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Sestanek Mreže mlade generacije – 25. april 2005 

Kraj:  Reaktor Brinje 

Prisotni: Simona Sučič, Petra Rogan, Janez Gale, Marko Giacomelli, Sarvary 
Attila, Luka Štrubelj, Robert Bergant, Teja Gale 

Začetek: 16:45 

 

Dnevni red: 
1. Potrditev dnevnega reda 
2. Zgibanka DJS  
3. Odbojkarska liga 
4. Majice 
5. Ekskurzija 
6. Spletna stran 
7. Prispevki za publikacije in konference 
 

 
1. Potrditev dnevnega reda 
 
Pripomb na dnevni red ni bilo. 
 
 
2. Zgibanka DJS 
 
Nosilec projekta Zgibanka DJS Janez Gale je poročal o stanju. Na zadnjem sestanku upravnega 
odbora so nam finančno precej oklestili projekt, tako da bo zastavljen mnogo ožje kot smo sprva 
načrtovali. V prvi vrsti bo predstavljen DJS in obe sekciji (MMG in Alfa). Ostale organizacije 
bodo dobile svoj prostor samo v primeru, če bodo plačale svoj prostor v brošuri. Cene bodo 
odvisne od velikosti zasedenega prostora, okvirno pa se bodo gibale okoli nekaj deset tisočakih. 
Izražene so bile tudi želje o angleški verziji (na ločeni brošuri ali pa na drugi strani slovenske 
brošure). Podobo bo oblikoval zunanji oblikovalec (oblikovalec, ki dela za ARAO). 
Janez bo pripravil okvirni predlog zgibanke, nato pa bo Mare pripravil še pismo, ki ga bomo 
pošiljali delovnim organizacijam. Pisma naj bi odposlali v drugem tednu maja.  
 
 
3. Odbojkarska liga 
 
Letos bo odbojkarsko ligo vodil Luka Štrubelj. Liga se bo začela predvidoma v tretjem tednu 
maja, vsekakor pa se mora končati pred šolskimi počitnicami. 
 
 
 
 



4. Majice 
 
Odločili smo se za majice z dolgimi rokavi, oranžne barve, na katere bi tiskali nov logo MMG 
(črno bel tisk). Projekt bo izpeljala Simona. 
 
 
5. Ekskurzija 
 
Zaenkrat sta v igri dve varianti. Prva je Bolgarija, ki jo bodo verjetno organizirali Hrvati (zadnja 
četrtina leta), druga varianta pa je Bruselj (ogled institucij EU) s postankom v Belgiji 
(raziskovalni center SCK*CEN). Bolj resno o tej temi se bomo začeli pogovarjati po počitnicah. 
 
 
6. Spletna stran 
 
Ogrodje nove spletne strani, ki temelji na SQL bazi je narejeno. Zasluge gredo zunanjemu 
sodelavcu na ARAO Miru Sodji in Janezu Galetu. Trenutno poteka dopolnjevanje rubrik kot so 
kdo smo, novice, projekti, informacije, prosti čas, ... Pri tem delu sem Janezu ponudil pomoč. 
Stran je zasnovana tako, da bo vsakdo lahko sam naložil novo novico, poročilo, ... Ko bo stran 
približno dograjena, bomo poskrbeli tudi za promocijo (npr. Najdi.si, ...). 
 
 
7. Prispevki za publikacije in konference 
 
Simona je pred nekaj dnevi objavila prva dva prispevka v glasilu, ki ga nekajkrat letno izda 
Mladinska sekcija NATO. Vsi, ki imate kakršnekoli tematike povezane z jedrsko tehniko 
(radioaktivnost, odpadki, reaktorji, ...) vabljeni. 
Junija bo na Hrvaškem YGN forum (http://forum2005.zpf.fer.hr/). Zaradi bližine, bi se bi ga bilo 
dobro udeležiti v večjem številu. Morda je tudi še čas za kakšen poster. 
 
 
Konec sestanka: 18:15 
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