Društvo Duh časa
društvo za trajnostni razvoj
Trubarjeva cesta 72
1000 Ljubljana

ZAPISNIK SESTANKA
KOORDINATORSTVA OZS
Dan in datum
Nedelja, 18. 9. 2011
Ura
20:35 – 20:35
Kraj
TeamSpeak
Koordinatorstvo
1. Damijan Kovačević
OZS – prisotni
2. Tea Lorberg
(8/10)
3. Niko Godec
21:25 (9/10)
4. Mitja Jež
5. Jakob Borovšak
6. Darijan Vukadin
7. Sandra Grosek
8. Mitja Ančik (22:00 se je opravičil in odšel)
9. Ugo Ugowsky (opravičen za zamudo) – 21:25 prisoten
Koordinatorstvo
1. Maja Zakotnik (opravičena)
OZS – odsotni
(2/10)
21:25 (1/10)
GOSTJE Ob 8:30 nihče
prisotni
Ob 21:30 Roberto/SLO
SKLEPČNOST
80 %, skupščina je sklepčna (minimum 50 %)
Aktivni člani (organizacija)
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

Koordinatorstvo OZS
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

1

Društvo Duh časa
društvo za trajnostni razvoj
Trubarjeva cesta 72
1000 Ljubljana

DNEVNI RED:
PONOVITEV ALINEJ PREJŠNJEGA SESTANKA
Projekti (kje smo)
- Sandra še raziskuje
- Jakob: 1/4 njive, izdelali 150 m potke, 140 gradic, delavnica je bila
uspešna, prišli 4 ljudje – namerava narediti še 2 delavnici v bližnji
prihodnosti
- Niko: spremenil projekt – sedaj gre za izdelavo električnega
kolesa., Projekt gre po načrtu, zmogljivost motorja je premajhna in
išče pomoč pri organizacijah in posameznikih, ki izdelujejo električna
vozila. Od tega je odvisen napredek oziroma zaustavitev projekta
- Tea: spreminja projekt pri predavanjih. Osredotočila se bo na eno
predavanje.
- Mitja Ančik: lokacija ni bila idealna, zato bo to prestavil na kasnejši
datum
- Damijan: se bo lahko držal datumov – za prvo fazo
Knjiga Emi
- Damijan prosi za informacije v zvezi z izdajo knjige. Darijan pravi,
da je premala naklada, da bi nas založba Ciceron vzela v okrilje.
Knjiga je lahko tudi v obliki zvezka. Lahko je speta in ne šivana (kar
je potem ceneje) in lahko jo tudi sami naredimo. Zgodba je aktualna
za otroke, ni pa povsem po naših smernicah, zato smo se odločili,
da bomo stvar zaenkrat pustili ob strani. Maji smo dali možnost, da
poda svoje mnenje, ko bo imela čas in bomo ponovno odločali o
zadevi.
P.R. – odnosi z javnostmi (Sandra Grosek poročilo, Boris tudi, mesečni bilten,
razpisi za prostore, javnost@zeitgeist.si)
- Sandra je že poslala poročilo po elektronskem naslovu. Damijan
sprašuje, če ima kakšne probleme in če potrebuje kakršnokoli
pomoč. Damijan še ni poslal podatkov, koliko potrebuje kdo za svoje
projekte.
- Sandri moramo vsi poslati predstavitve svojih projektov.
- Mesečni bilten – Mitja Jež je poslal vsem vabilo za prejemanje
mesečnega biltena
- Razpisi za prostore – vemo kje v Sloveniji se lahko dobi prostore
oziroma kaj potrebujemo, da dobimo prostore (pisarne,
predavalnice, klubi ipd.)
- javnost@zeitgeist.si – primeren naslov za ekipo za odnose z
javnostmi. Tea je predalagala specifikacijo vseh e-naslovov, da
bomo imeli vsi vpogled, čemu je posamezen naslov točno
namenjen, kdo je v njem in kaj se tja pošilja.
Jakob Borovšak: delavnice
Mitja Jež: Odeon, koper, izloa, sežana knjižnice
U

U

U

U
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Rihard: še ta teden naj bi kontaktiral Odeon. Za Sežano se moramo
ta teden zmeniti, kaj in kako. V Izoli še ni določenega datuma.
NET TV: (poročilo Darjan Vukadin)
- Darijan – Net TV še ni nič odgovoril, Exodus se je javil in se
dogovarjamo z Zoranom
Promomaterial: (Matjaž Ugovšek)
- Ugo je naredil večino, CD ovitek se še oblikuje. Damijan predlaga,
da se brošur ne tiska več, ampak se namesto tega tiska nekaj od
10-letnega načrta.
- Sprejet sklep: zaenkrat obdržimo še vedno manjšo naklado
brošure »Projekt Venus«, ko bo 10-letni načrt narejen, bomo
govorili naprej.
-

REDNI DEL:
PROJEKT RAČUNALNIKI:
- 2 brošurici Mitja delil z nami – ena je za stranke (mojprvi PC).
Naredil osnutek brošurice za uporabo linuxov (moj prvi linux).
- Simbioz – je podjetje, ki se ukvarja z odvzemom računalnikov.
Kontaktiral jih je in bi lahko od njih dobili kakšne rezervne dele.
- Zeos – je podjetje, podobno komunali. Imajo oddelek, kjer zbirajo
razne materiale, med drugim rač. opremo. Kar bi od njih dobili, ne
bi smeli oglaševati, so pa nam pripravljeni pomagati.
- Agt – firma iz Kranja. Na njih lahko računamo. Tedensko ga bodo
poklicali in donirali tisto, česar ne rabijo.
- Moramo narediti raziskavo o številu ljudi, ki potrebujejo računalnike.
- Rabimo skladišče oziroma prostore z ogrevanjem (zaradi vlage).
KAŠ: Klub Ajdovskih Študentov (pove Mitja Jež)
- Mitja Jež – KAŠ kontaktiral poleti. Predsednik Andraž ga je
kontaktiral in na mail poslal, kako bi lahko stvar izvedli.
- Izvedba 4 dogodkov – 3 x predvajanje + zaključni dogodek:
1.
22. oktober – začetek dogodka – predvajanje Addendum
2.
5. november – predvajanje filma Moving Forward
3.
19. november – predvajanje filma Future By Design
4.
3. december – predstavitev Društva Duh časa
- Damijan predlaga, da se dogovorimo, ob kateri uri bi določili
predvajanje.
- Predlagano ob 17:00 uri. Sprejeto.
SKUPINA ZA PREVAJANJE: (nadaljnje naloge te skupine)
- Kaj prevajamo? Predlogi – filmi
- Naredi se specifikacija filmov, da bomo dali prioriteto
najpomembnejšim
- Naredimo tudi sinhronizacije krajših filmov (American Dream, Story
of stuff ipd.)
ZAMENJAVA IMENA skupine "Projekt Venus in inovacijska" v "RAZVOJ
in INOVACIJE":
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Sprejeli sklep, da se ime skupine zamenja v »skupina za RAZVOJ
IN INOVACIJE«
MITJA JEŽ: poda poročilo o tednu mobilnosti v Kopru
- In Eko teden. Na razpolago so imeli stojnice ter oder s kulturnimi in
glasbenimi prireditvami. Oddali vsaj 50 DVD-jev. Zanimanje je bilo
zadovoljivo.
CANKARJEV DOM: (Matjaž Ugovšek poda poročilo):
- Ugo se je dogovoril, da bo prevzel dolg nase. Posledično društvo ne
bo več odgovorno za dolg do Cankarjevega doma. Stvar lepo teče
naprej. V ponedeljek se dodatno dogovori z odvetnico, ki ima ta
postopek čez.
POROČILO SESTANKA za dokumentarni film (Matjaž Ugovšek)
- Dobili so se v lokalu Barjanc, na Viču. Dobili so se izkušeni ljudje,
kjer so tekle zanimive debate. Vsak je imel cel kup predlogov, kaj bi
lahko film vseboval. Bilo je barvito in obetavno. Dorečeno je bilo, da
Tomaž Letnar prevzame scenarij. Skupaj bomo pred srečanjem z
njim izdelali sinopsis - vsebino.
POROČILO o predavanju »projektni management« (Niko Godec)
- Ob dogovorjenem času sta prišli le dve osebi. Damijan se je kasneje
pridružil. Niko je sklenil, da bo raje naredil PowerPoint prezentacijo
in jo delil organizaciji.
JE TA TEDEN KOGA KAJ ZMOTILO OZIROMA BI OPOZORIL NA
KAKŠNE NEPRAVILNOSTI:
- Damijana je zmotil Nikov pristop pri ustvarjanju novega projekta
(podrobnosti projekta še niso znane).
- Niko bi želel krajše sestanke
RAZNO
- dobro bi bilo, da vsi kordinatorji poglobljeno poznajo društvene
projekte
- ali so se prostovoljci javili na naše povabilo k sodelovanju? - NE
- Naše predstavitve je treba predstaviti po principu »kaj-kakozakaj«
- obrazec za glasovanje sprejet
- dnevni red se sestavlja v koledarju
-

NALOGE:
-

-

-

koordinatorji, ki delujejo na projektih, morajo poslati pisno
predstavitev projekta Sandri
Tea je predlagala specifikacijo vseh e-naslovov, da bomo imeli vsi
vpogled, čemu je posamezen naslov točno namenjen, kdo je v njem
in kaj se tja pošilja.
Regijski koordinatorji pokličejo do 2.10. šole (3 naključne šole),
enote za zaposlovanje in Centre za socialno delo ter se pozanimajo
o potrebah po računalnikih.
Damijan vpraša Borisa, če lahko najde prostore za računalnike.
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-

Predsednik
društva:
Zapisnikar:
Overovitelj:

Tea naredi specifikacijo filmov za prevode do 25. 09., da bomo dali
prioriteto najpomembnejšim
Ime in priimek
Matjaž Ugovšek

Podpis

Tea Lorberg
Damijan Kovačevič
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