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e-bilten  NOVEMBER 2016        
 

V mesecu novembru izpostavljamo:  

 

NOVICE  

 

 Po meri mladih 

 Kr’ povej, kaj si misliš! 

 Vsi imamo predsodke in stereotipe 

 Žuram s prijatelji, ne z drogo! 

 Zasavski junaki navdušili! 

 Postani del ekipe Izberi sam 

 NOVICA: 11. regijski dogodek 

 Inovativen kompostnik 

 Priprave MEPI-jevcev 

 Na natečaju veliko mladih 

 NOVICA: 12. regijski dogodek 

 Novi MEPI mentorji 

 Postani Božiček za en dan 

 Škofjeloški dijaki e-ciklirali 

 36. srečanje Društev mladi gasilec 

 S Ključem do službe 

 Projekt Martinček, poletje 2016 

 Mladi na treningu za krepitev samozavesti 

 Razpis Turistični vodnik 2017 

 Delovna sobota za krščansko demokracijo 

 E-ciklirali so tudi v Kopru 

 Mladinska lutkarska skupina 

 Mlada Slovenija proti obdavčitvi interneta 

 O noveli ZUJF 

 Tehniški dnevi na Lesarski šoli v Mariboru 

 Soustvarjamo zeleno Ljubljano 

 Eko etno romska moda 

 Luksuzove krompirjeve filmske delavnice 

 Poznopoletni festival 2016 

 



   
                                                                                                                                 

E-bilten je elektronsko glasilo portala mlad.si in organizacije pogodbenice URSM informira o najpomembnejših aktivnostih objavl jenih na portalu. Izbor 
prispevkov je v izključni pristojnosti uredništva portala mlad.si.  
 

 

ČLANKI  

 NOVEMBER: Mladi in strpnost 

 "Standardi bodo čimprej potrjeni, to je naša domača naloga." 

 REPORTAŽA: 11. regijski dogodek 

 Dialog mladih s predsednikom Vlade RS, dr. Mirom Cerarjem 

 REPORTAŽA: 12. regijski dogodek 

 7 let spodbudnega vpliva na proaktivne mlade v Sloveniji 

 Misliti Slovenijo 

 "Iščemo dobre delodajalce" 

 Obisk socialnih podjetji Knof in Skuhna 

 Tabor poklicev 

MNENJA 

 

 Ureditev občinskega stanovanja za EVS izmenjavo in mlade 

 Iščemo dobre delodajalce 

 Ali mladi svoj prosti čas preživljajo aktivno? 

 O dialogu za družbene spremembe 

 PROTEST 

 Je to sploh resnično? 

ANKETA 

 

 ANKETA: Na katerih področjih smo Slovenci nestrpni? Katera področja izpostavljaš 

pri mladih Slovencih in Slovenkah? 

 Analiza ankete za mlade brezposelne 

INTERVJUJI 

 

 "Naša prihodnost je v povezovanju!" 

 Intervju z mag. Stevom Ščavničarjem 

 

LOKALNO  

 

 Mladi fotografi in fotografinje 

 Likovno delavnico zaključili z razstavo 

 Literarni večer z Jernejem Dirnbekom 
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 Oživitev mladinskega sveta KRŠKO 

 Zasaditev jablan 

 Jesenska šola kreativnosti 

 "Tečem zase in za moje mesto!" 

 Novi programi MP Moste 

 SD - Občina po meri mladih 

 Multimedijske tehnologije 

 Vizija mladinskih organizacij 

 Čaj in filmi 

 Dan odprtih vrat 

 Utapljanje mladih v virtualnem 

 Ko bom velik, bom... 

 Sezam na Animateki 

 Življenje je tvoje! 

 Srečanje članov in simpatizerjev 

 Lovilec misli društva IndiJanez 

 Potek filmskih delavnic 

 Otroci ulice 

 SKOK IZ JAME V TERMALNO VODO 

 Krompirjevo počitnikovanje 

 Počitniško delo v Šmartnem ob Paki 

 Izkušnja s koprskimi gimnazijci 

 Menjalnica igrač odlično uspela 

NACIONALNO 

 

 Usposabljanje za menedžerje 

 Ustvarite film 

 Forum prostovoljstva 2016 

 Iz povprečja -> Postani Ypsilonovec 

 Mednarodni dan strpnosti 

 Skavtske akcije v globalno smer 

 Mladi Forum SD 

 Delovanje nevladnih organizacij 

 Kadrovske štipendije 

 Film proti korupciji 
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MEDNARODNO  

 

 Kontaktni seminar v Zadru 

 Usposabljanje mladinskih delavcev 

 MCZOS prejel evropsko nagrado 

 EVS projekt v Skopju 

 Podjetnost mladih 

 Pravice beguncev 

 Evropski teden testiranja na HIV 

 YEPP dogodek 

 Predstavnica v vodstvu Junge Alpenregion 

 Mladinska izmenjava 

 Potovanje po Evropi 2016-17 

 

 

 

 

 

Uredništvo portala mlad.si 
30. november 2016 

info@mlad.si 
 
 
 

NOVICE 

 

Po meri mladih 

Na pobudo članic in članov Komisije za mladinska vprašanja, ki so se v letošnjem letu začeli 

bolj poglobljeno zavzemati za pripravo strategije za mlade v Občini Sežana, so v Mladinskem 

centru Podlaga zavihali rokave.   več > 

Vir: MC Podlaga 

Kr’ povej, kaj si misliš! 

V torek, 25. oktobra so se predstavniki MEPIjevcev BC Naklo in kranjskih Mepijevcev udeležili 

Svetovne kavarne, ki je potekala v okviru Konference KR za mlade. več > 

Vir: MEPI 

mailto:info@mlad.si
http://mlad.si/2016/11/po-meri-mladih/
http://mlad.si/2016/11/kr-povej-kaj-si-mislis/
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Vsi imamo predsodke in stereotipe 

Kot zadnje dejanje tretje nadgradnje projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga, ki 

jo je financiral Urad Vlade RS za komuniciranje, je bilo v MCDD izvedeno usposabljanje za 

mladinske in pedagoške delavke in delavce za izvajanje Uric medkulturnega dialoga.  več > 
 

Vir: MCDD 

Žuram s prijatelji, ne z drogo! 

V oktobru so v Mladinskem centru Brežice izvedli prvi del usposabljanja za prostovoljce za 

vodenje preventivnih delavnic v zaključnih razredih osnovnih šol. več > 

Vir: ZPTM Brežice 

Zasavski junaki navdušili! 

Za nami je tretji lokalni dogodek, v okviru projekta ki so mu izvajalci nadeli slogan Junaki 

zaposlovanja – pripravili so ga lokalni ambasadorji v Trbovljah. več > 

Vir: Mreža MaMa 

Postani del ekipe Izberi sam 

Si dijak/inja in te zanima delo z mladimi na področju alkohola? Postani del ekipe Izberi sam.  

več > 

Vir: Združenje DrogArt 

NOVICA: 11. regijski dogodek 

Danes se v Mladinskem centru Dravinjske doline odvija 11. regijski dogodek v letu 2016, 

tokrat je torej na vrsti Savinjska regija. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Inovativen kompostnik 

Na Startup vikendu podjetništva, ki ga je minuli konec tedna organiziralo Središče Rotunda, 

je bila za zmagovalno idejo nagrajena skupina Kompostek. več > 

Vir: Središče Rotunda 

 

http://mlad.si/2016/11/vsi-imamo-predsodke-in-stereotipe/
http://mlad.si/2016/11/zuram-s-prijatelji-ne-z-drogo/
http://mlad.si/2016/11/zasavski-junaki-navdusili/
http://mlad.si/2016/11/zasavski-junaki-navdusili/
http://mlad.si/2016/11/postani-del-ekipe-izberi-sam-4/
http://mlad.si/2016/11/novica-11-regijski-dogodek/
http://mlad.si/2016/11/inovativen-kompostnik/
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Priprave MEPI-jevcev 

MEPI-jevci III. Osnovne šole Celje, Gimnazije Celje – Center ter Srednje šole za strojništvo, 

mehatroniko in medije, so se odločili, da so v nedeljo, 6. 11., in ponedeljek, 7. 11., preživeli 

delovno.  več > 

Vir: MEPI 

Na natečaju veliko mladih 

Razpis za mlade neuveljavljene glasbene skupine je tudi letos pripravljen za sprejem novitet 

Pomurske glasbene scene. več > 

Vir: CZM Domžale 

NOVICA: 12. regijski dogodek 

Kot ste že vajeni, se z začetkom oktobra v MC Litija, začenjata dva nova EVS projekta. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Novi MEPI mentorji 

V petek in soboto, 18. in 19. novembra 2016 so v Ljubljani izvedli še zadnji tečaj za MEPI 

mentorje, v letošnjem letu. več > 

Vir: MEPI 

Postani Božiček za en dan 

December je pred vrati, čaroben mesec, čas praznikov, čas obdarovanj in čas, ki ga, če se le 

da, preživimo s tistimi, ki jih imamo najraje. več > 

Vir: MCDD 

Škofjeloški dijaki e-ciklirali 

Dogodek se je zgodil včeraj v Dijaškem domu Škofja Loka pod vodstvom organizatorjev, 

družbe ZEOS, d.o.o., v sklopu projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki pod sloganomE-cikliraj.  

več > 

Vir: Mreža MaMa 

 

http://mlad.si/2016/11/priprave-mepi-jevcev/
http://mlad.si/2016/11/na-natecaju-veliko-mladih/
http://mlad.si/2016/11/novica-12-regijski-dogodek/
http://mlad.si/2016/11/mepi-druzini-so-se-pridruzili-novi-mepi-mentorji/
http://mlad.si/2016/11/postani-bozicek-za-en-dan/
http://mlad.si/2016/11/skofjeloski-dijaki-e-ciklirali/
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36. srečanje Društev mladi gasilec 

GZ Kidričevo in OŠ Kidričevo sta skupaj z GZ Slovenije organizirali 36. srečanje Društev mladi 

gasilec na temo “Naš gasilski dom”. več > 

Vir:  GZS 

S Ključem do službe 

10 motiviranim brezposelnim mladim iz Celjske regije bo dana priložnost, da se vključijo v 

program za mlade iskalce zaposlitve Ključ.  več > 

Vir:  Razvojna agencija Kozjansko 

Projekt Martinček, poletje 2016 

To poletje je na Debelem rtiču počitnikovalo veliko otrok, skoraj 10.000.  več > 

Vir:  UMMI 

Mladi na treningu za krepitev samozavesti 

Med 18. in 20.11. so na Društvu Center za pomoč mladim izvedli 20 urni trening za krepitev 

samozavesti – trening asertivnosti.  več > 

Vir:  Društvo CPM 

Razpis Turistični vodnik 2017 

Turistična zveza Slovenije razpisuje 4. tekmovanje za TURISTIČNEGA VODNIKA, ki je 

namenjeno mladim od 16. do 29. leta. več > 

Vir:  TZS 

Delovna sobota za krščansko demokracijo 

V soboto, 19. 11., je dopoldan Mlada Slovenija – podmladek Nsi skupaj z društvom Fokus 

2031 pripravila delavnice na temo krščanske demokracije. več > 

Vir: Mlada Slovenija 

 

 

http://mlad.si/2016/11/36-srecanje-drustev-mladi-gasilec/
http://mlad.si/2016/11/s-kljucem-do-sluzbe/
http://mlad.si/2016/11/projekt-martincek-poletje-2016/
http://mlad.si/2016/11/projekt-martincek-poletje-2016/
http://mlad.si/2016/11/mladi-na-treningu-za-krepitev-samozavesti/
http://mlad.si/2016/11/razpis-turisticni-vodnik-2017/
http://mlad.si/2016/11/delovna-sobota-za-krscansko-demokracijo/
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E-ciklirali so tudi v Kopru 

V sklopu projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki s sloganom E-cikliraj pod vodstvom družbe 

ZEOS, d.o.o. v sodelovanju z Zavodom Mladinska mreža MaMa je včeraj, 24.11.2016, v 

Centru mladih Koper potekala delavnica E-odpadki in naše okolje. več > 

Vir: Mreža MaMa 

Mladinska lutkarska skupina 

V okviru kulturnega društva Mladinski center IndiJanez je pričela z delovanjem lutkarska 

skupina, ki povezuje mlade z željo po drugačnem delovanju na tem področju. več > 

Vir: Društvo mladinski center IndiJanez 

Mlada Slovenija proti obdavčitvi interneta 

Mlada Slovenija nam je poslala komentar o predlogu za posebno obdavčitev interneta. 

Vabljeni k branju. več > 

Vir: Mlada Slovenija 

O noveli ZUJF 

Predsednik SDM Žan Mahnič in član Izvršilnega odbora SDM Matej Bečaj predstavila novelo 

zakona o uravnoteženju javnih financ v delu glede koncesijskih dajatev iz študentskega dela. 

več > 

Vir: SDM 

Tehniški dnevi na Lesarski šoli v Mariboru 

EKTC Maribor, so.p. je letos, 20. oktobra, prvič sodeloval na tehniškem dnevu na Lesarski šoli 

v Mariboru, ki sta ga organizirali Srednja in Višja lesarska šola, z namenom predstavitve 

dejavnosti obeh šol, posameznih izobraževalnih programov in poklicev, ki so vedno bolj 

cenjeni in iskani. več > 

Vir: EKTC Maribor 

 

 

 

http://mlad.si/2016/11/e-ciklirali-so-tudi-v-kopru/
http://mlad.si/2016/11/mladinska-lutkarska-skupina/
http://mlad.si/2016/11/mlada-slovenija-proti-obdavcitvi-interneta/
http://mlad.si/2016/11/o-novel-zujf/
http://mlad.si/2016/11/tehniski-dnevi-na-lesarski-soli-v-mariboru/
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Soustvarjamo zeleno Ljubljano 

Program nagrajevanja mladinskih pobud je sestavljen iz štirih srečanj; štiri tematske 4-urne 

delavnice in ob koncu zadnje še javna predstavitev pobud (pitch). več > 

Vir: TiPovej! 

Eko etno romska moda 

7.10.2016 je v Cankarjevem domu v Ljubljani potekal zaključni dogodek projekta Eko-etno 

romska moda. več > 

Vir: Društvo zaveznikov mehkega pristanka 

Luksuzove krompirjeve filmske delavnice 

Od 2.11. do 5.11. so v organizaciji Luksuz produkcije v prostorih Mladinskega centra Krško 

potekale mladinske filmske delavnice. več > 

Vir: Društvo zaveznikov mehkega pristanka 

Poznopoletni festival 2016 

V soboto, 1. oktobra, se je na prireditvenem prostoru pred Mladinskim centrom Šmartno ob 

Paki, odvil še zadnji koncert v sklopu Poznopoletnega festivala 2016. več > 

Vir: MC Šmartno ob Paki 

ČLANKI  

 

NOVEMBER: Mladi in strpnost 

V mesecu novembru kot glavno temo izpostavljamo: Mladi in strpnost. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

"Standardi bodo čimprej potrjeni, to je naša domača naloga." 

Strukturirani dialog mladih in ministrice za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maje Makovec 

Brenčič.  več > 

Vir: Mreža MaMa 

 

http://mlad.si/2016/11/soustvarjamo-zeleno-ljubljano/
http://mlad.si/2016/11/eko-etno-romska-moda/
http://mlad.si/2016/11/luksuzove-krompirjeve-filmske-delavnice/
http://mlad.si/2016/11/za-nami-je-uspesno-zakljucen-poznopoletni-festival-2016/
http://mlad.si/2016/11/november-mladi-in-strpnost/
http://mlad.si/2016/11/standardi-bodo-cimprej-potrjeni-to-je-nasa-domaca-naloga/
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REPORTAŽA: 11. regijski dogodek 

V petek se je v Mladinskem centru Dravinjske doline odvil predzadnji, 11. regijski dogodek v 

letu 2016, tokrat je bila torej na vrsti Savinjska regija. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Dialog mladih s predsednikom Vlade RS, dr. Mirom Cerarjem 

Strukturirani dialog Mreža MaMa že 5. leto zapovrstjo izvaja skupaj z Mladinskim svetom 

Slovenije. več > 

Vir: Mreža MaMa 

 

REPORTAŽA: 12. regijski dogodek 

V petek, 18.11.20.16 se je v Mariboru odvil 12., zadnji regijski dogodek v letu 2016, tokrat je 

bila torej na vrsti Podravska regija. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

7 let spodbudnega vpliva na proaktivne mlade v Sloveniji 

Grad Fužine je 22. novembra 2016, prekipeval od pozitivne energije. Stare poti so se spet 

križale, dvorana pa je bučala od klepetavih in nasmejanih obrazov, ki so nestrpno pričakovali 

začetek praznovanja 7. obletnice Zavoda Ypsilon. več > 

Vir: Zavod Y 

Misliti Slovenijo 

Zakaj je večina Slovencev ponosna na to, da so Slovenci, samo takrat, ko v Planici skače Peter 

Prevc? več > 

Vir: Mlada Slovenija 

"Iščemo dobre delodajalce" 

V začetku novembra so na Sindikatu Mladi plus organizirali dvodnevno konferenco za 

naslovom Iščemo dobre delodajalce, na kateri so se srečali mladi, odločevalci in delodajalci. 

več > 

Vir: Sindikat Mladi plus 

 

http://mlad.si/2016/11/reportaza-11-regijski-dogodek/
http://mlad.si/2016/11/dialog-mladih-s-premierjem-2/
http://mlad.si/2016/11/reportaza-12-regijski-dogodek/
http://mlad.si/2016/11/7-let-spodbudnega-vpliva-na-proaktivne-mlade-v-sloveniji/
http://mlad.si/2016/11/simpozij-mlade-slovenije-misliti-slovenijo/
http://mlad.si/2016/11/porocilo-s-konference-iscemo-dobre-delodajalce-sindikata-mladi-plus/
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Obisk socialnih podjetji Knof in Skuhna 

Mladi, vključeni v projekt o socialnem podjetništvu Set up!, so se v soboto, 26. novembra, 

odpravili na prvo strokovno ekskurzijo. več > 

Vir: MC Šentjur 

Tabor poklicev 

Med 25. in 27. novembrom je v Mladinskem centru Krško že tretje leto zapored potekal 

poklicni tabor Ko bom velik, bom... več > 

Vir: MC Krško 

MNENJA 

 

Ureditev občinskega stanovanja za EVS izmenjavo in mlade 

V okviru izmenjav dobrih praks znotraj regijskih dogodkov, ki v mladinskem sektorju potekajo 

že drugo leto, smo izvedeli za ureditev občinskega stanovanja za EVS izmenjave in mlade v 

občini Gornja Radgona. več > 

Vir: uredništvo mlad.si, MC Gornja Radgona 

Iščemo dobre delodajalce 

V začetku meseca je Sindikat Mladi plus organiziral dvodnevno konferenco z mladimi in 

odločevalci “Iščemo dobre delodajalce“. več > 

Vir: uredništvo mlad.si, Mreža MaMa 

Ali mladi svoj prosti čas preživljajo aktivno? 

Objavljamo prispevek Mladinskega združenja Brez izgovora Slovenija. Tokrat o aktivnem ali 

malo manj aktivnem preživljanju prostega časa mladih. več > 

Vir: Brez izgovora Slovenija 

O dialogu za družbene spremembe 

Pred dnevi se je na “Nacionalni konferenci strukturiranega dialoga: Dialog za družbene 

spremembe” nahajal UPB-jev poročevalec Želko Pelicon – Peco, ki je spisal zanimive misli in 

opazke, ki so se mu utrnile pred, med in po sami konferenci. Več pa v njegovih besedah v 

nadaljevanju. več > 

Vir: UPB 

http://mlad.si/2016/11/obisk-socialnih-podjetji-knof-in-skuhna/
http://mlad.si/2016/11/tabor-poklicev/
http://mlad.si/2016/11/ureditev-obcinskega-stanovanja-za-evs-izmenjavo-in-mlade/
http://mlad.si/2016/11/iscemo-dobre-delodajalce/
http://mlad.si/2016/11/ali-mladi-svoj-prosti-cas-prezivljajo-aktivno/
http://mlad.si/2016/11/o-dialogu-za-druzbene-spremembe/
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PROTEST 

Objavljamo prispevek študentke magistrskega študijskega programa Inkluzivne pedagogike 

na Pedagoški fakulteti. Vabljeni k branju. več > 

Vir: UMMI 

Je to sploh resnično? 

Tu je zgodba udeleženke usposabljanja “Promoting Sustainable Living” na temo trajnostnega 

razvoja v ASHA centru. več > 

Vir: MCDD 

ANKETA 
 

ANKETA: Na katerih področjih smo Slovenci nestrpni? Katera področja izpostavljaš pri 

mladih Slovencih in Slovenkah? 

Ob aktualnih družbenih dogodkih smo 10 mladim postavili vprašanje, a tokrat drugačno. Ne 

o naši strpnosti, temveč o naši nestrpnsti: “Na katerih področjih smo Slovenci nestrpni? 

Katera področja izpostavljaš pri mladih Slovencih in Slovenkah?” več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Analiza ankete za mlade brezposelne 

Aktivistke in aktivisti Sindikata Mladi plus so v letu 2016 izvedli anketo o položaju mladih 

brezposelnih, o njihovem vsakdanu v času brezposelnosti, o njihovih željah, potrebah in 

podobno.  več > 

Vir: Sindikat Mladi plus 

 

INTERVJU 
 

"Naša prihodnost je v povezovanju!" 

Objavljamo daljši intervju z direktorico Mladinske mreže MaMa, mag. Majo Hostnik. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

 

 

http://mlad.si/2016/11/protest/
http://mlad.si/2016/11/je-to-sploh-resnicno/
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http://mlad.si/2016/11/analiza-ankete-za-mlade-brezposelne/
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Intervju z mag. Stevom Ščavničarjem 

24. novembra je v prostorih Razvojne agencije zgornje Gorenjske (RAGOR) na Spodnjem 

Plavžu 24 na Jesenicah potekal dan odprtih vrat. več > 

Vir: Zavod za šport Jesenice – Mladinski center Jesenice 

LOKALNO 

 

Mladi fotografi in fotografinje 

Center za mlade Domžale je odprl fotografsko razstavo Svet okoli nas, na kateri se 

predstavljajo mladi fotografi in fotografinje iz Domžal in okolice.  več > 

Vir: CZM Domžale 

Likovno delavnico zaključili z razstavo 

V tednu, od 5. do 13. avgusta 2016, je v Mladinskem centru Šmartno ob Paki, ponovno 

potekala Likovna delavnica, pod vodstvom akademskega slikarja Dušana Fišerja. več > 

Vir: MC Šmartno ob Paki 

Literarni večer z Jernejem Dirnbekom 

V petek 28. 10 so se v Mladinskem kulturnem centru Slovenj Gradec srečali z 

najhudomušnejšim peresom glasbene skupine Mi2.  več > 

 

Vir: MKC Slovenj Gradec 

Oživitev mladinskega sveta KRŠKO 

Mladinski svet Krško je v začetku leta 2016 začel delovati pod novim vodstvom, ki si je za 

prihodnja leta zastavil cilje kako obuditi in spodbuditi delovanje mladinskih organizacij v 

občini Krško. več > 

Vir: MC Krško 

Zasaditev jablan 

V sredo, 26. 10. 2016, so se zbrali »tastari« in »tamladi« in naredili zelo koristno delo za 

prihodnje generacije in Mater naravo. več > 

Vir: MC Krško 

http://mlad.si/2016/11/strateski-cilj-izboljsanje-poslovnega-okolja-na-jesenicah/
http://mlad.si/2016/11/mladi-fotografi-in-fotografinje/
http://mlad.si/2016/11/likovno-delavnico-zakljucili-z-razstavo/
http://mlad.si/2016/11/literarni-vecer-z-jernejem-dirnbekom-3/
http://mlad.si/2016/11/ozivitev-mladinskega-sveta-krsko/
http://mlad.si/2016/11/zasaditev-jablan/
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Jesenska šola kreativnosti 

Mladinski center Dravinjske doline je v novembru pripravil tridnevno Jesensko šolo 

kreativnosti za osnovnošolske otroke. več > 

Vir: MCDD 

"Tečem zase in za moje mesto!" 

Spomin na prvi septembrski orientacijski tek srednješolcev v Mariboru, ki je potekal pod 

imenom Srednješolci tečemo – zdravo živimo. več > 

Vir: EKTC Maribor 

Novi programi MP Moste 

Dejstvo je, da se znotraj Sezama pojavlja kar nekaj izjemno kreativnih skupin mladih. več > 

Vir: Združenje SEZAM 

SD - Občina po meri mladih 

V ponedeljek, 7. 11. 2016, se je v prostorih Občine Sežana med 13.00 in 15.00 uro odvilo 

srečanje “Občina po meri mladih” kot del niza dogodkov strukturiranega dialoga, ki potekajo 

po Sloveniji.  več > 

Vir:  ZŠTP  

Multimedijske tehnologije 

V društvu ŠMOCL izvajajo različne aktivnosti s področja krepitve zaposlitvenih kompetenc ali 

spodbujanja aktivnega državljanstva – pri tem mlade najbolj zanima multimedijska 

tehnologija. več > 

Vir:  Društvo ŠMOCL 

Vizija mladinskih organizacij 

Prostovoljki Natalija Žlavs in Nina Kovačič, sta v sklopu aktivnosti mednarodnega projekta 

YouMust izvedli delavnico na temo inovativnega marketinškega pristopa k doseganju ciljev 

mladinskih organizacij. več > 

Vir: MCDD 

 

 

http://mlad.si/2016/11/jesenska-sola-kreativnosti-2/
http://mlad.si/2016/11/tecem-zase-in-za-moje-mesto/
http://mlad.si/2016/11/novi-programi-mp-moste/
http://mlad.si/2016/11/reportaza-dogodka-obcina-po-meri-mladih/
http://mlad.si/2016/11/s-pridobljenim-znanjem-multimedijskih-tehnologij-v-svet/
http://mlad.si/2016/11/vizija-mladinskih-organizacij/
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Čaj in filmi 

Mladinska postaja MOSTE po svojem velikem poku ne miruje. več > 

Vir: Združenje SEZAM 

Dan odprtih vrat 

V torek, 8. 11. 2016 so v Društvu Salezijanski mladinski center Maribor pripravili dan odprtih 

vrat. več > 

Vir: SMC Maribor 

Utapljanje mladih v virtualnem 

V sredo, 9. 11. 2016, so se ponovno zbrali na petem tematskem večeru Ne-moč odnosa.   

več > 

Vir: SMC Maribor 

Ko bom velik, bom... 

Med 10. in 12. novembrom je v Mladinskem centru Krško že tretje leto zapored potekal 

poklicni tabor Ko bom velik, bom… več > 

Vir: MC Krško 

Sezam na Animateki 

Sezamovi mladi animatorji tudi letos sodelujejo na Festivalu animiranega filma, ki bo potekal 

v Ljubljani od 5. do 11. decembra v Ljubljani.  več > 

 

Vir: Združenje SEZAM 

Življenje je tvoje! 

V ormoškem mladinskem centru izvedli sklop predavanj za kvalitetnejše življenje mladih. več > 

Vir: MC Ormož 

Srečanje članov in simpatizerjev 

V petek, 18. novembra 2016, so se v Mladi Sloveniji zbrali v termah Zreče z namenom, da se 

srečajo s člani in simpatizerji ter ustanovijo medobčinski odbor Dravinjska dolina. več > 

Vir: Mlada Slovenija 

http://mlad.si/2016/11/caj-in-filmi/
http://mlad.si/2016/11/dan-odprtih-vrat/
http://mlad.si/2016/11/utapljanje-mladih-v-virtualnem/
http://mlad.si/2016/11/ko-bom-velik-bom/
http://mlad.si/2016/11/sezam-na-animateki/
http://mlad.si/2016/11/sezam-na-animateki/
http://mlad.si/2016/11/zivljenje-je-tvoje/
http://mlad.si/2016/11/srecanje-clanov-in-simpatizerjev/
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Lovilec misli društva IndiJanez 

V ponedeljek, 21.11.2016 so člani in prostovoljci Društva IndiJanez izvedli ulično intervencijo, 

poimenovano Lovilec misli. več > 

Vir: KD MC IndiJanez 

Potek filmskih delavnic 

V soboto, 5.11., so se v prostorih Dijaškega doma Ivana Cankarja začele filmske delavnice v 

okviru projekta Blizu vas v organizaciji DZMP Luksuz produkcije. več > 

Vir: Društvo zaveznikov mehkega pristanka 

Otroci ulice 

MCDD je v okviru vsebinskega stebra Patriot, pripravil projekcijo dokumentarnega filma 

Khatte – izbira svobode, slovenskega režiserja Mihe Mohoriča. več > 

Vir: MCDD 

SKOK IZ JAME V TERMALNO VODO 

Jesenske počitnice so v Društvu Salezjanski mladinski center Maribor kronali z mega izletom 

za otroke in mlade.  več > 

Vir:  SMC Maribor 

Krompirjevo počitnikovanje 

Da jesenske počitnice niso samo čas za poležavanje in “nič delanje”, so se v Društvu 

Salezijanski mladinski center Maribor prepričali tudi letos, kjer so pripravili jesenski oratorij. 

več > 

Vir:  SMC Maribor 

Počitniško delo v Šmartnem ob Paki 

Občina Šmartno ob Paki je letos poleti že drugo leto zapored mladim ponudila možnost 

počitniškega dela v lastni občini. več > 

Vir: MC Šmartno bo Paki 

 

 

http://mlad.si/2016/11/lovilec-misli-drustva-indijanez/
http://mlad.si/2016/11/potek-filmskih-delavnic/
http://mlad.si/2016/11/otroci-ulice/
http://mlad.si/2016/11/skok-iz-jame-v-termalno-vodo/
http://mlad.si/2016/11/krompirjevo-pocitnikovanje/
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Izkušnja s koprskimi gimnazijci 

Projekt je potekal tekom meseca novembra 2016, v katerem je sodelovalo 15 dijakov 

Gimnazije Koper, pod mentorstvom Marjetice Garzarolli Dharu, Mateja Kocjana ter Eve 

Koderman. več > 

Vir: UMMI 

Menjalnica igrač odlično uspela 

V soboto, 8. oktobra je v Dvorani Marof, od 9. do 12. ure, potekala menjalnica igrač in 

potrebščin, ter garažna razprodaja. več > 

Vir: MC Šmartno bo Paki 

NACIONALNO  

 

Usposabljanje za menedžerje 

Mladinski svet Slovenije, med 24. in 27. novembrom 2016, organizira Usposabljanje za 

menedžerje v mladinskih organizacijah 2016.  več > 

Vir: uredništvo mlad.si, MSS 

Ustvarite film 

Mlade, stare med 10 in 25 let, v Amnesty International Slovenije že 4. vabijo k ustvarjanju 

kratkih dokumentarnih filmov. več > 

Vir: Amnesty International Slovenija 

Forum prostovoljstva 2016 

Ob mednarodnem dnevu prostovoljstva, 5. decembru, vabljeni na forum o prostovoljstvu, 

namenjen temi, ki je vse prevečkrat spregledana: vplivu prostovoljskega dela na prostovoljce, 

razvoj njihovih osebnih, socialnih in državljanskih kompetenc.  več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Iz povprečja -> Postani Ypsilonovec 

Mladi med 20. in 30. letom s članstvom v Zavodu Ypsilon prejmejo priložnost za poslovno 

mreženje, povezovanje s perspektivno mladino in iskanje svojega življenjskega poslanstva. 

več > 

Vir: Zavod Ypsilon 

http://mlad.si/2016/11/izkusnja-s-koprskimi-gimnazijci/
http://mlad.si/2016/11/menjalnica-igrac-odlicno-uspela/
http://mlad.si/2016/11/usposabljanje-za-menedzerje/
http://mlad.si/2016/11/ustvarite-film/
http://mlad.si/2016/11/forum-prostovoljstva-2016/
http://mlad.si/2016/11/izstopi-iz-povprecja-postani-ypsilonovec/
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Mednarodni dan strpnosti 

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 1996 16. november razglasila za mednarodni 

dan strpnosti. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Skavtske akcije v globalno smer 

Skavti se že drugo leto intenzivno poglabljajo v tematike in proces globalnega učenja, ki 

temelji na kritičnem in kreativnem razmišljanju ter aktivnem sooblikovanju sprememb v 

družbi. več > 

Vir: ZSKSS 

Mladi Forum SD 

Nadaljujemo z AKCIJO predstavitve nacionalnih organizacij – Mladi Forum SD. več > 

Vir: uredništvo mlad.si, Mladi Forum SD 

Delovanje nevladnih organizacij 

ISKRA – Stičišče NVO Istre in Krasa razpisuje nagrado za najboljšo diplomsko in magistrsko 

nalogo, vezano na delo nevladnih organizacij za leto 2016. več > 

Vir: PiNA 

Kadrovske štipendije 

Objavljen je Javni razpis za podelitev javnega pooblastila ter sofinanciranje izvajanja regijske 

sheme kadrovskih štipendij 2016 – 2022. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Film proti korupciji 

Komisija za preprečevanje korupcije v sodelovanju s Kinoteko vabi na 3. filmski festival “Film 

proti korupciji." več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

 

 

http://mlad.si/2016/11/mednarodni-dan-strpnosti/
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MEDNARODNO 

 

Kontaktni seminar v Zadru 

Med 17. in 24. oktobrom je v Zadru potekal kontaktni seminar z naslovom: Social 

Entrepreneurship – The new Age of Business. več > 

Vir: Celjski mladinski center 

Usposabljanje mladinskih delavcev 

Med 19. in 24. oktobrom je v Luxemburgu potekalo usposabljanje mladinskih delavcev 

“Recognising Learning for You(th),” ki ga je organizirala luxemburška nacionalna agencija.  

več > 

Vir: Celjski mladinski center 

MCZOS prejel evropsko nagrado 

Evropska pisarna Eurodesk je objavila zmagovalce Eurodeskovih nagrad na področju 

informiranja.  več > 

Vir: MCZOS 

EVS projekt v Skopju 

Organizacija Association for Defense of the Rights of the Child iz Makedonije išče 

prostovoljca/-ko za obdobje 6 mesecev do enega leta, ki bi se pridružil/-a njihovemu timu pri 

delu z otroki iz ranljivih skupin. več > 

Vir: Zavod Voluntariat 

Podjetnost mladih 

Mladinski center EKTC Maribor, so.p. je partner dvoletnega projekta Erasmus+ ukrep K2 z 

naslovom I am a Sport Entrepeneur – what R U? Vodilni partner prihaja iz Velike Britanije. 

več > 

Vir: EKTC Maribor 

Pravice beguncev 

A – Begunci imajo človekove pravice. Spoznajte, katere. Kdo je odgovoren za njihovo 

spoštovanje in zaščito? več > 

Vir: Amnesty International Slovenija 

http://mlad.si/2016/11/kontaktni-seminar-v-zadru/
http://mlad.si/2016/11/usposabljanje-mladinskih-delavcev-2/
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http://mlad.si/2016/11/evs-projekt-v-skopju/
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Evropski teden testiranja na HIV 

Od 18. do 25. novembra poteka vseevropska kampanja Evropski teden testiranja na HIV.  

več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

YEPP dogodek 

Mlada Slovenija se je v zastopanju predsednika Mlade Slovenije Federica V. Potočnika ter 

članice mednarodnega odbora Julije Humar udeležila YEPP dogodka na Dunaju. več > 

Vir: Mlada Slovenija 

Predstavnica v vodstvu Junge Alpenregion 

okratno srečanje alpskih konservativnih podmladkov Junge Alpenregion se je odvilo v 

tirolskem Innsbrucku med 28. in 30. oktobrom 2016. več > 

Vir: Mlada Slovenija 

Mladinska izmenjava 

Na mladih svet stoji, pravi pregovor, pa čeprav pogosto dobimo občutek, da mlajše 

generacije vedno bolj izgubljajo zaupanje v to sporočilo. več > 

Vir: Celjski mladinski center 

Potovanje po Evropi 2016-17 

Na voljo je brezplačna knjižica Potovanje po Evropi 2016-17 – Travelling in Europe 2016-

1700. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

http://mlad.si/2016/11/evropski-teden-testiranja-na-hiv/
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