ZAPISNIK SESTANKA ŠT. 1 – sodelovanje z OŠ Ljubno ob Savinji
Datum: 17.6.2015 ob 10 uri
Kraj: OŠ Ljubno ob Savinji
Udeleženci sestanka: ravnatelj Rajko Pintar, dr. Anton Jezernik
Tema sestanka: Sodelovanje pri projektu Mostovi

Ravnatelju R. Pintarju sem na kratko predstavil projekt »MOSTOVI« in cilje projekta, slovensko
skupino, ki sodeluje v projektu (vseh 10 članov), dosedanje aktivnosti in naš predlog, da v Zgornje
Savinjski dolini organiziramo 2 – 3 delavnice z osnovnimi šolami oz. z učenci oz. učitelji šol na temo
medgeneracijskega sodelovanja.
Ravnatelj R. Pintar je predlog sprejel in predlagal, da s strani OŠ Ljubno ob Savinji sodeluje učiteljica
Marija Ermenc, dejavnost pa izvedemo v septembru 2015. Marija Ermenc je v mesecu juliju pristala
na sodelovanje pri projektu. Ravnatelj je omenil, da je OŠ Ljubno ob Savinji uspešno sodelovala pri
Erasmus projektu Comenius in nam bo lahko posredovala svoje izkušnje. Dogovorili smo se, da se
bomo o aktivnostih podrobneje dogovorili v začetku šolskega leta (prva polovica meseca septembra)
in pripravili ustrezno gradivo za delavnico.

Zapisal: dr. A. Jezernik

ZAPINIK SESTANKA ŠT. 2 – sodelovanje z Šolo za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje (HVUM)
Datum: 16.6.2015 ob 18.00 uri
Kraj: Srednja šola HVUM Celje
Udeleženci: ravnateljica Štefanija Kos Zidar, dr. A. Jezernik
Tema: Sodelovanje v projektu »MOSTOVI«

Ravnateljici Š. Koz Zidar sem na kratko predstavil projekt in cilje projekta, slovensko skupino (10
članov), dosedanje aktivnosti in naš predlog, da organiziramo z HVUM delavnico na temo
medgeneracijskega sodelovanja, pri kateri bi sodelovali dijaki, študentje in profesorji s poudarkom na
medgeneracijskem sodelovanju in prenosu znanja in izkušenj na področju hortikulture. Ravnateljica
je predlog sprejela. Dogovorila sva se, da delavnico izvedemo v septembru, v prvi polovici meseca
septembra pa pripravimo ustrezno gradivo delavnice.

Zapisal: dr. A. Jezernik

ZAPINIK SESTANKA ŠT. 3 – sodelovanje prof. dr. Stanetom Pejovnikom
Datum: 14.6.2015 ob 11.00 uri
Kraj: FKKT Ljubljana
Udeleženci: prof.dr. Stane Pejovnik , dr. A. Jezernik
Tema: Sodelovanje v projektu »MOSTOVI«

Prof. dr. Stanetu Pejovniku sem na kratko predstavil projekt in cilje projekta, slovensko skupino (10
članov), dosedanje aktivnosti in naš predlog da organiziramo delavnico na FKKT Ljubljana, pri kateri bi
sodelovali študentje, profesorji in raziskovalci te fakultete na temo medgeneracijskega sodelovanja
na področju visokega šolstva s poudarkom na problematiki tehniških fakultetah. Prof. dr. Pejovnik se
je s predlogom strinjal in je hkrati pristal tudi na aktivno sodelovanje v projektu, kot član slovenske
skupine projekta. Dogovorila sva se, da sodelovanje izvedemo že ob konferenci projekta »MOSTOVI«
5. In 6.6.2015, nadalje pa v septembru 2015, ko bomo pripravili delavnico na navedeni fakulteti.

Zapisal: dr. A. Jezernik

Projekt »MOSTOVI«
ZAPINIK SESTANKA ŠT. 4 – sodelovanje občin Zgornje Savinjske doline
Datum: julij, avgust 2015
Kraj: Zgornje Savinjske občine (Mozirje, Nazarje, Ljubno Ob Savinji, Gornji Grad, Luče, Solčava)
Udeleženci: župani občin, Toni Rifelj, dr. A. Jezernik
Tema: Sodelovanje v projektu »MOSTOVI«

Županom sva na kratko predstavil projekt in cilje projekta, slovensko skupino (10 članov), dosedanje
aktivnosti in naš predlog izvedbe delavnic na temo medgeneracijsko sodelovanje z OŠ Zgornje
Savinjske regije. Vsi župani so nam zagotovili pomoč in podporo pri projektu (prostori, izvedba
delavnic…). Člani slovenske skupine bomo občine obvestili o aktivnostih in dejavnostih oz. izvedbi
delavnic v septembru 2015.

Zapisal: dr. A. Jezernik

