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e-bilten AVGUST 2015        

 

V mesecu avgustu izpostavljamo:  

 

 

ČLANKI  

 EVS v Budimpešta 

 Ne postanite tarča spletnega izsiljevanja  

 Strategija za mlade v Novem mestu  

 O Evropskem dnevu žrtev zločinov iz sovraštva 

 V spomin na genocid nad Romi  

 Kaki, ki je preživel atomsko bombo  

 Mladi Slovenjgradčani v Krumlovu  

 Posnetki Gondole soočenja  

 Državne kmečke igre 2015  

 Kino s stropom uspešno zaključen  

 Mariborčan o izkušnji v Turčiji  

 6 mladih iz Celja v Luinu  

 Združenje EPEKA navdušilo  

 Mojih 6 mesecev v Krškem  
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 Mariborčani na etno festivalu v Tuzli  

 Mednarodna mladinska konferenca Kruševo 2015  

 Povej svoje mnenje!  

 Domača hrana ima okus in kakovost  

 Mladinska mreža Mama – natečaji  

 Z zdravjem povezano vedenje  

 Mladi v podporo kampanji Vesna  

 Program “Izzivi mladim” spet v akciji  

 Regijski dogodki 2015 – Začetek v Brežicah  

 Zgolj pasivna participacija v družbi ne more prinesti vseh želenih rezultatov  

 Taborjenje, ki to sploh ni bilo 

 Poletna mladinska filmska delavnica  

 Mednarodni dan mladih v Mariboru  

 2. Turnir trojk v odbojki na mivki  

 Izšel nov zemljevid za mlade popotnike 

 Poletna šola za pogumne, kreativne in podjetne  

 Ministrica ob mednarodnem dnevu mladih  
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INTERVJU 

 Verjamem v sodelovanje mladi za mlade  

 “Mladi ste pomemben partner te vlade in v to trdno verjamem.”  

 “Mladi imajo dostop. Vedo, da lahko pri nas podatke preverijo!”  

 “Vsak lahko spodbuja nenasilno vedenje ter širi idejo ničelne tolerance do nasilja. “  

 

ANKETE 

 Anketa: Poletna mobilnost mladih – počitnice ali učenje?  

 

LOKALNO  

 Okrogla miza “BITI MLAD”  

 Javni razpis za direktorja MC Krško  

 Mladinske delavnice – uvodno srečanje  

 

NACIONALNO  

 Posvet mladinskega sektorja 2015  

 Tretji korak pri iskanju zaposlitve  

 Aktivno državljanstvo – zakaj pa ne?  
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 MSS simbolično izpustil balone  

 Mladi pri nas relativno zadovoljni  

 Kreativni centri v Sloveniji  

 

NAPOVED DOGODKOV 

 Šivaj z namenom  

 Pridi na tečaj zeliščarstva 

 Kino s stropom 2015 na Ptuju  

 Slovesna otvoritev učne točke 

 Odigraj partijo šaha  

 Moja vloga globalnega državljana 

 Mladinska izmenjava: Čas za akcijo!  

 Socialni odtis skozi podjetništvo 

 Mehiški večer s potopisom  

 Prazgodovinski photoshop  

 Metal klavnica XLI.  

 Stare dobre vinilke na tržnici  

 Maribor s skupnimi močmi za mlade  

 19. festival Zmaj ‘ma mlade 

 Odprtje razstave in kulinarični večer  

 Vzpostavljen MIKKlab  
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 Na Reciklažnico v Trbovlje  

 Festival Kunigunda letos polnoleten 

 3 na 3 za dober namen!  

 Turnir v odbojki na mivki  

 Dan nevladnih organizacij  

 Poulični festival Biti mlad je zakon!  

 Literatura, razstava in “katalonski” žur 

 Gradnja prazgodovinske kmetije  

 Inovativnost in podjetnost mladih  

 Preventivno-izobraževalne delavnice  

 Film na ulici v Ljubljani  

 12. Regijski dogodek – Slovenj Gradec 

 11. Regijski dogodek – Gornja Radgona  

 10. Regijski dogodek – Ajdovščina  

 9. Regijski dogodek – Lož 

 8. Regijski dogodek – Koper  

 7. Regijski dogodek – Škofja Loka  

 6. Regijski dogodek – Trbovlje  

 5. Regijski dogodek – Kamnik 

 4. Regijski dogodek – Velenje 

 3. Regijski dogodek – Črnomelj  
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 2. Regijski dogodek – Slovenska Bistrica  

 Regijski dogodek – Brežice  
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 ČLANKI  

 

EVS v Budimpešti  

Združenje EPEKA, socialno podjetje, tokrat kot pošiljajoča organizacija sodeluje v EVS projektu, ki se 
bo odvijal v organizaciji Aprolepes iz Budimpešte, Madžarska. S strani programa Ermasmus + je v 
okviru EVS projekta za udeležence krito prenočišče, prehrana, in prevoz. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Ne postanite tarča spletnega izsiljevanja  

V slovenski policiji so letos prejeli že okoli deset prijav izsiljevanja z intimnimi fotografijami in 
posnetki, ki je potekalo preko spleta in družabnih omrežij, kot so Facebook, Twitter in Instagram. 
Oškodovanci so bili večinoma najstniki (tako fantje kot dekleta), nekaj žrtev pa je bilo tudi odraslih. 
Storilci so izkoristili njihovo nevednost, naivnost, preveliko zaupljivost in osamljenost. več > 

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve 

 

Strategija za mlade v Novem mestu  

Na spletni strani Mestne občine Novo mesto je objavljen osnutek strategije za mlade v mestni občini 
do 2020. Dokument vključuje analizo ključnih področij mladinskih politik, cilje, ukrepe in priporočila 
za izboljšanje položaja mladih na lokalni ravni. več > 

Vir: Maja Žunič Fabjančič, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo Mesto 

 

O Evropskem dnevu žrtev zločinov iz sovraštva 

Gibanje No Hate Speech Movement oz. NE sovraži podpira idejo, da se 22. julij razglasi za Evropski 
dan žrtev zločinov iz sovraštva. Odbor ministrov Sveta Evrope je sovražni govor definiral kot vsako 
obliko izražanja, ki širi, razpihuje, spodbuja ali opravičuje rasno sovraštvo, ksenofobijo, antisemitizem 
ali druge oblike sovraštva, ki temeljijo na nestrpnosti, kar vključuje: nestrpnost, izraženo z agresivnim 
nacionalizmom in etnocentrizmom, diskriminacijo in sovraštvom proti manjšinam, priseljencem ali 
osebam s priseljenskim ozadjem. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

V spomin na genocid nad Romi  

Ob dnevu spomina na porajmos, genocid nad Romi med drugo svetovno vojno, je združenje EPEKA 
pripravilo osrednji kulturno-spominski dogodek z umetniškim, glasbenim in filmskim programom. 

http://mlad.si/2015/08/evs-v-budimpesti/
http://mlad.si/2015/08/ne-postanite-tarca-spletnega-izsiljevanja/
http://mlad.si/2015/08/strategija-za-mlade-v-novem-mestu/
http://mlad.si/2015/08/7330/
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EKTC Maribor – Center eksperimentov Maribor je tako sodeloval kot organizator in izvajalec 
ustvarjalnih delavnic za mlade. več > 

Vir: EKTC Maribor, Doroteja Žibert 

 

Kaki, ki je preživel atomsko bombo  

10 let je minilo, odkar je Združenje Sezam posadilo kaki, ki je preživel atomsko bombo in 70 let od 
padca atomske bombe na Nagasaki. Takrat se je vojna tudi v tem delu sveta končala. Končalo se je 
življenje dveh velikih japonskih mest, umrlo je 100 tisoče ljudi in kasneje od radiacijske bolezni še kak 
milijon. več > 

Vir: Združenje mladih, staršev in otrok Sezam 

 

Mladi Slovenjgradčani v Krumlovu  

V začetku avgusta je v Češkem Krumlovu potekala tradicionalna mladinska izmenjava, kjer je 
sodeloval tudi MKC Slovenj Gradec. Programa na temo medijev, ki ga je organiziral mladinski center v 
Češkem Krumlovu se je udeležilo 15 mladih (po pet iz Slovaške, Češke in Slovenije). več > 

Vir: MKC Slovenj Gradec 

 

Posnetki Gondole soočenja  

Na spletnem portalu Pekarna.Tv  društvo Indijanez objavlja junijske posnetke projekta Gondola 

soočenja, ko so mladostniki debatirali o stereotipih, povezanih z glasbenimi žanri in stili oblačenja ter 

o legalizaciji in uporabi marihuane. več > 

 

Vir: Kulturno društvo mladinski center Indijanez 

 

Državne kmečke igre 2015  

Poleg visokih temperatur in velikega števila turistov, je prvi julijski vikend pod Mozirske planine 

privabil množico iger in zabave željne mladine. Zveza slovenske podeželske mladine je namreč v 

Šmihelu nad Mozirjem organizirala 29. državne kmečke igre, ki jih je pripravilo Društvo podeželske 

mladine Šmihel nad Mozirjem. več > 

 

Vir: ZSPM, Mateja Brgles 

http://mlad.si/2015/08/v-spomin-na-genocid-nad-romi/
http://mlad.si/2015/08/kaki-ki-je-prezivel-atomsko-bombo/
http://mlad.si/2015/08/mladi-slovenjgradcani-v-krumlovu/
http://mlad.si/2015/08/posnetki-gondole-soocenja/www.pekarna.tv
http://www.pekarna.net/vsebina/drustvo
http://mlad.si/2015/08/posnetki-gondole-soocenja/
http://mlad.si/2015/08/drzavne-kmecke-igre-2015/
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Kino s stropom uspešno zaključen  

V nedeljo se je zaključil Kino s stropom, projekt Mestnega kina Ptuj in njegovega upravitelja Centra 
interesnih dejavnosti, ki je letos potekal od 3. do 9. avgusta. Sicer že tradicionalen letni kino se je v 
svoji šesti ediciji zaradi finančnih omejitev preselil pod strop ptujskega kina, a je kljub temu na 
brezplačne projekcije kakovostnih žanrsko in geografsko raznolikih filmov privabil skoraj 1.200 
gledalcev. več > 

Vir: CID Ptuj 

 

Mariborčan o izkušnji v Turčiji  

Pri projektu Evropske prostovoljne službe z naslovom ”Ti si na vrsti”4mestu Sinop v Turčiji, je 

sodelovalo tudi Združenje EPEKA, ki je tja poslalo dva svoja prostovoljca. Eden izmed prostovoljcev, 

mariborčan Jaša Rajšek, se je javil pred odhodom iz Turčije. več > 

 

Vir: Združenje EPEKA, so. p.  

 

6 mladih iz Celja v Luinu  

Projekt Grow conscious and feel your body, v okviru katerega je potekala izmenjava, izhaja iz potrebe 

po obvladovanju vedno večje brezposelnosti mladih. Vanj je neposredno vključenih več kot 100 

mladih Evropejcev, starih med 14 in 18 let, in 9 evropskih organizacij. več > 

 

Vir: Celjski mladinski center 

 

Združenje EPEKA navdušilo  

Združenje EPEKA, so. p., je od 8. do 16. junija kot partnerska organizacija sodelovalo pri projektu 

mladinskega izobraževanja BOLD – Building Opportunities for Leadership and Developement, ki ga je 

v estonski prestolnici Talin organizirala nevladna organizacija Tallin University Student Union.  več > 

 

Vir: Združenje EPEKA, Tjaša Teržan 

 

Mojih 6 mesecev v Krškem  

Tokrat smo v uredništvo prejeli pismo. Pismo evropskega prostovoljnega delavca Samila iz Istanbula. 

Pol leta je živel, ustvarjal in delal pri nas v Sloveniji, natančneje v Krškem. O svojih izkušnjah, 

spominih in kot pravi, nepozabnih dogodkih nam je napisal pismo, ki ga z veseljem objavljamo. več > 

 

Vir: MC Krško 

 

http://mlad.si/2015/08/kino-s-stropom-uspesno-zakljucen/
http://www.epeka.si/
http://mlad.si/2015/08/mariborcan-se-vraca-iz-turcije/
http://mlad.si/2015/08/6-mladih-iz-celja-v-luinu/
http://www.epeka.si/
https://www.tlu.ee/en/Student-Union
http://mlad.si/2015/08/posebni-svetovalec-estonske-vlade-navdusen-nad-mariborskim-zdruzenjem-epeka/
http://mlad.si/2015/08/mojih-6-mesecev-v-krskem/
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Puhanje dima za tobačno industrijo  

Mednarodna skupina zdravstvenih in drugih organizacij v javnem interesu je konec julija v 

sodelovanju s časopisom New York Times objavila podrobno poročilo o sodelovanju Ameriške 

gospodarske zbornice inna preprečevanju zaostrovanja ukrepov za zmanjšanje uporabe in škodljivih 

posledic tobaka. več > 

 

Vir: Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija 

 

Mariborčani na etno festivalu v Tuzli  

Na ethno festivalu Balsika, ki je potekal med 25. julijem in 4. avgustom 2015, je prisostvovalo okrog 

80 mladih iz 12 evropskih držav: Bosne in Hercegovine, Francije, Nemčije, Grčije, Hrvaške, Kosova, 

Črne gore, Makedonije, Turčije, Srbije, Albanije in Slovenije. več > 

 

Vir: Združenje EPEKA, so. p. 

 

Mednarodna mladinska konferenca Kruševo 2015  

MAKEDONIJA – Med 11. in 15. septembrom bo v Kruševem (Makedonija) potekala že 13. 

mednarodna mladinska konferenca “European Values for the Future of Southeastern European 

countries”. več > 

 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Povej svoje mnenje!  

Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje in kulturo opravlja sredinsko evalvacijo 

izvajanja Strategije EU za mlade ter – znotraj nje – Priporočil Sveta o mobilnosti mladih prostovoljcev 

v EU v obdobju 2010-2014. več > 

 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Domača hrana ima okus in kakovost  

Zveza slovenske podeželske mladine je v sklopu mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA 

organizirala okroglo mizo z naslovom Lokalne samooskrbne verige, na kateri so svoje poglede in 

razmišljanja predstavili gostje iz prakse. več > 

 

Vir in foto: ZSPM, Doris Letina 

 

http://mlad.si/2015/08/puhanje-dima-za-tobacno-industrijo/
http://mlad.si/2015/08/mariborcani-na-etno-festivalu-v-tuzli/
http://mlad.si/2015/08/mednarodna-m13-mednarodna-mladinska-konferencaladinska-konferenca-krusevo-2015/
http://mlad.si/2015/08/povej-svoje-mnenje/
http://www.zspm.si/index.php/en/
http://www.pomurski-sejem.si/index.php/sl/agra/o-sejmu
http://mlad.si/2015/08/domaca-hrana-ima-okus-in-kakovost/
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Mladinska mreža Mama – natečaji  

Letos Mladinska mreža MaMa obeležuje 10 let delovanja. Ob tej obletnici razpisujejo natečaj za 

najboljšo fotografijo s tematiko dogajanja v mladinskih centrih, najboljšo zgodbo povezano z delom 

mladinskih centrov ter za naj prostovoljca/ko mladinskega centra, ki ga bodo od sedaj naprej 

razpisovali vsako leto. več > 

 

Vir: Mladinska mreža MaMa 

 

Z zdravjem povezano vedenje  

Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju je ena redkih periodičnih mednarodnih raziskav, ki 

zajema številne vidike mladostnikovega zdravja in življenja: samooceno (duševnega) zdravja, 

zadovoljstva, poškodbe, ustno zdravje, z zdravjem povezana vedenja (npr. tvegana vedenja,prehrana, 

gibanje) in tudi socialni kontekst (družina, šola, vrstniki). več > 

 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Mladi v podporo kampanji Vesna  

V začetku prejšnjega leta je z nacionalno konferenco z naslovom Nasilje v družini – vloga zakonodaje 

in družbena odgovornost, stekla dvoletna nacionalna kampanja Vesna – živeti življenje brez nasilja. 

Ta izpostavlja pomen ukrepanja proti nasilju nad ženskami in je usmerjena v postopno, a vztrajno 

spreminjaje odnosa do te problematike. več > 

 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Program “Izzivi mladim” spet v akciji  

Delavnice, namenjene mladim med 15. in 29. letom, ki trajajo en teden, so namenjene spodbujanju 

mladih k ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti ter razvijanju spretnosti, ki vplivajo na osebni in 

poklicni razvoj posameznika. več > 

 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

REGIJSKI DOGODKI 2015 – Začetek v Brežicah  

Na pobudo in ob podpori Urada RS za mladino, Mladinski svet Slovenije skupaj z Mladinsko mrežo 

MaMa in nacionalno agencijo Movit letošnjo jesen pripravlja 12 regijskih dogodkov, namenjenih 

krepitvi mladinskega sektorja. več > 

 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

http://mreza-mama.si/si/natecaj-za-naj-prostovoljca-fotografijo-in-zgodbo-mladinskega-centra
http://mlad.si/2015/08/mladinska-mreza-mama-ob-obletnici-razpisuje-natecaj/
http://mlad.si/2015/08/z-zdravjem-povezano-vedenje-v-solskem-obdobju/
http://mlad.si/2015/08/mladi-v-podporo-nacionalni-kampanji-vesna/
http://mlad.si/2015/08/program-izzivi-mladim-spet-v-akciji/
http://mlad.si/2015/08/regijski-dogodki-2015-zacetek-v-brezicah/
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Zgolj pasivna participacija v družbi ne more prinesti vseh želenih rezultatov  

Mladinski svet Slovenije je v razpisu ob iskanju primernega kandidata za mesto mladinskega delegata 

pri OZN med drugim zapisal: “Z institutom mladinskega delegata želimo mladim omogočiti, da 

prispevajo svoje poglede v razpravah, ki pokrivajo področje mladih na mednarodni ravni.” In takrat so 

izbrali Katjo Cimermančič. več > 

 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Taborjenje, ki to sploh ni bilo 

Mlada Slovenija je uspešno zaključila štiridnevni tabor (od 20. do, 23. avgusta), ki je potekal v 

Tolminu. Tabor je bil namenjen predvsem pridobitvi veščin javnega nastopanja in osebnostni rasti, 

druženje pa so izkoristili tudi za postavitev smernic nadaljnjega udejstvovanja v politiki. več > 

Vir: Mlada Slovenija 

 

Poletna mladinska filmska delavnica  

V času poletnih počitnic so v društvu DZMP organizirali mladinsko filmsko delavnico. Te izvajajo že 

vrsto let in nekateri udeleženci so se je udeležili že peto leto zapored. Mladinska filmska delavnica je 

namenjena mladim na koncu osnovne šole ali v srednji šoli. več > 

Vir: Društvo zaveznikov mehkega pristanka 

 

Mednarodni dan mladih v Mariboru  

Tokrat prvič skupaj in zagotovo ne zadnjič: organizacije za mlade v Mariboru; Mestni mladinski svet 

Maribor, EKTC Maribor, MKC Maribor in EPEKA, so združile energijo in znanje ter organizirale 

mladinsko prireditev Mednarodni dan mladih. več > 

 

Vir: EKTC 

 

2. Turnir trojk v odbojki na mivki  

Tokrat je tekmovalo 5 ekip, ki jih je sestavljalo 18 mladih. Kljub vročini so odigrali 11 tekem. Zmagala 

je ekipa “Dirty Sanchez“, katere člani so bili Dominik Horvat, Domen Jerot in Žan Brglez. več > 

 

Vir: MSOSK, Boris Jakopič 

 

Izšel nov zemljevid za mlade popotnike 

Ljubljansko mrežo info točk za mlade – L’MIT je leta 1998 ustanovil Urad za mladino Mestne občine 

Ljubljana; danes je v mreži združenih devet neprofitnih organizacij. V okviru njihovega dela je izšel 

nov zemljevid za mlade popotnike USE-IT Ljubljana. več > 

http://www.mss.si/
http://mlad.si/2015/08/zgolj-pasivna-participacija-v-druzbi-ne-more-prinesti-vseh-zelenih-rezultatov/
http://mlad.si/2015/08/taborjenje-ki-to-sploh-ni-bilo/
http://mlad.si/2015/08/poletna-mladinska-filmska-delavnica/
http://mlad.si/2015/08/mednarodni-dan-mladih-v-mariboru-uspel/
http://mlad.si/2015/08/2-turnir-trojk-v-odbojki-na-mivki/
http://mlad.si/2015/08/izsel-nov-zemljevid-za-mlade-popotnike/
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Vir: uredništvo mlad.si 

 

Poletna šola za pogumne, kreativne in podjetne  

Mladi so pogumni, kreativni in podjetni. Da bodo to verjeli tudi sami in res zaupali vase in v svoje 

sposobnosti, jim z novimi znanji, odpiranjem obzorij in pomočjo pri ustvarjanju in realizaciji svojih idej 

pomagajo podjetniki in uspešni posamezniki. 30-urni program prenosa znanj in izkušenj na mlade 

izvajajo na srednjih šolah po vsej Sloveniji. več > 

 

Vir in foto: TiPovej!, Ksenja Perko 

 

Ministrica ob mednarodnem dnevu mladih  

Letošnji mednarodni dan mladih poteka v luči spodbujanja družbene angažiranosti mladih oziroma 

aktivnega državljanstva, kar je tudi glavni cilj strategije Združenih narodov na področju mladine na 

vseh ravneh. Ob mednarodnem dnevu je mlade nagovorila in jim ob “posebnem prazniku” čestitala 

tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič. več > 

 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

 

 

 INTERVJU 

 

Verjamem v sodelovanje mladi za mlade  

Gradimo samostoječi most po vzoru izumitelja, arhitekta, inženirja (ki ga lahko samostojno sestavimo 

v Centru eksperimentov Maribor) in je eden izmed inovativnih pristopov mladinskega dela in tudi 

medgeneracijskega sodelovanja. Omogoča razvoj novih veščin in s tem tudi novih kompetenc. 

Pogovarjali smo se s študentka Hanija Bujas, ki je nova prostovoljka v EKTC Maribor in CEM. več > 

Vir: ETKC Maribor 

 

“Mladi ste pomemben partner te vlade in v to trdno verjamem.”  

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič je doktorica znanosti s 

področja poslovodstva in organizacije. Ministrstvo vodi približno tri mesece. Prej je delovala kot 

prodekanja za razvoj na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kot predsednica Sveta Nacionalne 

agencije za kakovost v visokem šolstvu, v zadnjih dveh letih pred nastopom funkcije ministrice, pa je 

na Univerzi v Ljubljani kot prorektorica razvijala področje prenosa znanja in internacionalizacije. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

http://mlad.si/2015/08/poletna-sola-za-pogumne-kreativne-in-podjetne/
http://mlad.si/2015/08/ministrica-ob-mednarodnem-dnevu-mladih/
http://mlad.si/2015/08/verjamem-v-sodelovanje-mladi-za-mlade/
http://mlad.si/2015/08/mladi-ste-pomemben-partner-te-vlade-in-v-to-trdno-verjamem/
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“Mladi imajo dostop. Vedo, da lahko pri nas podatke preverijo!”  

Ob mednarodnem dnevu mladih z namenom širokega pregleda in vpogleda v različne sfere življenja 

mladih pripravili obširen intervju z generalno direktorico SURS Genovefo Ružić. V kolikor poznamo 

dejstva in številke, potem lahko interpretiramo. Ob interpretaciji in zavedanju realnega stanja 

življenja mladih pri nas, lahko nato kreiramo in pripravljamo nove poti uspeha. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

“Vsak lahko spodbuja nenasilno vedenje ter širi idejo ničelne tolerance do nasilja. “  

Z današnjim dnem se v okviru dvoletne nacionalne kampanja Vesna – živeti življenje brez nasilja, 

ki izpostavlja pomen ukrepanja proti nasilju nad ženskami in je usmerjena v postopno, a vztrajno 

spreminjaje odnosa do te problematike, začenjajo aktivnosti namenjene mladim, pod geslom Nasilje 

je #cistmim. več > 

 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

 

 

 ANKETE 

 

Anketa: Poletna mobilnost mladih – počitnice ali učenje?  

Pridobivanje znanja v tujini ali učna mobilnost je danes razširjena bolj, kot kadarkoli prej. Vse več 

mladih v okviru šolanja odhaja v tujino na študijske izmenjave in prakse. Velik delež študentov se za 

izobraževanje v tujini odloči v okviru študijskih izmenjav, vse več mladih pa se udeležuje tudi različnih 

prostovoljnih taborov in mladinskih izmenjav. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

 LOKALNO  

 

Okrogla miza “BITI MLAD”  

Med 20.7. in 31.7. je v Dijaškem domu Ivana Cankarja potekala mednarodna izmenjava mladih BITI 
mlad. Projekt je izpostavil problematiko mladih povezano z njihovim polnopravnim vključevanjem v 
družbeno in ekonomsko življenje, s poudarkom na opolnomočenju mladih s pomočjo neformalnega 
izobraževanja, razvijanja in beleženja novih znanj in veščin ter pridobljenih kompetenc. več > 

Vir: KUD Pozitiv, Jan Vegelj 

http://mlad.si/2015/08/mladi-imajo-dostop-vedo-da-lahko-pri-nas-podatke-preverijo-3/
http://mlad.si/2015/08/vsaka-druga-zenska-je-od-15-leta-naprej-dozivela-eno-od-oblik-nasilja/
http://mlad.si/2015/08/anketa-poletna-mobilnost-mladih-pocitnice-ali-ucenje/
http://mlad.si/2015/08/okrogla-miza-biti-mlad/
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Javni razpis za direktorja MC Krško  

Mladinski center Krško objavlja javni razpis za položaj direktorja javnega zavoda Mladinski center 
Krško. Kandidati, ki izpolnjujejo vse pogoje se lahko prijavijo na  razpis. več > 

Vir: MC Krško 

 

Mladinske delavnice – uvodno srečanje  

Bliža se informativno srečanje bodočih prostovoljk in prostovoljcev, ki bi želeli izvajati preventivni 

program Mladinske delavnice v novem šolskem/študijskem letu v okviru organiziranega 

Prostovoljskega dela mladih za mlade v Infopeki. več >  

 

Vir: Pekarna-Magdalenske Mreže 

 

 

 

 NACIONALNO  

Posvet mladinskega sektorja 2015  

“Mladinski sektor je izjemnega pomena za celostni razvoj mladih in ključno prispeva k njihovemu 

vključevanju v družbo in k doseganju avtonomije. Skozi mladinsko delo prispevamo k razvoju mladih v 

odgovorne državljane, ki bodo skrbeli za prihodnost družbe.” pravi Tin Kampl, predsednik 

Mladinskega sveta Slovenije. Lansko leto je bila oblikovana Resolucija o razvoju mladinskega sektorja 

in mladinske politike 2014, ki je bila sprejeta na Posvetu mladinskega sektorja 2014, 5. novembra 

2014 na Brdu pri Kranju. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Tretji korak pri iskanju zaposlitve  

Ko si že napolnil Nefiks s svojimi izkušnjami in potrditvami ljudi, ki zagotavljajo, da zapisano drži, je 

čas, da izstopiš iz cone ugodja. Če si napisal že sto prošenj za zaposlitev, sto prva morda ni prava 

rešitev težave. Poskušaj najti mesto, kjer se zadržujejo ljudje tvojega poklica. več > 

 

Vir: Zavod NEFIKS, Alenka Blazinšek 

 

http://mlad.si/2015/08/objava-javnega-razpisa-za-direktorja-mc-krsko/
http://mlad.si/2015/08/mladinske-delavnice-informativno-srecanje/
http://mlad.si/2015/08/mladinske-delavnice-informativno-srecanje/
http://mlad.si/2015/08/posvet-mladinskega-sektorja-2015/
http://mlad.si/2015/08/tretji-korak-pri-iskanju-zaposlitve/


   
                                                                                                                                 

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.  
 

 

Aktivno državljanstvo – zakaj pa ne?  

Sodobni časi na povprečnega mladega človeka ne vplivajo ravno blagodejno, po srednji šoli praviloma 

pride na vrsto faks, po zaključku študija pa se kaj hitro sanje večine končajo – pri iskanju prve 

zaposlitve. več > 

Vir: Zavod NEFIKS 

 

MSS simbolično izpustil balone  

Organizacija združenih narodov je 12. avgust za mednarodni dan mladih razglasila predvsem z 

namenom osveščanja in opozarjanja javnosti in institucij na položaj, vlogo, pravice in dolžnosti ter 

probleme mladih. Letos je izbrana tema osnovana na spodbujanju družbene angažiranosti mladih 

oziroma aktivnega državljanstva. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Mladi pri nas relativno zadovoljni  

Že 16 let zapored, je 12. avgust je po vsem svetu namenjen mladim. Združeni narodi so namreč 

decembra 1999 ta dan razglasili za mednarodni dan mladih, z namenom, da bi se vsako leto 

razpravljalo o različnih vprašanjih, ki zadevajo mlade ljudi, in opozarjalo na njihovo pomembno vlogo 

v družbi na splošno. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Kreativni centri v Sloveniji  

V okviru projekta Alpe Adria Coworking, ki je potekal v obdobju junij 2014 – marec 2015 je Darja 

Vresk, tržna raziskovalka (za PUNKTcc- Laboratorij kreativne industrije) opravila raziskavo razvoja 

coworking prostorov v Sloveniji. Ob tej priložnosti predstavljamo tako analizo raziskave, kot 

navajamo nekatere kreativne centre in coworking prostore v Sloveniji. več > 

 

Vir: TiPovej!, Sonja Čandek in Darja Vresk 

 

 

 MEDNARODNO  

MC Brežice zopet mednarodne  

Mladinski center Brežice tudi letošnje poletje ne počiva. V času med 25.7. - 29.7. je gostil 

mednarodno mladinsko izmenjavo, katere so se udeležili mladi iz Španije in Slovenije. Tokrat je 

http://mlad.si/2015/08/aktivno-drzavljanstvo-zakaj-pa-ne-2/
http://mlad.si/2015/08/mss-neizpolnjene-obljube-izgubljene-priloznosti/
http://mlad.si/2015/08/mladi-pri-nas-relativno-zadovoljni-3/
http://mlad.si/2015/08/kreativni-centri-v-sloveniji/
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mladinska izmenjava potekala na tematiko pisanje projektov in spoznavanja programov mobilnosti, ki 

jih za mlade omogoča Erasmus+ program. več > 

Vir: ZPTM Brežice 

 

Proti vplivom družbenih omrežij  

V Vidmu je 40 mladih od 28. 7. do 10. 8. kravžljalo možgančke glede pozitivnih in negativnih vplivov 

družbenih omrežij na življenja mladih v Evropski uniji. Na seminarju v Vidmu so mladi, pod sloganom 

“Be nice, don’t bully guys!” pripravljali t.i. ‘formate’, ki bodo služili izvedbi delavnic po šolah. več > 

Vir: Socialna akademija – zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo 

 

Sodeluj pri Evropski strategiji za mlade  

Če si star med 15 in 30 let, lahko do 16. avgusta 2015 izraziš svoje mnenje, kako izboljšati Evropsko 
strategijo za mlade. Evropska strategija za mlade vzpostavlja okvir za Evropsko sodelovanje na 
področju mladine za obdobje 2010-2018. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Kako posneti dokumentarni film  

Med 20. julijem in 2. avgustom je v Ljubljani potekala Mednarodna delavnica dokumentarnega filma 

v izvedbi Društva zaveznikov mehkega pristanka in Luksuz produkcije. Delavnica je potekala že 

petnajsto leto, na njej pa so mladi iz 6 držav (Irska, Portugalska, Francija, Belgija, Hrvaška in Slovenija) 

v slabih 2 tednih ustvarili 19 kratkih filmov. več > 

Vir: Društvo zaveznikov mehkega pristanka 

 

Prioritete strukturiranega dialoga  

Mladinska mreža MaMa skupaj z Mladinskim svetom Slovenije sodeluje pri uresničevanju ciljev 

strukturiranega dialoga, preko katerega spodbuja mlade k politični in družbeni participaciji in dialog 

med mladimi in odgovornimi za mladinsko politiko. več > 

Vir: Mladinska mreža MaMa 

 

http://mlad.si/2015/08/mc-brezice-zopet-mednarodne/
http://mlad.si/2015/08/proti-negativnim-vplivom-druzbenih-omrezij/
http://mlad.si/2015/08/sodeluj-pri-evropski-strategiji-za-mlade/
http://mlad.si/2015/08/kako-posneti-dokumentarni-film/
http://mlad.si/2015/08/prioritete-strukturiranega-dialoga/
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Izdelovanje mladinskega zemljevida  

V  letošnjem letu se izvaja mladinski projekt med slovenskimi in avstrijskimi organizacijami za mlade. 

Gre za partnerstvo med Mladinskm centrom Cmurek (JUZ house), Mladinskim centrom Gornja 

Radgona (zavod Kultprotur), Regionales Jugendmanagement Vulkanland in občine Bad Radkersburg. 

V projekt, v okviru evropskega programa Erasmus +,  se je vključilo 20 mladih z obeh strani meje. več > 

Vir: Mladinski center Gornja Radgona 

 

Kmalu na spletno usposabljanje  

Spletno usposabljanje je namenjeno izobraževalcem, socialnim delavcem, mladinskim aktivistom, 
oblikovalcem politik in odločevalcem. Potekalo bo med 31. avgustom in 25. septembrom in 
predstavlja uvod v izobraževanje o človekovih pravicah v kontekstu globalnega izobraževanja, ter 
se ukvarja z njegovimi koncepti, pristopi, strategijami in ukrepi, pri čemer upošteva povezave med 
globalno in lokalni ravni. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Sezam se pridružuje iniciativi za pomoč beguncem  

Verjetno so nam vsem še tako blizu slike beguncev iz Bosne in Hercegovine, ki so tako množično 
bežali pred vojno leta 1992. Od 70.000 beguncev, je ostalo v Sloveniji kar 30.000. več > 

Vir: Združenje mladih, staršev in otrok Sezam 

 

 

 

 NAPOVED DOGODKOV 

 

Avgustovska vegekuhna  

Poletna vegekuhna bo potekala v sklopu Mlade zagorske noči in zato bo na sporedu jutri, v torek, 4.8. 
ob 19. uri, v prostorih MCZOS. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

http://mlad.si/2015/08/izdelovanje-mladinskega-zemljevida/
http://mlad.si/2015/08/spletno-usposabljanje-clovekove-pravice-v-kontekstu-globalnega-izobrazevanja/
http://mlad.si/2015/08/sezam-se-pridruzuje-iniciativi-za-pomoc-beguncem/
http://mlad.si/2015/08/avgustovska-vegekuhna/
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Šivaj z namenom  

Vsi, ki znate šivati oziroma to radi počnete, obiščite MC Litija, kjer bodo šivali z namenom naslednja 
dva tedna. Vsak dan v tem obdobju bo moč šivati z namenom med 16.00 in 20.00 uro. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Pridi na tečaj zeliščarstva 

Od 24.8. do 27.8. Mladinski Center Nova Gorica organizira brezplačni tečaj zeliščarstva. V naravi ima 
vsaka stvar svoj namen, saj vemo, da “za vsako bolezen raste rož’ca“. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Kino s stropom 2015 na Ptuju  

Letos bodo filmski jagodni izbor pretekle sezone obiskovalci gledali nekoliko drugače. Po petih 
odmevnih in zelo uspešnih izvedbah Kina brez stropa se bodo tokrat zaradi varčevanja v javnem 
sktorju in okrnjene kadrovske realnosti to poletje družili kar v Mestnem kinu Ptuj. več > 

Vir: CID Ptuj 

 

Slovesna otvoritev učne točke 

Otvoritev učne točke predstavlja nadgradnjo delovanja centra za družino SOŽITJE in mladinskega 
centra. Mladinski center Prlekije-pokrajinski center NVO namreč predstavlja učečo se, brezplačno, 
vsem dostopno mesto, kjer potekajo najrazličnejše oblike neformalnega usposabljanja za mlade ter 
druge zainteresirane posameznike in skupine. več > 

Vir: Mladinski center Prlekije-Pokrajinski center NVO, slovensko nacionalno združenje 

 

Odigraj partijo šaha  

Jutri, v sredo 5. avgusta Mladinski center Ormož organizira delavnico šaha. Namenjeno vsem 
entuziastom, ne glede na leta ali predznanje.Delavnica bo potekala od 9. do 12. ure med hladnimi 
zidovi Mladinskega centra. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

http://mlad.si/2015/08/naslednjih-14-dni-sivaj-z-namenom-2/
http://mlad.si/2015/08/pridi-na-tecaj-zeliscarstva/
http://mlad.si/2015/08/ptujski-letni-kino-letos-s-stropom/
http://mlad.si/2015/08/slovesna-otvoritev-ucne-tocke/
http://mlad.si/2015/08/odigraj-partijo-saha-2/
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Moja vloga globalnega državljana 

Od 2. do 8. septembra se bo združenje EPEKA, so. p., kot partnerska organizacija udeležila 
mladinskega izobraževanja Moja vloga globalnega državljana, ki bo potekala v Minsku, Belorusiji. 
Mednarodni projekt bo združil po 5 mladih udeležencev iz Slovenije, Italije, Češke, Gruzije, Madžarske 
in Belorusije. več > 

Vir in foto: EPEKA 

 

Mladinska izmenjava: Čas za akcijo!  

Pri projektu mladinske izmenjave z naslovom Čas za akcijo (Time to act)., ki se bo od 24. avgusta do 4. 
septembra odvijala v mestu Oeiras na Portugalskem, kot partnerska organizacija sodeluje 
tudi Združenje EPEKA, so. p. Gostujoča organizacija ProAtlântico – Associação Juvenil bo združila 
mlade iz 8 držav: Portugalske, Španije, Italije, Slovenije, Bolgarije, Estonije, Francije in Romunije. več > 

Vir: EPEKA, Tjaša Teržan 

 

Socialni odtis skozi podjetništvo  

Kot partnerska organizacija bo pri projektu mladinskega izobraževanja z naslovom “Tvoj socialni odtis 
skozi podjetništvo”, ki se bo od 17. do 25. oktobra 2015 odvijal na Poljskem, sodelovalo 
tudi Združenje EPEKA, so. p. več >  

Vir: EPEKA, so. p., Tjaša Teržan 

 

Mehiški večer s potopisom  

Jutri, 8. avgusta,  ob 22.00 uri MC Patriot v prireditvenem centru Patriot organizira “Mehiški večer”. 
Pripravljajo potopisno predavanje po Mehiki, ki bo začinjeno z mehiškim pivom in pečeno koruzo! več 
>  

 Vir: uredništvo mlad.si 

 

Prazgodovinski photoshop  

V sredo, 2. 9. 2015, se bo ob 16.00 v prostorih INFOPEKE, odvila delavnica, na kateri bo moč spoznati 
metodo prazgodovinskega photoshopa. več >  

 Vir in foto: Pekarna-Magdalenske Mreže 
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METAL KLAVNICA XLI.  

MIKK Murska Sobota v sodelovanju z Pickak entertainment, v soboto 15. avgusta organizira koncert, 
ki so ga poimenovali METAL KLAVNICA XLI. več >  

 Vir: MIKK Murska Sobota 

 

Stare dobre vinilke na tržnici  

Stare dobre vinilke. Se jih spomnite? Ste jih oboževali? Bi jih spet? Pa jih nimate? Ali jih imate doma 
in bi jih radi pokazali ali zamenjali z drugimi? V atriju MCC-ja bo v soboto, 15. avgusta od 10. ure dalje 
špotekala vinilna tržnica! več >  

 Vir: uredništvo mlad.si 

 

Maribor s skupnimi močmi za mlade  

Pet organizacij v mestu (MMSM, Združenje EPEKA, so. p., EKTC, Mkc Maribor in ŠOMB) je pristopilo k 
Mednarodnemu dnevu mladih in se odločilo, da sooblikujejo ta dan. Prvič tokrat v mestu ob Dravi, na 
priljubljenem Mariborskem otoku.  več > 

Vir: Združenje EPEKA,  Tjaša Teržan  

 

19. festival Zmaj ‘ma mlade  

Mladinski center Postojna v poletnih mesecih ne počiva. Tudi letos vas vabijo na 19. festival Zmaj ‘ma 
mlade, ki bo potekal v Postojni od 18. do 30. avgusta. več >  

Vir: Zveza društev MC Postojna 

 

Odprtje razstave in kulinarični večer  

V sklopu projekta Odprto Obrobje, podprtega s strani Ministrstva za kulturo RS je letos nastala MIKK-
ova “Mala galerija”, ki bo slavnostno otvoritev dočakala danes, v petek, 14. avgusta. Sledi kultivator! 
več >  

Vir: MIKK Murska Sobota 

 

http://mlad.si/2015/08/metal-klavnica-xli/
http://mlad.si/2015/08/metal-klavnica-xli/
http://mlad.si/2015/08/stare-dobre-vinilke-na-trznici/
http://mlad.si/2015/08/stare-dobre-vinilke-na-trznici/
http://mlad.si/2015/08/maribor-s-skupnimi-mocmi-za-mlade/
http://mlad.si/2015/08/19-festival-zmaj-ma-mlade/
http://mlad.si/2015/08/19-festival-zmaj-ma-mlade/
http://mlad.si/2015/08/odprtje-razstave-in-kulinaricni-vecer/


   
                                                                                                                                 

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.  
 

 

Vzpostavljen MIKKlab  

V sklopu multimedijskega centra, MIKK odpira novo poglavje v knjigi interdisciplinarnih vsebinskih 
prepletanj in tako vzpostavlja MIKKlab, ki bo deloval kot platforma za raziskovanje in razumevanje 
razmerij med naravo in kulturo, znanostjo in umetnostjo, teorijo in prakso. Osrednji pristop bo sledil 
logiki “naredi sam” (DIY) in “re-namembnosti” (upcycling) materialov, aparatur in znanj. več >  

Vir: MIKK 

 

Na Reciklažnico v Trbovlje  

Svojo garderobo boste lahko brezplačno osvežili na Reciklažnici, na kateri bodo tokrat poleg 
menjave dobro ohranjenih oblačil tudi ustvarjalni. več >  

 Vir: uredništvo mlad.si 

 

Festival Kunigunda letos polnoleten 

Festival mladih kultur Kunigunda je največji projekt Mladinskega centra Velenje, ki ga organizira v 
sodelovanju z mladimi domačini. Je medij za predstavitev nekonvencionalnih in bolj ali manj 
neodvisnih kulturno-umetniških praks. več >  

 Vir: uredništvo mlad.si 

 

3 na 3 za dober namen!  

V sklopu Rekreativne lige Zasavje bo v sodelovanju z Mladinskim centrom Trbovlje v soboto, 5. 9. 
2015, dobrodelni košarkarski turnir na igrišču GESŠ. Pričetek turnirja bo ob 14:00, končal pa se bo 
predvidoma do 20:00, odvisno od števila prijavljenih ekip. več >  

Vir: Mladinski center Trbovlje 

 

Turnir v odbojki na mivki  

Mladinski svet Občine Slovenske Konjice v soboto, 29. avgusta, ob 14. uri na igrišču ob športni 
dvorani Slovenske Konjice organizira turnir v odbojki na mivki. več >  

Vir in foto: MSOSK 
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Dan nevladnih organizacij  

Zavod MISSS vabi na Dan nevladnih organizacij, ki se bo odvijal 31. avgusta 2015 ob 10. uri, v Dvorani 
Knjižnice Otona Župančiča v Ljubljani. več >  

 Vir: Zavod MISSS 

 

Poulični festival Biti mlad je zakon!  

Tradicionalni poulični festival za mlade Biti mlad je zakon se bo zgodil tudi letos. Pripravljajo ga 
v Četrtnem mladinskem centru Bežigrad, ki deluje pod okriljem Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra 
za kakovostno preživljanje prostega časa mladih. več >  

 Vir: uredništvo mlad.si 

 

Literatura, razstava in “katalonski” žur 

Danes popoldne in zvečer bo čas v Celjskem Mladinskem centru hitro tekel. Dogajalo bo ob 
prebiranju avtorskih literarnih del, na odprtju razstave Podobe iz sanj in na koncu še na pravem 
katalonskem večeru. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Gradnja prazgodovinske kmetije  

Na prvi septembrski vikend bodo v Zagorju spet zavihali rokave in nadaljevali z gradnjo 
prazgodovinske kmetije, ki počasi in vztrajno raste pri ribnikih v Europarku Zagorje. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Inovativnost in podjetnost mladih  

Prvi dan septembra se bo v Beli dvorani grajske pristave v Ormožu odvila javna tribuna na temo 
podjetnosti in inovativnosti mladih. Javno tribuno organizira Mladinski center Ormož v sodelovanju z 
Gimnazijo Ormož v okviru Kajžar EU festa 2015. več > 

Vir in foto: uredništvo mlad.si 
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Preventivno-izobraževalne delavnice  

Zavod Varna pot tudi letos organizira preventivno izobraževalne delavnice v 9 slovenskih krajih pred 
Lidlovimi trgovinami v Ljubljani, Postojni, Mariboru, Murski Soboti, Slovenj Gradcu, Slovenskih 
Konjicah, Krškem in na Ptuju ter Jesenicah. več > 

Vir: Ekipa Zavoda Varna pot 

 

Film na ulici v Ljubljani  

V petek, 4. 9., in v soboto, 5. 9. 2015, med 17. in 22. uro se na šolskem igrišču Osnovne šole Zalog v 
Zalogu pripravlja dvodnevni dogodek Film na ulici z geslom “Podaljšaj si poletje z urbanimi športi, 
glasbo in filmom”. Prireditev je namenjena otrokom, mladim in družinam ob pričetku šolskega leta. 
več > 

Vir: Javni zavod Mladi zmaji 

 

1. Regijski dogodek – Brežice  

Prvi v nizu dvanajstih regijskih dogodkov bo v sredo, 9.9.2015, potekal v Mladinskem centru Brežice. 
več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

2. Regijski dogodek – Slovenska Bistrica  

Drugi  v nizu dvanajstih regijskih dogodkov bo v sredo, 16.9.2015, potekal v Slovenski Bistrici. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

3. Regijski dogodek – Črnomelj  

V Mladinskem centru BIT bo v sredo, 23.9.2015, potekal regijski dogodek. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

4. Regijski dogodek – Velenje 

V Mladinskem centru Velenje bo v sredo, 30.9.2015, potekal regijski dogodek. več > 
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Vir: uredništvo mlad.si 

 

5. Regijski dogodek – Kamnik 

V Mladinskem centru Kotlovnica bo v sredo, 7.10.2015, potekal regijski dogodek. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

6. Regijski dogodek – Trbovlje  

V Mladinskem centru Trbovlje bo v sredo, 14.10.2015, potekal regijski dogodek. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

7. Regijski dogodek – Škofja Loka  

V Škofji Loki bo v sredo, 21.10.2015, potekal regijski dogodek. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

8. Regijski dogodek – Koper  

V Kulturno izobraževalnem društvu PINA bo v sredo, 28.10.2015, potekal regijski dogodek. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

9. Regijski dogodek – Lož 

V Medgeneracijskem centru Gaber bo v sredo, 4.11.2015, potekal regijski dogodek. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

10. Regijski dogodek – Ajdovščina  

V MC Hiša mladih bo v sredo, 11.11.2015, potekal regijski dogodek. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 
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11. Regijski dogodek – Gornja Radgona  

V Mladinskem centru Gornja Radgona bo v sredo, 18.11.2015, potekal regijski dogodek. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

12. Regijski dogodek – Slovenj Gradec 

V Javnem zavodu za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec bo v 
sredo, 25.11.2015, potekal regijski dogodek. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 
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