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1. Koledar programov do novega leta (vključno 31. 12. 2022) 
 
Martin Sešlar predstavi program od 24. 3. 2022 do vključno 31. 12. 2022. Polega predstavitve in 
pogovora  o programih ter o odgovornih/morebitnih kandidatih za izvajanje smo določili datum 
programov (nekaterim okvirno). Sprejeli smo naslednji koledar: 
 

• 24. 3. 2022  Občni zbor Mladinskega ceha 

• 25.–27. 3. 2022  birmanski vikend v Pišecah 

• 26. 3. 2022   Mini oratorij,  tema Majhno dekle z velikim srcem 

• 1.–3. 4. 2022   PDV na Pohorju 

• 8. 4. 2022   Priprava animatorjev na Veliko noč (potrebno poklicati Klemna) 

• 8.–9. 4. 2022   Predstavitev animatorstva in povezovalni dnevi z animatorji iz Stopič 

• 9. 4. 2022   mini oratorij, tema:__________ (v sklopu le tega tudi izdelovanje 

butar) (interes animatorjev za veliko butaro) 

• 10. 4. 2022   Cvetna nedelja 

• 17. 4. 2022   Velika noč 

• 22.–23. 4. 2022  Vikend za prvoobhajance v Pišecah 

• 22.–24. 4. 2022  USA v Želimljah, obvezno za 9 razred do 3. letnik 

• SMC jam??? 

• 13. 5. 2022   Zaključek SKG večerov na Kureščku 

• 14. 5. 2022  Mini oratorij, tema:________ 

• 19.–27. 5. 2022 Birmanska devetdnevnica 

• 28. 5. 2022   Birma 

• Enkrat v maja/junija/julija  UO sestanek 

• 27.–29. 6. 2022 Priprave na oratorij,  (možne lokacije: Koprivnik/Pohorje/ Bohinjska) 

• Celo poletje   Počitniško varstvo 

• 4.–15. 7. 2022  Oratorij 2022 Ignacij Lojolski 

• Med poletjem  Uskovniški tedni 

Sestanek UO SMC Sevnica  

ZAPISNIK 19. 3. 2022 17.36–18.41 SEVNICA 

SREČANJE JE 
SKLICAL: 

Nik Gorišek  

ZAPISNIKAR: Martin Sešlar 

PRISOTNI: 
Nik Gorišek, Martin Sešlar, Jure Zelič, Lenart Traven, Nika Ganc, Liza 
Senica, Tinkara Jene 

ODSOTNI: Jože Brečko, Majda Vencelj, Valentina Žveglič, Primož Hrovat 
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• Med poletjem  Kakšen pohod animatorjev v hribe 

• Med poletjem  Izlet sevniških animatorjev (predlogi: Gardaland, Akvalandija, 

Primorska, Vipavska dolina, Mirabilandija, Celovec) 

• Med poletjem  Izlet animatorjev (na Slovenski ravni) 

• 1.–3. 9.2022    Animatlon v Želimljah 

• 2. teden septembra Začetek veroučnega leta – mladinska maša, priprava maše 

• 17. 9.2022   Stična mladih 2022 

• 24. 9.2022   Animatorski krst  

• 3. teden septembra  Začetek birmanskih 

• Vikend v oktobru  PSAO vikend 

• 5. 12. 2022   Miklavževanje 

• 6. 12. 2022  Maša za Miklavža, band 

• 3. teden adventa Priprava na Božič 

• 26. 12. 2022   Palačinkijada 

 

2. Razno 
 

• Martin Sešlar vabi v ŠO ZAO Celje (škofijski odbor združenja animatorjev oratorija). Lenart 

Traven se bo v kratkem pridružil. 

• Predlog Martina Sešlarja o spodbudi za udeležbo na nacionalnih programih Salezijanske 

mladine in Katoliške mladine. 

• Šport – Na sestanku se spomni animatorje da imamo na voljo telovadnico v osnovni šoli v 

četrtek zvečer. 

• Mladinska skupina, petek zvečer 19:00, koordinator:______________, Mladi lahko vsak 

teden pridejo ob 19:00 v SMC, takrat je prostor namenjen le njim. Lahko je pogovor o 

določeni temi, igranje družabni iger ali karkoli drugega. Iščemo še koordinatorja (bi skrbel 

vsaj za grobo organizacijo – da mogoče zagotovi nekoga na teden da bo malo »vodil« stvari) 

• Oseba zaposlena preko javnih del v SMC Sevnica. Jože in Majda naj se pogovorita ali rabimo 

nekoga ali ne (lahko še kdo drug). 

• Mediji. Omogoči se dostop do spletne strani Matiji Zemetu in Valentini Žveglič do fb profila. 

Matija skrbi za spletno stran Valentina pa za družbena omrežja. Dobro je da se stvari sproti 

objavljajo, da smo na tekočem.  

• Pisni mediji. Valentina naj kontaktira Jureta kako je s tem. 

• Band-glasbena skupina. Vsi se strinjamo, da je dobro da obstaja band in da sodeluje pri 

nedeljskih mašah, župnijskih praznovanjih… Mladi so se prvič srečali in se bodo še. Lenart in 

Martin ugotovita da bi bilo dobro da jih stari band spremlja, pomaga, spodbuja, uči na 

njihovem začetku. 

• Počitniško varstvo vodi še naprej Tinkara Jene. 

• Mini oratorij še naprej vodi Nika Ganc. 
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• Birmanske skupine Ciljamo k temu, se skupina pomladi. Za novo zasedbo se trudi Liza Senica, 

ob pomoči dosedanjih članov skupine za pripravo birmanskih skupin. 

• Miklavževanje. Prevzamejo mlajši tako kot 2021 (Jana, Ivana, Katarina) 

• Animatorski krst. Organizacijo imajo čez Nik, Lenart, Martin 

• Generalno čiščenje prostorov SMC. Ugotovimo da je potrebno čiščenje, v nedeljo Lenart, 

Martin in Primož pospravijo band sobo. 

• Nakupi. Ugotovimo da za enkrat nič ne rabimo kupovati. 

• Sinodalno srečanje. Na enem od prihodnjih srečanj vključimo tudi Sinodo (na srečanje pride 

Andrej Sešlar)  

• Mladinski ceh. Nik in Martin povesta da se bo v kratkem mladinski ceh malo prestrukturiral 

in SMC Sevnica bo imela tudi enega predstavnika v upravnem odboru 

• Erasmus. Martin Sešlar predstavi možnost izvajanja določenih programov preko Erasmusa. 

Če se kdaj v prihodnosti odločimo zato se je treba predvsem posvetiti papirologiji. 

• Status društva v javnem interesu ______ Nik Gorišek spodbudi, da se uredi status društva v 

javnem interesu, potrebujemo zato enega človeka ali več??? 

• Štandgas. Martin Sešlar vpraša za zadržke če bi lahko skupina Štandgas(Martin Sešlar, Primož 

Hrovat, Simon Vintar, Nik Kladnik) delovala kot sekcija SMC Sevnica. Razlog je predvsem da 

ni potrebno članom benda ustanavljati novega društva, društvo pa rabijo zato da lahko izdajo 

račun za igranje na dogodkih. Člani UO SMC Sevnica načeloma nimajo zadržkov do tega, se 

pa pojavi vprašanje kako »gre to čez« ker smo neprofitna organizacija in podobne stvari 

povezane z papirji. Nobena dokončna odločitev se še ni sprejela saj  je potrebno vprašati še 

ostale člane društva, nadzorni odbor… 

• Rojstni dnevi. Koordinacijo rojstnih dni v SMC Sevnica prevzame Liza Senica. Cena 

praznovanja je 40€, 30€ se nese takoj po praznovanju Majdi Vencelj, 10€ si animatorja 

razdelita. Še vedno ne dovolimo alkohola za odrasle na praznovanjih v SMCju, je pa možnost 

praznovanja s starši v Miklavževi dvorani (v tem primeru je cena 50€), tudi na praznovanjih 

v Miklavževi ni dovoljen alkohol. 

• Ekipa animatorjev se je napisala na sestanku animatorjev. 

• Aparati Štefančič bodo v kratkem poklicali Nika Goriška. 

• SMC Mail berejo Jure, Martin in Nik 

• Pri vseh stvareh, ki jih opravljamo mentorji/starejši animatorji, je dobro, da vidimo nekoga, 

ki bo stvar prevzel in tudi pomagamo mlajšim, ki prevzemajo določene stvari, da niso takoj 

vrženi v vodo. 
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