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

ZAPISNIK SESTANKA
KOORDINATORSTVA OZS

Dan in datum
Ura
Kraj
Prisotni OZS
6/8

Odsotni OZS
2/8
Ostali prisotni

Nedelja, 4.9.2011
13.30 – 18.15
Ljubljana, Bar Barjanc
Damijan Kovačević
Matjaž Ugovšek
Darijan Vukadin
Maja Zakotnik
Mitja Jež (online)
Tea Lorberg (od 16.30 dalje)
Jakob Borovšak
Niko Godec
Mitja Ančik
Sandra Grosek
Denis Jakupović
Katja Kunst (od 17h dalje)

Dnevni red:
1. Teden mobilnosti v Kopru – končni dogovor
2. Predavanje v Škocjanu – poročilo o pripravah
3. Projekt ˝Računalniki˝
4. Branje ob sredah
5. Dokumentacija društva
6. Knjiga: Emi – otrok zvezd
7. Naši projekti
8. Pritožbe in pripombe aktivnih članov
9. Newsletter
10. Razno
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Sestanek je vodil Damijan Kovačević.
Besedilo:
1. Teden mobilnosti v Kopru (24.9.2011) – končni dogovor
- Traja 1 teden, mi se predstavimo 24.9.2011
- Mitja Jež pregleda, kaj že imajo (promo material, pomočnike) in sporoči,
če potrebuje še kaj do srede 7.9.
- Predlog: Zavrtijo naj ˝W ho k illed electric ca r˝
2. Predavanje v Škocjanu (25.9.) – poročilo o pripravah
- Načrtovano je bilo za soboto 24.9.
- Ker imamo takrat tudi Koper in pa delavnico za prostovoljce, smo
predavanje prestavili na nedeljo 25.9. (čakamo še potrditev za prostor v
pon. 5.9.)
- Kdo: Damijan in Matjaž (spremlja ju Katja Kunst)
- Imamo nagovor (uvodni govor) + Prihodnost po meri + diskusija z
obiskovalci
- Na začetku in na koncu jim postavimo nekaj vprašanj
- Razdelimo flyerje A5 in bookmarks, kjer so linki do spletnih strani, filmov,…
(za njihovo nadaljnje izobraževanje o tej tematiki), naredimo tudi nove
nalepke (za društvo) – Darijan
- Ekipa iz Škocjana sama naredi reklama in posreduje poročilo – to
nadzoruje Damijan
- Promo tekst za promocijo na radiu, TV, … pošljemo takoj (Damijan)
- plakate pošljemo z avtobusom v ponedeljek, 5.9.
3. Projekt ˝Računalniki˝
- Mitja Ančik in Damijan se dobita v torek ali sredo ta teden in se dokončno
dogovorita o izpeljavi projekta
- Najdemo organizacije, ki se ukvarjajo prav s tem in z njimi sodelujemo –
se povežemo
- Poročilo do 11.9. (Mitja Ančik)
4. Branje ob sredah
- Ker smo snemanje na TV Exodus že skoraj zaključili, se bomo ob sredah
ponovno dobivali in skupaj predelovali pomebno gradivo
- V sredo 7.9. se dobimo ob 20.30 – ˝The best that money can´t buy˝
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5. Dokumentacija društva
- Maja arhivira vse dokumente, pravilnike, pogodbe, promo material,…
- Ugo ji posreduje še Statut in pogodbe z NLB ter ostalo, kar ima
- Potrebujemo BLAGAJNIKA! Vprašamo člane, ki so se javili za sodelovanje.
- Potrebujemo tudi koordinatorje in sokoordinatorje
6. Knjiga: Emi – otrok zvezd
- Poučna zgodbica za otroke
- Ugo nam bo knjigo posredoval v PDF formatu
- Sodelovali bi z založbo, ki bi knjigo promovirala (Ugo, Darijan - Ciceron),
našli tiskarja (Vasja – se je ponudil ravno za to)
- Gorazd Vahen bi lahko naredil ilustracije (Ugo)
- Nato se bo knjigo prodajalo, še posebej na otroških delavnicah (vrtci, OŠ)
– Maja
- Več podrobnosti (založba, tisk, ilustracije) povemo 11.9. (Ugo, Darijan,
Sandra)
7. Naši projekti
- Damijan: nič novega; Ugo se bo pogovoril z žensko, ki bo delala pri Plutu,
ona bi nam lahko veliko pomagala
- Ugo: je že govoril z 2 režiserjema, jima posredoval naše ideje in načrte,
sestavil seznam oseb za intervjuje.
- Za film bi posneli tudi naš simpozi, vključili bi tudi Greenpeace konferenco
o obnovljivih virih – poudariti je treba, da je pomebno, da je elektrika
dostopna brezplačno!
- Maja: Projekt bo zaradi zahtevnih priprav končan kasneje kot predvideno.
Z delavnicami bi začeli sredi novembra. Gorazd Vahen bi mi lahko pomagal
pri pripravi. Maja delavnice natančno predstavi 11.9.
- Sandra: Se bo zaradi finačne stiske v že obstoječem zavetišču raje
posvetila temu, da pomaga njim, ne da odpira še dodaten center
(potrebuje mačjo hrano, odeje,… Mitja Ančik lahko dobi nekaj hrane)
- Darijan: Je že kontaktiral ljudi, ki bi nam lahko priskrbeli primeren prostor
za klub, predavalnico, društvene prostore
- VSI mi pošljejo projektni obrazec za svoj projekt, podpisali pa smo tudi
izjave koordinatorjev projektov
8. Pritožbe in pripombe aktivnih članov
- Zamujanje na sestanke, srečanja,…
- Nepozornost pri poslušanju drug drugega
- Pomanjkanje časa pri vseh zaradi obveznosti izven društva
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-

-

Premalo nas je; multimedija, govorništvo, PR (do 11.9. vsak razčleni svoj
projekt, pove koliko ljudi potrebuje in za kaj, nato se kontaktira
prostovoljce, ki so se javili in organizira srečanje z njimi)
Neodzivnost aktivnih članov pri mailih (bomo rešili z maili, ki zahtevajo
potrditev)
Pohvala: Nesporazume se rešuje takoj in prav je tako! ˝Ljubezen gradi,
sovraštvo ruši˝ ϑ
Sandra začasno prevzame PR in organizira delo znotraj tega področja

9. Newsletter
- Ugo in Sandra (dogovor 9.9. v čajnici)
- do 11.9. Ugo sestavi tekst, Sandra ga pripravi
- Newsletter skrajšamo in dodamo linke do več informacij
- Nimamo PHP liste (za newsletter, medije in aktivne člane), potrebujemo
nekoga, ki jo bo sestavil (Damijan poskrbi za to)
10. Razno:
- PR koordinator: Sandra Grosek
- Damijan: Povezovanje z društvi (Zveza za voljo ljudstva bi ustanovila
stranko in podprla RBE) – najprej moramo nekaj konkretnega narediti, šele
nato si bodo druga društva želela povezati z nami, trenutno pa je problem,
da vsak zagovarja samo svoje ideje
- Ugo: do 11.9. bo nov promo material pripravljen, če bodo prostovoljci
opravili svoje delo, zaenkrat je sigurna le Ana Fabiani (celostna podoba
društva)
- Damijan in Ugo: v ponedeljek pripravita razpredelnico z razdelitvijo nalog
(kdo in kaj)
- Tea: Prostovoljcem se naj vsaj po mailu javi, da nismo pozabili na njih
- Maja: Spletna stran – to bi morala biti ena izmed prioritet! Najdemo
nekoga, ki bi nam lahko pomagal (Mitja pove, kaj bi potrebovali)
- Damijan: Street action: ker imamo ogromno drugega dela, bi bila za to
lahko zadolžena primorska ekipa, povrne se jim stroške (Mitja Jež
organizira ekipo)
- Naši organizaciji se je pridružila Katja Kunst, ki se bo vpeljala v
govorništvo (komunikacijska skupina), ter bi lahko prevzela koordinatorstvo
Dolenjske, če bo pripravljena
- Mojca Ferenček (za vizualne umetnosti) – kontaktira jo Damijan ali Ugo
ZAKLJUČEK:
Sestanek smo zaključili ob 18.15.
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Predsednik
društva:
Zapisnikar:
Overovitelj:

Ime in priimek
Matjaž Ugovšek

Podpis

Maja Zakotnik
Damijan Kovačević
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