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 MLADI 

  

Skavti pomagali na Klicu dobrote 2014 

V sredo, 26. 11. 2014, je v okviru Slovenske Karitas potekal Klic dobrote. Dobrodelna 

prireditev, je potekala v Celju, sočasno pa so slovenski skavti v ljubljanskem studiu 

sprejemali klice darovalcev. K projektu so se priključili tudi skavti, ki s svojim delovanjem 

in vzorom med mladimi krepijo vse bolj pomembne vrednote kot so solidarnost, so-

pomoč in sočutje do ljudi.  več > 

Vir: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov 

 

Predsednik vlade, ministrica za delo in ŠOS podpisali dogovor glede študentskega dela 

Predsednik vlade Miro Cerar, ministrica za delo Anja Kopač Mrak in predsednik 

Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) Žiga Schmidt so v četrtek, 27.11.2014, še pred 

sejo vlade podpisali skupni dogovor glede študentskega dela.  več > 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 
Pripravljeni na 21. stoletje! 

Zavod Ypsilon pripravlja poseben projekt z naslovom Learn4Life – Pripravljeni na 21. 

stoletje!. Namen projekta je opremiti mlade s tistimi znanji, ki jih potrebujejo za delo in 

življenje v današnjem času.  več > 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

Program Mednarodno priznanje za mlade – MEPI 

Program Mednarodno priznanje za mlade – MEPI je svetovno priznani mladinski 

program, ki mladim med 14. in 25. letom omogoča, da v svojem prostem času z udeležbo 

na različnih področjih, odkrijejo in razvijejo svoje potenciale.  več > 

Vir: Zavod MEPI 

 

Skavti v pomoč pod geslom Služiti 

Se spomnite povodnje pred nekaj tedni? Voda je preplavila kar nekaj predelov Slovenije. 

Med njimi je prestopila tudi reka Gradaščica in poplavila vrtnarijo na svojem levem bregu 

v Polhovem Gradcu. In mladi skavti in skavtinje niso sedeli križem rok Medsebojna pomoč 

in solidarnost sta v teh trenutkih in ob vse bolj spremljajočem se vremenu vse bolj 

pomembna.  več > 

Vir: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov 

 

http://mlad.si/novica/3339-Skavti-pomagali-na-Klicu-dobrote-2014
http://mlad.si/novica/3348-Predsednik-vlade%2C-ministrica-za-delo-in-studentje-podpisali-dogovor-glede-studentskega-dela
http://mlad.si/novica/3346-Pripravljeni-na-21.-stoletje%21
http://mlad.si/novica/3342-Program-Mednarodno-priznanje-za-mlade-MEPI
http://mlad.si/novica/3334-Skavti-v-pomoc-pod-geslom-Sluziti
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Za svoje uporabnike in kulturo poskrbijo že zelo zgodaj 

Mestni kino Ptuj deluje pod okriljem mladinskega centra CID Ptuj v takšni obliki že od 

konca leta 2008. Kot edina organizacija za mlade oziroma mladinski center pa za svoje 

uporabnike poskrbi že zelo zgodaj. Na novo so oblikovali poseben program za predvajanje 

filmov, ki je prilagojen za starše z dojenčki. V Mestnem kinu Ptuj se zavedajo, da starši 

zaradi obilice obveznosti včasih zanemarijo kulturno in družabno življenje, kaj šele da bi 

imeli čas in energijo za kino.  več > 

Vir: CID Ptuj 

 

Guns N’ Roses & Bon Jovi v CID Ptuj 

Kitarski koncerti so popularna oblika preživljanja prostega časa med mladimi v 

mladinskem centru. 80. leta so zaznamovali dolgi lasje, raztrgane kavbojke in usnjene 

jakne, trakovi v laseh, virtuozni kitaristi ter veliko žuranja pred, med in po koncertih. 

Mnoge rokersko zveneče glasbene zasedbe so v devetdesetih že razpadle, le redke pa so 

se obdržale do danes.  več > 

Vir: CID Ptuj 

 

Vodnik za mlade popotnike po Mariboru 

S ponosom predstavljamo novo spletno stran izpod prstov naših prostovoljcev Stopinj 

mesta. Na njej je na voljo kulturni Vodnik za mlade popotnike po Mariboru.  več > 

Vir: INFOPEKA Maribor 

 

Vsi na IZUM - Festival Inovativnosti, Znanosti in Ustvarjalnosti Mladih 

Festival IZUM bo letos obeležil svoj 18. rojstni dan. Že tretje leto zapored se bo pomurski 

praznik inovativnosti, znanosti in ustvarjalnosti mladih odvijal v trgovskem centru 

Maximus v Murski Soboti, in sicer od 25. do 29. novembra 2014 v organizaciji Zveze za 

tehnično kulturo Slovenije, natančneje njenega regionalnega centra s sedežem v Murski 

Soboti.  več > 

Vir: Zveza za tehnično kulturo Slovenije 

 

Nekaj smiselnega: Konferenca o mladih, zadovoljstvu in aktivnem vključevanju v življenje 

skupnosti v obalnih občinah 

Kulturno izobraževalno društvo PiNA vabi na dogodek z naslovom Nekaj smiselnega: 

Konferenca o mladih, zadovoljstvu in aktivnem vključevanju v življenje skupnosti v 

obalnih občinah. Dogodek bo potekal v torek, 2. decembra v Kopru.  več > 

Vir: Kulturno izobraževalno društvo Pina 

 

 

 

http://mlad.si/novica/3329-Za-svoje-uporabnike-in-kulturo-poskrbijo-ze-zelo-zgodaj
http://mlad.si/novica/3327-Guns-N-Roses-Bon-Jovi-v-CID-Ptuj
http://mlad.si/novica/3323-Vodnik-za-mlade-popotnike-po-Mariboru
http://mlad.si/novica/3315-Vsi-na-IZUM---Festival-Inovativnosti%2C-Znanosti-in-Ustvarjalnosti-Mladih
http://mlad.si/novica/3313-NEKAJ-SMISELNEGA-Konferenca-o-mladih%2C-zadovoljstvu-in-aktivnem-vkljucevanju-v-zivljenje-skupnosti-v-obalnih-obcinah
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Mladi – zaklad idej in ustvarjalnosti 

Maribor, 13. – 16. november 2014. Minuli konec tedna je v Mariboru potekal intenzivni 

trening projektnega vodenja Banke idej. Na letošnjem usposabljanju je s praktično 

naravnanim treningom za mlade z idejami sodeloval tudi Inštitut za mladinsko politiko.  

več > 

Vir: Inštitut za mladinsko politiko, Ajdovščina 

 

Hitrost ubija-predvidi svojo hitrost 

S projektom Čista nula, čista vest mlade nagovarjamo k odgovornejšemu ravnanju v 

prometu, da bi za volan vedno sedli le trezni. Kar pri 35,7% alkoholiziranih povzročiteljih 

prometnih nesreč je vzrok previsoka hitrost. Letošnji slogan v spomin vsem žrtvam 

prometnih nesreč se glasi "Hitrost ubija-predvidi svojo hitrost".  več > 

Vir: Zavod Varna pot 

 

Opijajo se že 9-letniki 

Na predavanju Raba substanc in duševno zdravje mladih, ki ga je ob mesecu boja proti 

zasvojenosti organiziral Center za mlade Domžale, dr. Zdenka Čebašek-Travnik, dr. med, 

poudarila, da pitje alkohola med mladimi postaja vse večja težava.  več > 

Vir: Javni zavod center za mlade Domžale  

 

Rekordna udeležba na mladinskem fotografskem natečaju Pogled 

Center za mlade Domžale je pripravil vseslovenski mladinski fotografski natečaj Pogled. 

Skupno smo prejeli 1931 fotografij od 225 avtorjev, kar je največ od vseh mladinskih 

natečajev, ki jih je organiziral center. Žirija je imela zato težko delo, a po osem urnem 

ocenjevanju in posvetovanju jim je le uspelo razglasiti zmagovalce.  več > 

Vir: Javni zavod center za mlade Domžale 

 

Informacijski portal za mlade Troblja 

Mladinski center Krško je pričel z delovanjem novega spletnega informacijskega portala 

za mlade v Posavju TROBLJA. Portal je aktiven od 1.10.2014 dalje na spletnem naslovu 

www.troblja.info.  več > 

Vir: Mladinski center Krško  

 

Narcissus – Orto foto 

Narcissus te vabi na nadaljevanje projekta, tokrat z naslovom »Orto foto«, ki bo v nedeljo 

30. 11. 2014 ob 20:00 v GT22 v Mariboru. Vabljen/-a!  več > 

Vir: Pekarna-Magdalenske mreže 

 

http://mlad.si/novica/3311-Mladi-zaklad-idej-in-ustvarjalnosti
http://mlad.si/novica/3309-Hitrost-ubija-predvidi-svojo-hitrost
http://mlad.si/novica/3305-Opijajo-se-ze-9-letniki
http://mlad.si/novica/3304-Rekordna-udelezba-na-mladinskem-fotografskem-natecaju-Pogled
http://mlad.si/novica/3297-INFORMACIJSKI-PORTAL-ZA-MLADE-TROBLJA
http://mlad.si/novica/3289-Narcissus-Orto-foto
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Objem granitne kocke 

Vljudno vabljen/-a na performans »Objem granitne kocke« v produkciji Pekarne 

Magdalenske mreže. Gre za produkt raziskovalnega procesa, skozi katerega se avtorji 

osredotočajo na tematiko kriminalizacije vstaj izpred leta in dveh nazaj.  več > 

Vir: INFOPEKA Maribor 

 

Umetnost bivanja ali kako najti streho nad glavo? 

V torek, 18. 11. 2014, te ob 19. uri vabimo v Vetrinjski dvor na predstavo gledališko-

aktivistične skupine »Soodločaj, soustvarjaj, sooblikuj, v produkciji Pekarne Magdalenske 

mreže. Predstava obravnava aktualno problematiko javnih prostorov, ki samevajo in 

propadajo in bi lahko bili namenjeni različnim dejavnostim.  več > 

Vir: INFOPEKA Maribor 

 

Delavnice in predavanja o študiju, pripravništvih in delu v tujini 

Na Sindikatu Mladi plus skupaj z Info ŠKUC-om pripravljajo cikel delavnic za mlade o 

študiju, pripravništvih in delu v tujini. Namen cikla predavanj je mladim predstaviti čim 

bolj točne in konkretne informacije o programih, v katere bi se mladi tako pogosteje in 

lažje vključili.  več > 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

Prostovoljstvo na Tajskem 

Vas zanimajo mednarodne izkušnje, druge kulture, delo z živalmi in rast lastne osebnosti? 

Na Popotniškem združenju Slovenije vas vabijo, da postanete prostovoljec na Tajskem. 

Prostovoljec bo deloval v sklopu budističnega templja – Tiger Temple, in bo na dnevni 

bazi skrbel za sirote tigrov, za katere v sklopu templja skrbijo budistični menihi.  več > 

Vir: Popotniško združenje Slovenije 

 

Mladi zmaji organizirali aktivne jesenske počitnice 

Ljubljana, 5. 11. 2014 – V Javnem zavodu Mladi zmaji – Centru za kakovostno preživljanje 

prostega časa mladih smo tudi letos v času jesenskih počitnic pripravili pester program.  

več > 

Vir: Javni zavod Mladi zmaji  

 

Mednarodno mladinsko usposabljanje »Inclusion Cocktail, step II« 

V Mladinskem kulturnem centru (MKC) Slovenj Gradec je med 23.10. in 2.11. 2014, 

potekalo mednarodno usposabljanje mladinskih delavcev z naslovom: »Inclusion 

Cocktail, step II«.  več > 

Vir: MKC Slovenj Gradec 

http://mlad.si/novica/3286-Objem-granitne-kocke
http://mlad.si/novica/3285-Umetnost-bivanja-ali-kako-najti-streho-nad-glavo
http://mlad.si/novica/3276-Delavnice-in-predavanja-o-studiju%2C-pripravnistvih-in-delu-v-tujini
http://mlad.si/novica/3275-Prostovoljstvo-na-Tajskem
http://mlad.si/novica/3271-Mladi-zmaji-organizirali-aktivne-jesenske-pocitnice
http://mlad.si/novica/3270-Mednarodno-mladinsko-usposabljanje-Inclusion-Cocktail%2C-step-II
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 ORGANIZACIJE 

 

Konferenca o mladinskem uličnem delu 

Mreža Mlada ulica in Mladinski svet Ljubljane soorganizirata konferenco o mladinskem 
uličnem delu z mednarodno udeležbo, ki bo v četrtek, 11.12.2014 v Stari mestni 
elektrarni, Slomškova 18, Ljubljana.  več > 

Vir: Zavod BOB 

  

Novi priročniki Mladinskega sveta Slovenije 

V sredo, 26. novembra 2014, ja na Mladinskem svetu Slovenije (MSS) potekala 

predstavitev dveh prenovljenih in enega povsem novega priročnika, ki so namenjeni 

podpori izobraževalnim procesom, ki jih izvajamo na MSS, in v pomoč oz. podporo 

mladinskim delavcem, voditeljem, trenerjem, izvajalcem izobraževanj odraslih, 

mladinskim organizacijam, mladinskim svetom lokalnih skupnosti in drugim javnostim 

pri izvajanju projektov in vodenju mladinskih organizacij ali združenj na lokalni ali 

nacionalni ravni.  več > 

Vir: Mladinski svet Slovenije 

 

Klub MaMa v Mladinskem centru Zagorje ob Savi 

V četrtek, 20.11.2014 je Mreža MaMa v Mladinskem centru Zagorje ob Savi organizirala 

za članice Mreže MaMa enodnevni Klub MaMa in prvi redni zbor Kluba MaMa. Kluba 

MaMa se je udeležilo 37 predstavnikov mladinskih centrov iz 24 mladinskih centrov. 

Teme srečanja so bile poleg predstavitve realizacije letnega delovnega načrta (LDN) 2014 

in 2015 tudi aktualne teme kot je interventni zakon, nacionalni program za mladino in 

vloga Urada RS za mladino do mladinskih centrov v prihodnje.  več > 

Vir: Mreža MaMa 

 

Mladi: več znanja – večji prispevek k skupnosti 

Evropski kulturni in tehnološki center (EKTC) Maribor je v drugi polovici leta 2014 skupaj 

s partnerjem Mladinskim kulturnim centrom Maribor zasnoval in izvedel projekt z 

naslovom »Mladi: več znanja – večji prispevek k skupnosti«, v okviru katerega smo 

vzpodbujali mlade, da skozi aktivno vključevanje v programske aktivnosti pridobijo 

dodatna neformalna znanja za potrebe bolj aktivnega državljanstva in za življenje nujne 

kompetence s področja sociale in medkulturnega dialoga ter se po možnostih v prihodnje 

pridružijo kot akterji mladinskih dejavnosti v svoji lokalni sredini.  več > 

Vir: EKTC Maribor 

 

 

 

http://mlad.si/novica/3349-Konferenca-o-mladinskem-ulicnem-delu
http://mlad.si/novica/3343-Novi-prirocniki-Mladinskega-sveta-Slovenije
http://mlad.si/novica/3335-Klub-MaMa-v-Mladinskem-centru-Zagorje-ob-Savi
http://mlad.si/novica/3333-Mladi-vec-znanja-vecji-prispevek-k-skupnosti
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13. državni kviz gasilske mladine 

Gasilska društva na zveze so v zadnjem času zardi vremenskih razmer velikokrat na 

udaru. A kljub temu najdejo čas za tekmovanja in druženja ter krepitev kompetenc mladih, 

ki jim bodo v pomoč v prihodnosti pri njihovem delu.  več > 

Vir: Gasilska zveza Slovenije 

 

Konvencija o otrokovih pravicah upihnila 25 svečk 

V Predsedniški palači so bili v četrtek, 20.11., v ospredju otroci. Ob 25. obletnici sprejema 

Konvencije o otrokovih pravicah je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor skupaj z 

Junior ambasadorji UNICEF-a priredil posebno slavje. Slavili so napredek, ki je bil v 

preteklih 25 letih dosežen za otroke, in dobra dela, s katerimi so otroci skozi vse leto 

pomagali vrstnikom.  več > 

Vir: Društvo Unicef Slovenija  

 

Mladi rabijo priložnost, da si lahko ustvarijo prihodnost 

V ponedeljek, 17.11.2014, je v Vetrinjskem dvoru v Mariboru potekalo zaključno srečanje 

projekta Pripravniki, ki ga je ob podpori Ameriške ambasade izpeljala Mladinska mreža 

MaMa. Projekt je potekal štiri mesece v treh različnih krajih po Sloveniji in sicer Ljubljani, 

Mariboru in Slovenskih Konjicah.  več > 

Vir: Mreža MaMa 

 

Javni zavod Mladi zmaji objavil Javni razpis 2015 

Namen Javnega razpisa je sofinanciranje mladinskih aktivnosti v Četrtnih mladinskih 

centrih Bežigrad, Črnuče, Šiška in Zalog v letu 2015.  več > 

Vir: Javni zavod Mladi zmaji  

 

Usposabljanje za menedžerje v mladinskih organizacijah 2014 

Mladinski svet Slovenije že od leta 2005 uspešno izvaja projekt usposabljanja 

menedžerjev v mladinskih organizacijah. Usposabljanje je priložnost tako za strokovni 

napredek posameznikov, kot tudi za tkanje medsebojnih vezi med mladinskimi 

organizacijami.  več> 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

Socialno podjetništvo je ena izmed oblik zaposlovanja in samozaposlovanja mladih 

Danes je biti mlad velik izziv. Zakaj? Da se zaposliš v Sloveniji, moraš biti inovativen, 

ustvarjalen, podjeten, moraš biti pred drugimi in misliti »out of the box«. Kaj lahko kot 

mlad človek narediš, da si bolj zaposljiv? Kakšne možnosti imaš, da se samozaposliš? V 

Mladinskem centru smo mladim krajanom omogočili, da se spoznajo s socialnim 

http://mlad.si/novica/3330-13.-drzavni-kviz-gasilske-mladine
http://mlad.si/novica/3321-Konvencija-o-otrokovih-pravicah-upihnila-25-sveck
http://mlad.si/novica/3319-Mladi-rabijo-priloznost%2C-da-si-lahko-ustvarijo-prihodnost
http://mlad.si/novica/3318-Javni-zavod-Mladi-zmaji-objavil-Javni-razpis-2015
http://mlad.si/novica/3295-Usposabljanje-za-menedzerje-v-mladinskih-organizacijah-2014
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podjetništvom, ki v Sloveniji še ni tako poznana oblika, je pa drugod v Evropi uspešna 

oblika zaposlovanja ter bi tudi v Sloveniji lahko bila nov vir zaposlovanja in potencial za 

gospodarsko rast in višji BDP.  več > 

Vir: Mladinski center Ormož  

 

In kaj imajo mladi tokrat v akciji? 

Nacionalna agencija Erasmus+ Mladi v akciji vas tokrat vabi aktivnosti. Vas zanimajo tudi 

mednarodne aktivnosti in usposabljanja? Na Zavodu MOVIT bodo izbirali udeležence za 

mednarodna usposabljanja.  več > 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

Vabilo na druženje mladih z brezdomci 

Mladinski center Prlekije-Pokrajinski center nevladnih organizacij, socialno podjetje, v 

sodelovanju z MOZAIK-om, društvom za socialno vključenost in Občino Ljutomer vabi 

mladostnike in mladostnice, predstavnike različnih organizacij in širšo javnost na 

predstavitev delovanja zavetišča za brezdomce in izvedbo igre Ambulanta na kubik, ki 

predstavlja socialno kulturo, ter pogostitev in prijetno druženje z našimi prijatelji.  več > 

Vir: MC Prlekije - Pokrajinski center NVO 

 

Vključevanje mladih z manj priložnostmi v program Erasmus+: Mladi v akciji 

Zavod MOVIT vas vabi na predstavitev z naslovom Ključ do vključenosti: Vključevanje 

mladih z manj priložnostmi v program Erasmus+: Mladi v akciji, ki bo potekala v torek, 2. 

decembra 2014, od 10. do 15. ure v Slovenskem etnografskem muzeju na Metelkovi 2 v 

Ljubljani (predavalnica v upravni hiši muzeja, 2. nadstropje).  več > 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

Aktivni mladi hočemo prihodnost v Sloveniji! 

15. novembra je v Lučinah potekala 25. obletnica Slovenske demokratske mladine. 

Udeležili so se je mnogi aktivni državljani, kot tudi predstavniki mladinskega sektorja v 

Sloveniji.  več > 

Vir: Slovenska demokratska mladina  

 

Vabilo na 25. obletnico aktivne participacije mladih v SDM 

Slovenska demokratska mladina letošnje leto obeležuje 25. obletnico obstoja. Gre za 

organizacijo, ki mladim ponuja širok spekter aktivne participacije in osvajanje veščin 

vodenja ter priprave programov in stališč za svoje sovrstnike in tudi širše.  več > 

Vir: Slovenska demokratska mladina  

 

http://mlad.si/novica/3314-SOCIALNO-PODJETNISTVO-JE-ENA-IZMED-OBLIK-ZAPOSLOVANJA-IN-SAMOZAPOSLOVANJA-MLADIH
http://mlad.si/novica/3312-In-kaj-imajo-mladi-tokrat-v-akciji
http://mlad.si/novica/3307-VABILO-na-druzenje-mladih-z-brezdomci
http://mlad.si/novica/3301-Vkljucevanje-mladih-z-manj-priloznostmi-v-program-Erasmus%2B-Mladi-v-akciji
http://mlad.si/novica/3298-Aktivni-mladi-hocemo-prihodnost-v-Sloveniji%21
http://mlad.si/novica/3292-Vabilo-na-25.-obletnico-aktivne-participacije-mladih-v-SDM
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Izšla je IX. številka občasnika IndiJanez 

Kulturno društvo Mladinski center IndiJanez je postreglo z IX. številko njihovega 

občasnika INDIJANEZ. Občasnik tokrat predstavlja mladinske programe društva v 

Mariboru, razpreda o empatiji in sočutju, o uporabi javnih prostorov, o tem zakaj 

drugačnost bogati, o generaciji T, o čudnih novicah širom sveta in še in še... več > 

Vir: Mladinski center IndiJanez 

 

Seminar kritične pismenosti: Usposabljanje aktivnih prebivalcev za kritično dojemanje 

družbenih procesov 

Vabljen/-a na dvodnevni seminar kritične pismenosti, ki bo potekal v petek, 28. 11., in v 

soboto, 29. 11. 2014, od 10. do 18. ure v prostorih MISC INFOPEKA. Seminar bo vsak dan 

vključeval topel obrok. Prijave sprejemamo do srede, 26. 11. 2014, na naslov 

infopeka@infopeka.org.  več > 

Vir: INFOPEKA Maribor 

 

Vabilo: Konferenca o mladinskem uličnem delu 

Vabimo vas, da sooblikujete vsebine konference bodisi s teoretičnim prispevkom bodisi s 

predstavitvijo prakse mladinskega uličnega dela.  več > 

Vir: Zavod BOB 

 

Obisk mladinskega centra v Rhoju (Italija) 

Prostovoljci Društva SKAM – Skupnosti katoliške mladine smo med 3. in 5. oktobrom 2014 

obiskali mladinski center Oratorio San Carlo v italijanskem mestu Rho, predmestju 

Milana. Namen obiska je bil, da si mladi, ki aktivno delujemo na lokalnem in nacionalnem 

področju, izmenjamo primere dobrih praks na področju usposabljanja in sodelovanja s 

prostovoljci, aktivnosti za mlade in otroke ter dobre prakse na področju regijske 

koordinacije in lokalnega povezovanja; hkrati pa smo želeli spoznati delovanje 

mladinskega centra pri naših sosedih.  več > 

Vir: Društvo SKAM 

 

Luksuz festival poceni filma 

Luksuz festival poceni filma, v organizaciji društva DZMP, bo letos potekal 5. in 6. 

decembra v prostorih Mladinskega centra Krško. Prijave so možne še do 20. novembra, 

zaželeni so predvsem filmi mlajših avtorjev.  več > 

Vir: Društvo DZMP 

 

 

 

 

http://mlad.si/novica/3290-IZSLA-JE-IX.-STEVILKA-OBCASNIKA-INDIJANEZ
http://mlad.si/novica/3288-Seminar-kriticne-pismenosti-Usposabljanje-aktivnih-prebivalcev-za-kriticno-dojemanje-druzbenih-procesov
http://mlad.si/novica/3280-Vabilo-KONFERENCA-O-MLADINSKEM-ULICNEM-DELU
http://mlad.si/novica/3279-Obisk-mladinskega-centra-v-Rhoju-Italija
http://mlad.si/novica/3273-Luksuz-festival-poceni-filma
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 MNENJA 
  

Anketa - Skupaj smo močnejši – mnenje o Posvetu o mladinskem sektorju 2014 

Posvet o mladinskem sektorju 2014, ki smo se ga udeležili 4.11.2014 na Brdu pri Kranju, 

je uspešno zaključen. Dogodka se je udeležilo več kot 190 predstavnikov mladinskih 

organizacij, organizacij za mlade in mladih, na dogodek pa so se odzvali tudi ministrica 

pristojna za mladino, dr. Stanka Setnikar Cankar, mag. Peter Debeljak, direktor Urada RS 

za mladino, poslanec Državnega zbora Kamal Izidor Shaker ter drugi. Namen Posveta je 

bila refleksija samega sektorja in vzpostavitev enotnih smernic za razvoj mladinskega 

sektorja.  več > 

Vir: Uredništvo mlad.si 

  

Intervju s Tanjo Fajon – Evropski parlament dobil novega stalnega člana - moža s klopce 

V mesecu novembru v našem mladinskem centru potekajo delavnice Socialne akademije 

z naslovom 'Pravice v fokusu'. Med drugim je skupina mladih izpostavila problematiko 

brezdomstva in pravic brezdomcev. V debati so mladi postavljali vprašanja, ali in kako se 

Evropska unija zaveda te problematike, opozorili so na vse večje priseljevanje v Evropo, 

predvsem številnih mladih in tudi otrok, kar število brezdomnih v Evropi lahko le 

povečuje.  več > 

Vir: Zavod za šport Jesenice – OE Mladinski center Jesenice 

 

Intervju z najmlajšim poslancem DZ RS 

Objavljamo intervju z najmlajšim poslancem Državnega zbora Republike Slovenije, 

Andrejem Čušem, sicer tudi predsednikom Slovenske demokratske mladine.  več> 

Vir: Slovenska demokratska mladina  

 

Aktualna vlada ne ponuja celovite in dolgoročne vizije reševanja problematike mladih 

V Slovenski demokratski mladini pričakujemo od predsednika vlade precej več, saj do 

danes ni bilo prav nič govora o problematiki mladih.  več > 

Vir: Slovenska demokratska mladina  

 

Na krilih ustvarjalnosti 

Jernej je prvič potrkal na vrata Mladinskega centra Jesenice pred 8 leti. Takrat je bil 

zaprisežen raper. Pisal je lastna besedila, ustvarjal glasbo ter bil pobudnik in soustvarjalec 

marsikaterega klubskega in tudi večjega rap dogodka, npr. Rap večer I oziroma Hip Hop – 

Tha way of living (2006) in Rap večer II oziroma Hip-Hop – Tha way of living II (2008).  

več > 

Vir: Zavod za šport Jesenice – OE Mladinski center Jesenice 

 

http://mlad.si/novica/3345-ANKETA---Skupaj-smo-mocnejsi-mnenje-o-Posvetu-o-mladinskem-sektorju-2014
http://mlad.si/novica/3336-Intervju-s-Tanjo-Fajon-Evropski-parlament-dobil-novega-stalnega-clana---moza-s-klopce
http://mlad.si/novica/3308-Intervju-z-najmlajsim-poslancem-DZ-RS
http://mlad.si/novica/3316-Aktualna-vlada-ne-ponuja-celovite-in-dolgorocne-vizije-resevanja-problematike-mladih
http://mlad.si/novica/3300-Na-krilih-ustvarjalnosti
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V NVO sektorju bi delala v vsakem primeru – intervju s Tino Divjak 

Tina Divjak – prva misel: nevladnica in tista, ki širi znanje o nevladnem sektorju v 

nevladnem sektorju in širše. Polna energije in vedno pripravljena pomagati. V nevladni 

sektor je vpeta že od leta 2003, od vsega začetka pa se je specializirala za področje 

nevladnih organizacij, saj se ukvarja predvsem s pravno ureditvijo delovanja nevladnih 

organizacij, njihovo transparentnostjo in odgovornostjo, vključevanjem javnosti v 

postopek odločanja, in organizacijskim razvojem nevladnih organizacij. Za mlad.si smo z 

njo opravili intervju in brez dvoma si je vredno vzeti čas za branje.  več > 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

"Samo skupnost ima moč, da v družbi premakne to, kar se nam zdi nemogoče." 

Intervju z Metko Kos, mladinsko delavko, referentko za usposabljanje prostovoljcev in 

voditeljev v Društvu SKAM - Skupnosti katoliške mladine.  več > 

Vir: Društvo SKAM 

 

Problematika neizvajanja Nacionalnega programa za mladino 

Izboljšanje položaja mladih v Sloveniji mora biti prioriteta vseh in to se mora pokazati 

tudi v resnih namerah z dejanji.  več > 

Vir: Slovenska demokratska mladina  

 

Ne obstaja moralni razlog, s katerim bi upravičili zavrženo hrano 

Ker smo mladi, roko na srce, pomemben dejavnik onesnaževanja okolja, in ker je hkrati 

ravno za prihodnost naše generacije izjemnega pomena ohraniti okolje čisto, je ekologija 

tema, ki zadeva prav vsakega izmed nas. Mladi imamo velik vpliv na naše starše, stare 

starše, ko se odločajo, kaj in kako bi kuhali. Mladi si tudi največ izmišljujemo in izbiramo 

različne sloge prehranjevanja. In ogromno hrane kupimo ter nato zavržemo.  več > 

Vir: Zavod MOBIN 

 

Kakšni so rezultati zaposlovanja po uvedbi Jamstva za mlade? 

Jamstvo za mlade je ukrep aktivne politike zaposlovanja, ki mladim omogoča lažji preboj 

na trg delovne sile ter s tem mlade krepi v odnosu do delodajalcev. Znotraj programa 

jamstvo za mlade je več ukrepov, ki jih mladi koristijo in preko njih pridobivajo formalne 

delovne izkušnje. Kako so ukrepi izvajani in kaj je Zavod RS za zaposlovanje v manj kot 

letu dni naredil za mlade, nam je razkril direktor območne službe Ljubljana, mag. Jurij 

Snoj.  več > 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

 

 

http://mlad.si/novica/3299-V-NVO-sektorju-bi-delala-v-vsakem-primeru
http://mlad.si/novica/3294-Samo-skupnost-ima-moc%2C-da-v-druzbi-premakne-to%2C-kar-se-nam-zdi-nemogoce.
http://mlad.si/novica/3291-Problematika-neizvajanja-Nacionalnega-programa-za-mladino
http://mlad.si/novica/3272-Ne-obstaja-moralni-razlog%2C-s-katerim-bi-upravicili-zavrzeno-hrano
http://mlad.si/novica/3282-Kaksni-so-rezultati-zaposlovanja-po-uvedbi-Jamstva-za-mlade
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November, svetovni dnevi in sodobna problematika 

November. Sam po sebi izjemno nezanimiv mesec. Najprej se spomnimo mrzlega 

vremena, dežja, dneva spomina na mrtve. Samo hladni in turobni dogodki.  več > 

Vir: Salezijanski mladinski center Celje 

 
 
 
 
 

 MLADI IN SVET 

  
Tinkara Oblak izvoljena v vodstvo Evropskega mladinskega foruma 

V soboto, 22. novembra 2014 je v Cluju v Romuniji potekal kongres Evropskega 

mladinskega foruma. Glavni namen kongresa je bila obravnava stanja mladih po Evropi 

ter volitve novega vodstva, ki bo z delom nastopilo 1.1.2015. več > 

Vir: Slovenska demokratska mladina 

 

Projekti mobilnosti MC Brežice 

Mladinski center Brežice se aktivno udeležuje mednarodnih projektov po Evropi, prav 

tako pa projekte mobilnosti izvaja v lokalnem okolju. več > 

Vir: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice 

 

Mladi socialisti v Velenju obudili regionalno zavezništvo 

Mednarodno delovanje je že skoraj nujno delo vsake organizacije, katere ciljna skupina so 

mladi. Prav tako se na mednarodni ravni mrežijo in udeležujejo konferenc in semenarjev 

tudi politični podmladki. S tem skrbijo za mednarodno mobilnost mladih in njihovo 

aktivno državljanstvo. Tokrat je v Sloveniji potekala konferenca mladih evropskih 

socialistov. več > 

Vir: Mladi forum socialnih demokratov  

 

Kreativno podjetništvo – Uspešna kariera za mlade, izobraževalni seminar v Romuniji 

Združenje EPEKA, so. p., se bo udeležilo izobraževalnega seminarja z naslovom Kreativno 

podjetništvo – Uspešna kariera za mlade, ki se bo izvajal v mestu Iasi v Romuniji od 18. do 

28. novembra 2014. Namen izobraževanja je spodbujanje kreativnosti in socialnih 

vrednot pri mladih s ciljem, da bi podjetništvo aktivno doživeli kot orodje za zaposlovanje 

mladih. več > 

Vir: EPEKA so.p. 

http://mlad.si/novica/3274-NOVEMBER%2C-SVETOVNI-DNEVI-IN-SODOBNA-PROBLEMATIKA
http://mlad.si/novica/3324-Tinkara-Oblak-izvoljena-v-vodstvo-Evropskega-mladinskega-foruma
http://mlad.si/novica/3326-Projekti-mobilnosti-MC-Brezice
http://mlad.si/novica/3320-Mladi-socialisti-v-Velenju-obudili-regionalno-zaveznistvo
http://mlad.si/novica/3306-Kreativno-podjetnistvo-Uspesna-kariera-za-mlade%2C-izobrazevalni-seminar-v-Romuniji
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Mednarodna mladinska izmenjava ETNO GROOVE Krško 

V MC Krško smo gostili 25 mladih iz Armenije, Hrvaške, Slovenije, Romunije in 

Makedonije, ki so se v našem centru zbrali z namenom raziskovanja in poustvarjanja 

ljudskega glasbenega izročila, spoznavanja drugih kultur, držav. Cilji projekta so 

pridobivanje kompetenc, novih stališč skozi proces neformalnega izobraževanja. Projekt 

je podprt s strani Erasmus+, Mladi v akciji. V nedeljo, 9. septembra 2014 se je v MC Krško 

zaključila mednarodna mladinska izmenjava, ki smo jo poimenovali ETNO GROOVE. več > 

Vir: Mladinski center Krško 

 

Začel se je največji dogodek za človekove pravice 

V Amnesty International Slovenije spet pišemo za pravice ogroženih posameznikov in 

skupin. Lani smo v 143 državah napisali skoraj 2,4 milijona pisem, od tega 14 tisoč v 

Sloveniji. Vabljeni, da sodelujete z nami in k participaciji pritegnete več mladih iz vaših 

organizacij. več > 

Vir: Društvo Amnesty international Slovenije 

 

Sodeluj in širi svoje znanje 

Potovanja in izkušnje, ki jih na potovanjih pridobimo, bogatijo naše življenje. Zato hoče 

Popotniško združenje Slovenije življenje mladih popestriti s čim več potovanji, hkrati pa 

jih vabi na dogodke, kjer se boste zagotovo zabavali, sodelovali in izvedeli nekaj novega. 

Torej, kaj še čakate? Prijavite se, sodelujte na mednarodnih projektih in se naučite nekaj 

novega. več > 

Vir: Popotniško združenje Slovenije 

 

Poskrbimo za »vrh slovenskega izobraževalnega sistema« 

V ponedeljek, 3. 11. 2014, je ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Stanislava 

Setnikar Cankar sprejela mlade, ki so v tekočem letu na mednarodnih tekmovanjih iz 

znanja in srečanjih mladih raziskovalcev zastopali slovenske barve. Takšnih dijakov in 

dijakinj z različnih koncev Slovenije je bilo kar 52, zasluge za uspešno delo pa nosi tudi 16 

spremljajočih mentorjev oziroma mentoric. Kakšen je pomen zagotavljanja takšnega 

udejstvovanja mladih in kaj vse je potrebno, da se "vrh slovenskega izobraževalnega 

sistema" lahko poda na tekmovanja in srečanja v tujino? več > 

Vir: Zveza za tehnično kulturo Slovenije  

 

 

 

http://mlad.si/novica/3296-Mednarodna-mladinska-izmenjava-ETNO-GROOVE-Krsko
http://mlad.si/novica/3284-Zacel-se-je-najvecji-dogodek-za-clovekove-pravice
http://mlad.si/novica/3283-Sodeluj-in-siri-svoje-znanje
http://mlad.si/novica/3278-Poskrbimo-za-vrh-slovenskega-izobrazevalnega-sistema
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Fotografski natečaj »Rad potujem po Evropi« 

Mladi radi potujejo in pridobivajo svoje bogate mednarodne izkušnje. Mnogo je 

mladinskih organizacij in organizacij za mlade,ki nudijo izobraževanja in usposabljanja v 

tujini. Verjamemo, da lahko informacijo delite med sovrstniki in jih spodbudite. Vse 

ljubitelje fotografije in strastne popotnike katerih seznam obiskanih držav vsebuje vsaj 

eno Evropsko državo vabimo, da se pridružijo Fotografskemu natečaju in nam predstavijo 

svoj način ljubljenja z Evropo. več > 

Vir: Popotniško združenje Slovenije  

 

Prostovoljstvo na Tajskem 

Vas zanimajo mednarodne izkušnje, druge kulture, delo z živalmi in rast lastne osebnosti? 

Na Popotniškem združenju Slovenije vas vabijo, da postanete prostovoljec na Tajskem. 

Prostovoljec bo deloval v sklopu budističnega templja – Tiger Temple, in bo na dnevni 

bazi skrbel za sirote tigrov, za katere v sklopu templja skrbijo budistični menihi. več > 

Vir: Popotniško združenje Slovenije 

 
 
 
 
 

 MLADINSKI SEKTOR 
 

 
Parlamentarni odbor pozval vlado k ustanovitvi sveta za mladino 

Odbor državnega zbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino je včeraj, 26.11.2014 
na nujni seji sprejel sklep, s katerim je pozval vlado, naj do konca letošnjega leta skliče 
predstavnike Sveta vlade za mladino in vanj imenuje svoje predstavnike. Podporo odbora 
je dobil tudi sklep, ki predlaga vladi, naj razširi Ekonomsko-socialni svet (ESS) s 
predstavniki mladih.  več > 
 
Vir: Slovenska demokratska mladina 

 
Predstavniki mladih v Svetu Vlade RS za mladino pozvali predsednika vlade 

14. novembra 2014 so predstavniki mladih v Svetu Vlade RS za mladino naslovili Poziv za 

imenovanje predsedujočega Svetu Vlade RS za mladino (SVRSM) ter ostalih 

predstavnikov vlade v SVRSM in sklic prve seje SVRSM v mandatu nove vlade na 

predsednika vlade, dr. Mira Cerarja. več > 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

 

http://mlad.si/novica/3277-Fotografski-natecaj-Rad-potujem-po-Evropi
http://mlad.si/novica/3275-Prostovoljstvo-na-Tajskem
http://mlad.si/novica/3340-Parlamentarni-odbor-pozval-vlado-k-ustanovitvi-sveta-za-mladino
http://mlad.si/novica/3341-Predstavniki-mladih-v-Svetu-Vlade-RS-za-mladino-pozvali-predsednika-vlade
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Vabilo na javno predstavitev priročnikov Mladinskega sveta Slovenije 

Mladinski svet Slovenije izvaja številna izobraževanja za mladinske voditelje, delavce in 

trenerje. Na podlagi več kot desetletnih izkušenj smo v letu 2014 pripravili dva 

prenovljena priročnika in enega novega, ki so namenjeni podpori izobraževalnim 

procesom, ki jih izvajamo, kot tudi v pomoč mladim pri izvajanju projektov in vodenju 

mladinskih organizacij ali združenj. več > 

Vir: Mladinski svet Slovenije 

 

Drugi BOBov sejem 

Zavod BOB letos vstopa v osmo leto delovanja na področju mladinskega dela, na tem 

področju ima tudi status organizacije v javnem interesu. 25.11.2014 od 14. do 18.00 ure 

vas vabimo, da se nam pridružite na Bobovem sejmu. več > 

Vir: Zavod BOB 

 

Mednarodna konferenca Mind the Gap v Istanbulu, 3. – 5. 11. 2014 

Kot predstavnik Mladinskega centra Krško sem se udeležil nacionalne konference Mind 

the Gap v Istanbulu od 3. – 5. 11. 2014. Konferenca je bila namenjena povezovanju 

mladinskega sektorja in zaposlovalcev. Udeležilo se nas je 80 predstavnikov iz 15 

različnih držav. Organizatorji so bili Erasmus +, Salto Youth, Turška nacionalna agencija 

in Nacionalna agencija Movit. več > 

Vir: Mladinski center Krško 

 

Program "Sam svoj majster" v polnem teku 

V društvu Indijanez so v četrtek, 13.11.2014, zaključili z drugo mladinsko delavnico 

sklopa »Sam svoj majster« - delavnico izdelave lesenih izdelkov. Prva delavnica – šivanja 

s šiviljskim strojem je bila zaključena v oktobru, v novembru pa društvo načrtuje še dve 

praktični delavnici. več > 

Vir: Kulturno društvo mladinski center Indijanez 

 

Delavnica: Posvet mladinskega sektorja tudi v Pomurju 

V petek, 14.11.2014 je pod organizacijo Mladinskega centra Prlekije-PC NVO in 

Mladinskega sveta Ljutomer, na sedežu na Spodnjem Kamenščaku, potekala predstavitev 

posveta mladinskega sektorja, ki je potekal 4.11.2014 v Brdo pri Kranju. več > 

Vir: MCP-PC NVO 

 

http://mlad.si/novica/3337-Vabilo-na-javno-predstavitev-prirocnikov-Mladinskega-sveta-Slovenije
http://mlad.si/novica/3317-Drugi-Bobov-sejem
http://mlad.si/novica/3310-Mednarodna-konferenca-Mind-the-Gap-v-Istanbulu%2C-3.-5.-11.-2014
http://mlad.si/novica/3303-Program-Sam-svoj-majster-v-polnem-teku
http://mlad.si/novica/3269-Delavnica-Posvet-mladinskega-sektorja-tudi-v-Pomurju
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Posvet mladinskega sektorja 2014 - poročilo  

Brdo pri Kranju - V torek, 4.11.2014 je na Brdu pri Kranju, v organizaciji Urada RS za 

mladino in Mladinskega sveta Slovenije, potekal Posvet mladinskega sektorja 2014, ki se 

ga je udeležilo več kot 190 predstavnikov mladinskega polja iz cele Slovenije. Posveta sta 

se udeležila ministrica za znanost, izobraževanje in šport dr. Stanka Setnikar Cankar ter 

direktor Urada RS za mladino mag. Peter Debeljak. več > 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

Izdelana je Resolucija o razvoju mladinskega sektorja in mladinske politike 2014 

Včeraj smo na Brdu pri Kranju na Posvetu o mladinskem sektorju predstavniki mladinskih 

organizacij celotnega mladinskega polja prečesali predlog in izdelali končno verzijo 

Resolucije o razvoju mladinskega sektorja in mladinske politike 2014. več > 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

Postani prostovoljec v četrtnem mladinskem centru Javnega zavoda Mladi zmaji! 

Ljubljana, 4. 11. 2014 – V Javnem zavodu Mladi zmaji – Centru za kakovostno preživljanje 

prostega časa mladih tudi v letošnjem šolskem letu vabimo v svoje aktivnosti nove 

prostovoljce in prostovoljke. več > 

Vir: Javni zavod Mladi Zmaji 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

E-bilten je elektronsko glasilo portala mlad.si in organizacije pogodbenice URSM informira o 
najpomembnejših aktivnostih objavljenih na portalu. 

Izbor prispevkov je v izključni pristojnosti uredništva portala mlad.si. 

http://mlad.si/novica/3281-Posvet-mladinskega-sektorja-2014---porocilo-daljse
http://mlad.si/novica/3268-Izdelana-je-Resolucija-o-razvoju-mladinskega-sektorja-in-mladinske-politike-2014
http://mlad.si/novica/3267-Postani-prostovoljec-v-cetrtnem-mladinskem-centru-Javnega-zavoda-Mladi-zmaji%21

