeli s preizkušanjem različnih opcij ter se skupaj odločili za
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najbolj primerno. V naslednji fazi bodo na izbrani platformi zagnali testno verzijo, na
podlagi katere se bo potem dogovarjalo naprej. Verjetno bo testna verzija pripravljena
do konca maja.

3. Predavanja v gimnaziji Moste:
Sašo in Kristijan sta konec aprila začela s predavanji na gimnaziji Moste. Vse kaže, da
bo mogoče tam organizirati predavanja, delavnice, predvajanja filmov ipd. tudi v
bodoče, zato smo se zavezali k oblikovanju različnih programskih sklopov, s katerimi bi
na takih dogodkih predstavili Projekt Venus, RBE in naše gibanje. Naslednje predavanje
bo v torek, 10. maja ob 14:30 na gimnaziji Moste.
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4. Anketa za obiskovalce naših predavanj:
Tea je pripravila anketo, ki bi jo razdeljevali obiskovalcem naših prireditev. Gre za
seznam vprašanj, katerih namen je dobiti vtis o splošnem mnenju ljudi nad stanjem v
družbi, pravičnostjo trenutnega sistema, izvedljivostjo Projekta Venus ipd. Vprašanj je
že kar nekaj, sledi le še oblikovanje ankete v lično in pregledno formo, ki bo služila
namenu.
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5. Sodelovanje v oddaji Polnočni klub na RTVSlo:
Oddaja je na sporedu ob petkih ob 23:00 na TVSlo 1. Nimamo še podatka kdaj bodo
predvajali oddajo, v kateri sodelujemo, snemanje pa bo v sredo, 18. maja ob 8:30. uri.
Več o sami oddaji bomo izvedeli v sredo, 11. maja, po sestanku z vodstvom oddaje,
sicer pa bo osrednja tema tranzicija v boljši, pravičnejši svet.
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6. Priprave na sestanek z Janezom Lombergarjem, gl. urednikom kulturno-umetniškega
programa na RTVSlo):
Namen srečanja bo pobuda k predvajanju filmov Zeitgeist in filma Future by design in
vzpostavitev pozitivnega odnosa z RTVSlo. Ker gre za pomembno in občutljivo zadevo,
smo sklenili temu posvetiti več časa, kot smo ga imeli na voljo na tem sestanku, zato
bova Ugo in Damijan do naslednjega srečanja pripravila okvirno predstavitev.
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7. Naše sodelovanje na festivalu prostovoljstva v Ljubljani, 23. maja letos:
Gre za vsakoletno srečanje in predstavitev slovenskih nevladnih prostovoljskih
organizacij. Festival bo na Prešernovem trgu v Ljubljani in bo potekal cel dan, z
začetkom ob 9h zjutraj. Na voljo imamo tudi cca. 20 minut glavnega odra, kar lahko
izkoristimo za učinkovito predstavitev naše organizacije. Matjaž Ugovšek bom sodeloval
z organizatorji pri izdelavi zabavnega programa na odru s svojo glasbeno skupino, Maja
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Zakotnik, pa je pripravljena prevzeti predstavitev društva. Žal pri tej točki nismo uspeli
priti do kakšnjih podrobnejših zaključkov, saj se je sestanek že precej zavlekel, zato
smo tudi to zadevo prenesli na naslednje srečanje, ki pa bo v nedeljo, 15. maja 2011.
Ljubljana, 9. maj 2011

