
   
                                                                                                                                 

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.  
 

 

e-bilten DECEMBER 2015        

 

V mesecu decembru izpostavljamo:  

 

ČLANKI  

 Vinska kultura 

 Geto Vile in Živa knjižnica  

 Prostovoljstvo – vrednota našega časa? 

 “V letu 2016: bodite aktivni državljani!”  

 2. MaMin Coworking  

 

 

 

 

MNENJA 

 “Zgodba ni enostavna in ima dolgo zgodovino.”  

 Kako vzgajati danes?  

 Kako ograditi sovražni govor?  

 Konec Evrope, kakršno poznamo  

 “Sovraštva ne moreš pregnati s sovraštvom.”  

 Vloga in pomen dediščine 

 Enkrat prostovoljec – vedno prostovoljec  

 Participacija mladih v politiki  
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INTERVJU 

 

 Intervju: Vasja Mihajlović  

 O smernicah dela na Debelem rtiču  

 "Oratorij zame pomeni način življenja."  

 “Mladim je potrebno dati priložnost, da se sploh lahko dokažejo.”  

 Ljudje poletja 2015  

 Projekt LIVADA  

 

 

LOKALNO  

 Mladi mojstri spet na Doživljajskem igrišču  

 Aktivnosti ob 1. decembru v Brežicah  

 Varna Litija 2015  

 Išče se novinar in fotograf  

 Mladih s Kozjanskega zaposlitev ne čaka  

 Zaposlitvena pisarna  

 Mafijski šef gostuje  

 Prerez: mesec boja proti odvisnosti  

 Tobačna zarota – moja kampanja  

 Ob mednarodnem dnevu invalidov  

 Mladi in podjetništvo  

 Bodimo bolj konkurenčni in iznajdljivi  

 Vir: Mladinski center Šentjur 

 Miklavževanje v Celju  
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 Zgrabi svojo priložnost.EU!  

 Z igrami spoznajte Šentjur  

 Strategija za mlade na Ptuju  

 Advente delavnice za otroke  

 Podelitev brona in srebra  

 Žogoterapija se za leto 2015 zaključuje  

 MC Brežice na MaMinem Coworkingu  

 Delovni vikend v MC Brežice  

 MC Postojna – Unicefova varna točka  

 Celjski gimnazijci uspešni v programu MEPI  

 Lokalni MC na Sejmu NARAVA-ZDRAVJE  

 Direktor URSM državljan Prleške republike  

 Razstava ob Evropskem letu za razvoj 2015  

 Prostovoljke CPM smo okupirale Ljubljano! 

 Strategija za mlade v Radovljici  

 Kakšno mentorstvo potrebujemo?  

 Kako do pomembnih informacij?  

 Mladi in droge na Ptujskem  

 MKNŽ uradno upravlja s Sokolskim domom  

 V NM prva strategija za mlade  

 Zadnje priprave programa PRiKAZ  

 Srečanje mladih z Romano Tomc  

 Brez strasti ni glasbe  

 Misijonska razstava  

 Dobrodelni za Vida v Ilirski Bistrici  

 Naj ideja socialnega podjetja  

 Dan U in U2 mladinskega sektorja v Mariboru  

 ČlovekINJE in poročilo o vandalizmu 

 Načrtujejo karierno tržnico  

 Voščilo vsem mladim  
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 Radi jemo, še raje kuhamo!  

 V Ljubljano. Z vlakom.  

 Koledniki trkajo na vrata 

 Razgibano za zdravo telo  

 “Vsak projekt ti nekaj da!”  

 Kdo so Velikani upanja …  

 Postani Božiček za en dan tudi ti!  

 Ekipa TipNGO nagrajena  

 Za individualno pomoč pri učenju  

 “Stvari, ki jih ne zveš v šoli”  

 Mafijski šef na izposojo  

 Zaključek z družabnimi igrami  

 Novi center za mlade  

 GLEN Rocket Event 

 Zaključek sezone večerov DRG  

 December v nulo 

 Voščilo tudi iz Prlekije  

 5x STOP je COOL  

 

NACIONALNO  

 Subvencije za zaposlitev 2.859 mladih  

 Prihaja veseli december!  

 Jasno in glasno o pasteh odraščanja  

 Tabornik je pripravljen pomagati  

 Skavti na odru zlatnikov  

 Razpis – Turistični vodnik 2016  

 Usposabljanja za promotorje zdravja  

 Podelitev zlatih priznanj  

 Mladinsko delo malo drugače  

 Javna dela 2016  

 Program Martin Krpan  

 Konoplja in mladi – Kje smo?  
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 Skavtski teden globalnega učenja 2015  

 Zaključek projekta Vsi smo migranti  

 Šoping? NE, hvala.  

  Javna obravnava delovnega gradiva   

 Voščilo Urada RS za mladino ob prihajajočih praznikih  

 ZA delo z nevladnimi organizacijami  

 Novoletna poslanica ministrice  

 Uredništvo portala mlad.si: SREČNO v 2016!  

 Odgovor na sistemsko zatiranje  

 Menedžer 2020  

 

MEDNARODNO  

 

 Svetovni dan boja proti AIDS-u!  

 Mednarodna konferenca na Finskem 

 MLADI – mednarodno na podeželju  

 Mednarodni dan prostovoljstva  

 Pustimo svet za sabo nekoliko lepši!  

 V gosteh mednarodna prostovoljca 

 Matija se nam ponovno javlja 

 Izkušnja, ki ostane za zmeraj  

 COP 21 – Podnebna konferenca 2015  

 Zaključni dogodek projekta M.U.R.  

 Luksuz filmi na festivalih po svetu  

 Publikacija YCSFMP  

 Se samo zdi ali res gori? 

 Izkušnja EVS prostovoljca  

 Mladinsko delo na daljnem severu Finske  

 Vsi smo migranti  

 Kick off srečanje partnerjev projekta Cl@ss   

 Evropsko srečanje mladih 

 Preko EVS v Škofji Loki  

http://mlad.si/2015/12/zgodba-ni-enostavna-in-ima-dolgo-zgodovino/
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 Uspešno Erasmus+ leto v Črnomlju  

 Božični izlet za animatorje  

 Evalvacijsko srečanje partnerjev  

 

 

STRUKTURIRANI DIALOG  

  

 Posvet mladinskega sektorja 2015  

 

 

NAPOVED DOGODKOV 

 

 Coworking Mladinske mreže MaMa  

 Po poti zgodb in navdiha  

 Posvet mladinskega sektorja 2015  

 Mladinski gost – dr. Blaž Jezeršek  

 Tradicionalno Miklavževanje  

 MC Litija vabi prostovoljce  

 Prostovoljstvo v Mariboru  

 Zaključni MIKKlab  

 Festival Mladi Maribor  

 Odprtje razstave mladega umetnika  

 Šola delavskih pravic za mlade  

 Izmenjava in kuhanje za srednješolce  

 Metal Klavnica XLII  

 Spoznajte Bollywood!  

 Cepelini nad Mariborom prihodnosti  

 Kam v srednjo šolo?  

 Mlade glave mislijo: Nenad Cizl  

 Otvoritev razstave AFRODIZIAK  

 Tematski sprehod “Razvijmo vilin klobčič”  
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 Rock ob žici  

 Študentski večer družabnih iger  

 Ta vikend – IZIS #3  

 Stand-up: Tanja Kocman  

 Ustvarjaj v poletju 2016  

 Nacionalizem – nekoč in danes  

 Ste za popoldanski pogovor z ministrico?  

 Nekomu lahko spremenite življenje 

 Potopisi, ki to niso – Sirija  

 MIKK-ov STAND UP večer  

 “Številka trenutno ni dosegljiva.”  

 Kako do pomembnih informacij?  

 Udarniška Filmopeka  

 Proslava ob izidu Pizde!  

 Zimska lesena štafeta  

 PRaZNiČNe USTVaRJaLNe DeLaVNiCe  

 Telefon mladi mladim  

 Potujoča razstava v MB do sredine januarja  

 

 

 

 
Uredništvo portala mlad.si 

4. januar  2016 
info@mlad.si 

 

 ČLANKI  

 

Vinska kultura 

Mladinski center Dravinjske doline je zasebni zavod, ki v občini Slovenske Konjice deluje na področju 
mladine in kulture že več kot desetletje. V vseh letih delovanja pa so opazil, tudi, da mladi še vedno 
prevečkrat zlorabljajo alkoholne pijače in odločili so se, da je prav, da tudi na neformalen način 
pridobijo znanja iz vinogradniškega in vinskega področja in s tem spodbujajo razmišljanje kaj in kako 
pijejo. več > 

Vir: Mladinski center Dravinjske doline 

mailto:info@mlad.si
http://mlad.si/2015/12/vinska-kultura-3/
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Geto Vile in Živa knjižnica  

V projektu Bob Geto ft. Tobalko Vila so z vizijo na obzorju (razvoj medsebojne podpore in sodelovanje 
izven institucionalnih okvirov), letos organizirali dve Živi knjižnici na javnih prostorih – namesto 
tiskanih knjig smo izposojali ljudi. Dogodka sta se odvijala v sklopu aktivnosti ‘Geto kofetkanje na 
dekci’. To so srečevanja, na katerih ustvarjamo prostor za pogovore o temah, aktualnih za mlade. več > 

Vir: Zavod BOB 

 

Prostovoljstvo, vrednota našega časa?  

Prostovoljstvo kot altruistična aktivnost posameznika ni nekaj novega – od svojih začetkov v 19. 
stoletju zaradi družbenih sprememb pridobiva na pomenu. OZN je leta 1985 5. december razglasila 
za mednarodni dan prostovoljstva in tako poudarila pomen dela prostovoljcev po vsem svetu. V 
Sloveniji pomemben mejnik predstavlja leto 2011, ko je Državni zbor RS sprejel Zakon o 
prostovoljstvu. Trenutno se pripravlja tudi nacionalna strategija na tem področju. več > 

Vir: CID Ptuj 

 

“V letu 2016: bodite aktivni državljani!”  

Uredništvo portala mlad.si skrbi za sveže novice, dnevno, objavlja vsebine s strani mladinskih 
organizacij in organizacij za mlade ter skrbi za objavo aktualnih novic, ki so zanimive za bralce. 
Pripravlja uredniške prispevke; tako reportaže, intervjuje, mnenja, kot druge oblike novinarskih 
žanrov. Tudi v prihodnjem letu bo za portal mlad.si skrbela Mladinska mreža MaMa. več > 

Vir in foto: uredništvo mlad.si 

 

2. MaMin Coworking  

MaMin Coworking je potekal  15. decembra 2015 v prostorih razvojnega središča, Acceleration 
Business City Hub. Osrednja tema tokratnega MaMinega Coworkinga je bilo mednarodno mladinsko 
delo. S članicami je ekipa Mladinske mreže MaMa načrtovala nove mednarodne projekte, ki si jih 
želijo, iskali so nove možnosti povezovanja in načrtovali kakšen nacionalni projekt z mednarodnimi 
partnerji. več >  

Vir: Mladinska mreža MaMa 

 

 

 

http://mlad.si/2015/12/geto-vile-in-ziva-knjiznica-3/
http://mlad.si/2015/12/prostovoljstvo-vrednota-nasega-casa/
http://mlad.si/2015/12/v-letu-2016-bodite-aktivni-drzavljani/mlad.si
http://www.mreza-mama.si/
http://mlad.si/2015/12/v-letu-2016-bodite-aktivni-drzavljani/
http://mlad.si/2015/12/2-mamin-coworking/
http://mlad.si/2015/12/2-mamin-coworking/
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 MNENJA 

 

“Zgodba ni enostavna in ima dolgo zgodovino.”  

Tokrat med mnenji objavljamo prispevek Tjaše Zupanc Noles iz Društva SMC Celje. O krizi, v kateri 
se trpi na stotisoče beguncev, visok odstotek med njimi je mladih. Gre za grožnjo ali pomoči 
potrebne ljudi? Kaj pa odziv? Slovenci? več >  

Vir: Društvo SMC Celje 

 

Kako vzgajati danes?  

Društvo Salezijanski mladinski center Celje je ustanova, v katero prihajajo otroci različnih starosti in 
kultur. Pa tudi Valerija Bradule pride, zaposlena preko javnih del, pride včasih v dilemo ali je pravilno 
reagirala v določenem trenutku. Pravi “ne obstaja nobena šola, kjer bi nam staršem povedala, kako 
ravnati v določeni situaciji. Odvisna sem sama od sebe, svojih izkušenj,…” Tokrat je prav Valerija 
Bradule zapisala svoje razmišljanje – kako vzgajati danes? več >  

Vir: Društvo Salezijanski mladinski center Celje 

 

Kako ograditi sovražni govor?  

V četrtek, 19. 11. 2015, je Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede v sodelovanju z 
Mladinskim informacijsko – svetovalnim centrom INFOPEKA, Pekarna Magdalenske mreže, 
organizirala javni forum »Kako ogradimo sovražni govor?«. več > 

 

Vir: Urška Breznik, Pekarna Magdalenske mreže 

 

 

Konec Evrope, kakršno poznamo  

Žan Knafelc je aktivist mladinske zveze Brez izgovora Slovenija in pomočnik vodji na področju 
Gospodarstvo in družbe. V času od 12.do 14.novembra 2015 se je udeležil usposabljanja na 
temo prostotrgovinskih sporazumov v Bruslju, ki ga je organizirala organizacija Seattle to Brussels 
Network. Za nas je oblikoval in predstavil svoje videnje in interpretacijo dogodkov in situacije v 
okviru TTIP, več > 

Vir in foto: Brez izgovora Slovenija 

http://mlad.si/2015/12/zgodba-ni-enostavna-in-ima-dolgo-zgodovino/
http://mlad.si/2015/12/zgodba-ni-enostavna-in-ima-dolgo-zgodovino/
http://mlad.si/2015/12/kako-vzgajati-danes/
http://mlad.si/2015/12/kako-vzgajati-danes/
http://mlad.si/2015/12/kako-ograditi-sovrazni-govor/
http://mlad.si/2015/12/konec-evrope-kakrsno-poznamo/
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“Sovraštva ne moreš pregnati s sovraštvom.”  

Tokrat na portalu objavljamo mnenje Tee Goljevšček, arhitektke in grafične oblikovalke, ki rada kaj 
dobrega prebere in napiše. Že približno 4 je prostovoljka na področju mladinskih dejavnosti v 
Ajdovščini. Aktivno je sodelovala pri projektu mladinske revije Microtopia, ki izhaja pod okriljem MC 
Hiša mladih Ajdovščina. več > 

Vir: MC Hiša mladih Ajdovščina 

 

Vloga in pomen dediščine 

V mladinskem delu se nenehno poudarja aktivna participacija mladih v družbi, pomen njihovega 
soodločanja in vključevanja v razvoj lokalne skupnosti. Toda, če mladi ne poznajo svojih korenin, 
dediščine svojih prednikov in okolja v katerem živijo sta njihova participacija in prispevek manjša kot 
bi lahko bila. Poleg tega pa težko izkoristijo priložnosti in možnosti, ki jim jih lokalna skupnost ponuja, 
ker jih ne poznajo. več > 

Vir in foto: Lara Žmaher, vodja Mladinskega centra Šentjur 

 

Enkrat prostovoljec – vedno prostovoljec  

Prostovoljsko delo je aktivnost posameznika, ki temelji na podlagi svobodne, prostovoljne 
odločitve, ki jo opravlja za druge ali širšo skupnost in za to ne prejema plačila, pravi definicija 
prostovoljstva. Pa vendar je prostovoljsko delo večkrat narobe razumljeno, kot zastonjsko. več > 

Vir: Društvo SMC Maribor 

 

Participacija mladih v politiki  

Tokrat na portalu objavljamo zapis oziroma mnenje bivšega udeleženca Puma, ki na različnih šolah 
nudi možnost spoznavanja bipolarne motnje – preko predavanj. Grega Platiša je aktiven, razmišljujoč 
in koristen. Eden tistih, ki ob spodbudi pripelje do odličnega rezultata. Tokrat je strnil svoje mnenje in 
stališče ob temi: participacija mladih v politiki. več > 

 

Vir: MDC Blok 

 

 

 

 

 

 

http://mlad.si/2015/12/sovrastva-ne-mores-pregnati-s-sovrastvom/
http://mlad.si/2015/12/vloga-in-pomen-dediscine/
http://mlad.si/2015/12/enkrat-prostovoljec-vedno-prostovoljec/
http://mlad.si/2015/12/participacija-mladih-v-politiki
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 INTERVJU 

 

Intervju: Vasja Mihajlović  

Vasja Mihajlović je 25-letni Velenjčan, ki je izkusil Evropo v malem prstu. Nekega dne se je na hitro 
odločil, da odide v Švico s 24 evri v žepu. S seboj je vzel kitaro, ki ga spremlja celotno pot in ga tudi 
preživlja. S kitaro na ulici dobi denar za živež ter spoznava ljudi in okolje. Večino poti je preštopal in 
prehodil. Šaleški študentski klub ga je ujel, ko se je za kratek čas vrnil v Velenje. več > 

Vir: Šaleški študentski klub 

 

O smernicah dela na Delebem rtiču  

Sem študentka Pedagoške fakultete UP in kot Ankarančanka se že nekaj let spogledujem s 
pedagoškim delom na Debelem rtiču. Že lansko leto sem se vključila v projekte Ummi, zavoda Koper, 
ki pripravlja študente za mentorsko delo. Letos sem poleg tega spoznavala delo pedagoške vodje. 
Razmišljala sem kako bi mi moja izobrazba pomagala pri takem ali podobnem delu. Tudi zato sem 
želela delo pedagoškega vodje podrobno spoznati in ponuditi to vsebino tudi drugim mladim, ki se 
spogledujejo s podobnim delom. Segla sem po novih, novinarskih izkušnjah in naredila svoj prvi 
intervju. več > 

Vir: Ummi, zavod za izobraževanje Koper 

 

 

"Oratorij zame pomeni način življenja."  

Valentina Celarc je študentka predšolske vzgoje, ki kljub težki bolezni na življenje gleda z optimizmom. 

Bolezen je ne ustavlja, da ne bi bila aktivna na številnih področjih. V prostem času rada fotografira, 

sodeluje v pevskih zborih, igra in uči kitaro, sodeluje pri organizaciji družabnih plesov za mlade, med 

poletnimi počitnicami pa se prelevi v mladinsko voditeljico ter navdušuje mlade animatorje in otroke 

na oratorijih. več > 

 

Vir: Zavod Salesianum, OE Oratorija Slovenija 

 

“Mladim je potrebno dati priložnost, da se sploh lahko dokažejo.”  

Tokrat vam v branje ponujamo intervju s Tino Cupar. Kot asistentka je zaposlena na Filozofski 
fakulteti v Mariboru; deluje na področju mladine. Poučuje prav predmet Mladinsko delo. tokrat o 
njenem delu, njenem stališču glede dela mladinskih centrov, o pomembnosti mednarodne mobilnosti 
in razlikah v delu doma in v tujini. Sodeluje pri projektu “Boost your internationalty”, ki ga izvaja 
Mladinska mreža MaMa. več > 

Vir: Mladinska mreža MaMa 

http://mlad.si/2015/12/intervju-vasja-mihajlovic/
http://mlad.si/2015/12/o-smernicah-dela-na-delebem-rticu/
http://mlad.si/2015/12/oratorij-zame-pomeni-nacin-zivljenja/
http://mlad.si/2015/12/mladim-je-potrebno-dati-priloznost-da-se-sploh-lahko-dokazejo/
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Ljudje poletja 2015  

Nik Bertoncelj je star 15 let. Obiskuje 1. letnik Srednje šole Jesenice, program predšolska vzgoja. S 
samo fotografijo se ukvarja že kar nekaj let najprej kot samouk, potem pa kot aktivni član 
fotografskega krožka na Osnovni šoli Koroška Bela. Svoje osnovno znanje fotografiranja nadgrajuje s 
članstvom v Fotografskem društvu Jesenice, katerega član je dobro leto. več > 

Vir: Zavod za šport Jesenice – Mladinski center Jesenice 

 

Projekt LIVADA  

Mesto Ljubljana ima, v primerjavi z drugimi Evropskimi mesti, veliko mestnih zelenih površin. Preberi 
si izkušnje študentke krajinske arhitekture, Vite Rehberger. Oddelka za krajinsko arhitekturo, 
Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, ki sodeluje pri projektu Livada. več > 

Vir: Zavod BOB  

 

 

 

 LOKALNO  

 

Mladi mojstri spet na Doživljajskem igrišču  

Mladi mojstri oziroma dijaki Srednje Lesarske šole v Mariboru so v obdobju med septembrom in 
novembrom obogatili aktivnosti programa Doživljajsko igrišče. Z otroki so delili svoje strokovno 
znanje, predstavljali tehnike in varne načine uporabe lesarskih orodij. Presenečali so z različnimi 
spretnostmi, igrivostjo predvsem pa z visoko motivacijo za pomoč otrokom pri delu z lesom ter ekipi 
sodelavcev Doživljajskega igrišča pri vzdrževanju igralnih struktur in ostalih elementov igrišča.  več >  

Vir in foto: Društvo Center za pomoč mladim 

 

Aktivnosti ob 1. decembru v Brežicah  

1. december je svetovni dan ozaveščanja o AIDS-u. Vsako leto 1. decembra obeležujemo svetovni dan 
aidsa, ki ga je Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) prvič razglasila leta 1988. Letos med drugim 
mineva 30 let od prvih odkritih okužb s HIV v Sloveniji. Dan je namenjen aktivni podpori s HIV-om 
okuženih oseb, boju proti HIV-u, ozaveščanju o virusu in o bolezni, ki jo povzroča, ter spominu na 
umrle za to boleznijo. več > 

Vir: Mladinski center Brežice 

http://mlad.si/2015/12/ljudje-poletja-2015/
http://mlad.si/2015/12/projekt-livada/
http://mlad.si/2015/12/mladi-mojstri-spet-na-dozivljajskem-igriscu/
http://mlad.si/2015/12/mladi-mojstri-spet-na-dozivljajskem-igriscu/
http://mlad.si/2015/12/aktivnosti-ob-1-decembru-v-brezicah/
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Varna Litija 2015  

ZKMŠ Litija enota Mladinski center Litija je v sodelovanju z Društvom za humanitarno pomoč A&P in 
ob podpori Sveta za vzgojo in preventivo v cestnem prometu občine Litija pripravil veliko preventivno 
prireditev za otroke, mladostnike in njihove starše Varna Litija, ki je bil v soboto, 24. oktobra, v 
športni dvorani Litija.  več >  

Vir: MC Litija 

 

Išče se novinar in fotograf  

Se v prostem času ukvarjaš s fotografijo? Bi rad združil koristno s prijetnim? Se ukvarjaš z 
novinarstvom? Bi rad sodeloval pri nastajanju mesečnika in drugega reklamnega gradiva ZPTM in 
tako nabiral izkušnje za novinarja? več > 

Vir in foto: ZPTM Brežice 

 

 

Mladih s Kozjanskega zaposlitev ne čaka  

Mladinski center Šentjur se je že tretjič priključil v mrežo Zaposlitvenih klubov Zavoda Nefiks. Na 

Kozjanskem je brezposelnost že od osamosvojitve Slovenije nad nacionalnim povprečjem in zadnja 

ekonomska kriza je situacijo samo še poslabšala. več > 

 

Vir: Mladinski center Šentjur 

 

Zaposlitvena pisarna  

Ponovno so v Litiji začeli z odprtimi vrati zaposlitvene pisarne. Brezposelnim mladim, mladinski 
delavci svetujejo in nudijo pomoč. Zaposlitvena pisarna bo odslej “odprta” vsak ponedeljek od 15.00 
do 20.00.  več > 

Vir: MC Litija 

 

Mafijski šef gostuje  

Mafijski šef je projekt Društva salezijanski mladinski center Maribor, sestavljen iz didaktične 
simulacijske interaktivne namizne igre in filmske dimenzije z vodenim pogovorom. Didaktična 
simulacijska igra, ki je naša lastna kreacija, omogoča igralcem doživeti in na osebni ravni izkusiti 
zakonitosti trga z belim blagom, podkupovanja, korupcije in drugih nezakonitih poslov. več > 

Vir in foto: SMC Maribor 

 

https://www.facebook.com/YouthCenterLitija
http://mlad.si/2015/12/varna-litija-2015/
http://mlad.si/2015/12/varna-litija-2015/
http://mlad.si/2015/12/isce-se-novinar-in-fotograf/
http://mlad.si/2015/12/mladih-s-kozjanskega-zaposlitev-ne-caka/
http://mlad.si/2015/12/zaposlitvena-pisarna/
http://mlad.si/2015/12/mafijski-sef-gostuje/
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Prerez: mesec boja proti odvisnosti  

V mesecu novembru – mesecu boja proti odvisnosti (MBO) so se po Sloveniji v še večji meri kot čez 
leto odvijale številne preventivne akcije in neformalno izobraževalni dogodki. Letošnji MBO je potekal 
na temo ‘Z novimi pristopi do novih generacij’. več > 

Vir: Zavod za šport Jesenice – Mladinski center Jesenice 

 

Tobačna zarota – moja kampanja  

Mladi preko vrstnikov, spletnih medijev in najstniških revij dobijo mnogo lažnih informacij o kajenju, 
na podlagi katerih si zgradijo napačno predstavo o pomembnosti in obsežnosti problematike kajenja, 
na kar želijo v Mladinski zvezi Brez izgovora vplivati s pomočjo projekta “Tobačna zarota – moja 
kampanja”. Predstavljajo realno in neprivlačno sliko o tobaku ter razbijajo mite o kajenju, ki so 
razširjeni med mladimi. več > 

Vir in foto: Brez izgovora Slovenija 

 

Ob mednarodnem dnevu invalidov  

Na Ptuju so otvorili razstavo Društva za šport invalidov Most Ptuj (v nadaljevanju DŠI Most Ptuj) na 
temo Športniki invalidi v prostorih mladinskega centra CID Ptuj. Namen dogodka je bil ozaveščanje 
mladih skozi likovno ustvarjanje o ljudeh s posebnimi potrebami, v tem primeru o športnikih invalidih. 
več > 

Vir in foto: CID Ptuj 

 

Mladi in podjetništvo  

Osnovni problem in eno najaktualnejših vprašanj mladih je, kako najti zaposlitev. Neuspešno 
reševanje zaposlitvenega problema je povezano z večino ostalih problemov, predvsem tistih, vezanih 
na materialno eksistenco, osnovanje svoje družine, aktivno vključitev v družbena dogajanja. Čeprav 
država beleži gospodarsko rast, ni videti, da bi se ta odražala v večjem optimizmu mladih. več > 

Vir: Zavod za šport Jesenice – OE Mladinski center Jesenice 

 

Bodimo bolj konkurenčni in iznajdljivi  

Na Mladinskem centru Šentjur so pred dnevi, 4. decembra, gostili 2 razreda dijakov iz šentjurskega 
šolskega centra, s katerimi so se pogovarjali o pomenu kompetenc pridobljenih v okviru 
neformalnega izobraževanja za njihovo večjo iznajdljivost in konkurenčnost na trgu dela. Poleg 
spoznavanja prednosti, ki jih neformalno pridobljene veščine in izkušnje dajejo pri iskanju zaposlitve 
so razmišljali še o dejavnikih pomembnih za uspeh v življenju. več > 

http://mlad.si/2015/12/prerez-mesec-boja-proti-odvisnosti/
http://www.noexcuse.si/
http://mlad.si/2015/12/tobacna-zarota-moja-kampanja/
http://mlad.si/2015/12/ob-mednarodnem-dnevu-invalidov/
http://mlad.si/2015/12/mladi-in-podjetnistvo/
http://www.mladi-sentjur.si/
http://mlad.si/2015/12/bodimo-bolj-konkurencni-in-iznajdljivi/
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Vir: Mladinski center Šentjur 

 

Zgrabi svojo priložnost.EU!  

V četrtek, 3. 12. 2015, je v prostorih Mariborske knjižnice potekala prva v nizu info-delavnic 
Priložnost.EU, ki jih Evropski parlament – Informacijska pisarna v Sloveniji organizira v sodelovanju z 
Zavodom Nefiks. Namen delavnic, ki so locirane v tri slovenska mesta (Maribor, Novo mesto in 
Ljubljano), je mladim predstaviti delovanje Evropskega parlamenta, delo Evropskih poslancev, 
zaposlitvene priložnosti v institucijah Evropske unije in državah članicah. več > 

Vir: Zavod Nefiks 

 

Z igrami spoznajte Šentjur  

22. največjo občino v Sloveniji, Občino Šentjur, lahko spoznate tudi s pomočjo zabavnih in poučnih 

iger, ki so nastale v okviru projekta “Spoznavanje naravne in kulturne dediščine skozi igro – Igraj se!“. 

več > 

 

Vir: Mladinski center Šentjur 

 

Strategija za mlade na Ptuju  

Mestna občina Ptuj je konec meseca oktobra 2015 sprejela Vizijo in strategijo Mestne občine Ptuj 
2015-2025 v kateri je opredeljena tudi priprava Strategije za mlade v Mestni občini Ptuj 2016-2020. 
več > 

Vir: CID Ptuj 

 

Advente delavnice za otroke  

Mesec december je v Društvu SMC Celje vsako leto pester. Animatorji se skupaj z zaposlenimi trudijo 
pričarati praznično vzdušje in poudariti pomen praznikov, ki prihajajo. Ustvarjalni mesec so začeli z 
izdelovanjem adventnih venčkov in tako poskrbeli, da so že prvo adventno nedeljo lahko prižgali 
svečko. več > 

Vir: Društvo SMC Celje 

 

Podelitev brona in srebra  

Letošnja slavnostna podelitev bronastih in srebrnih priznanj za mepijevce iz Kranja in okolice je bila v 
četrtek, 10. 12., ob 17. uri na Gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju. Priznanja so dobili učenci OŠ 
Orehek in OŠ Matije Valjavca iz Preddvora, dijaki Šolskega centra Kranj, Gimnazije Kranj in Gimnazije 
Franceta Prešerna. več > 

http://www.europarl.si/
http://www.nefiks.si/
http://mlad.si/2015/12/zgrabi-svojo-priloznost-eu/
http://mlad.si/2015/12/z-igrami-spoznajte-sentjur/
http://mlad.si/2015/12/strategija-za-mlade-na-ptuju/
http://celje.donbosko.si/drustvo-smc-celje
http://mlad.si/2015/12/advente-delavnice-za-otroke/
http://mlad.si/2015/12/podelitev-brona-in-srebra/
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Vir: Zavod MEPI 

 

Žogoterapija se za leto 2015 zaključuje  

Društvo SMC Maribor je s selitvijo v nove prostore in pridobitvijo 5 zunanjih športnih igrišč pričelo z 
novim programom pod naslovom Žogoterapija. Gre za izvajanje prostočasnih aktivnosti na igrišču in 
dvorišču za mlade z manj priložnostmi. več > 

Vir: SMC Maribor 

 

MC Brežice na MaMinem Coworkingu  

Predstavnici ZPTM Brežice – Mladinski center Brežice, sta se udeležili 2. MaMinega coworkinga, ki je 
letos potekal v prostorih razvojnega središča, Acceleration Business City – Hub. S članicami mreže je 
ekipa Mreža MaMa načrtovala nove mednarodne projekte, ki si jih želijo, iskali so nove možnosti 
povezovanja in načrtovali kakšen nacionalni projekt z mednarodnimi partnerji. več > 

Vi: ZPTM Brežice 

 

Delovni vikend v MC Brežice  

ZPTM Brežice (enota: Mladinski center Brežice) nadaljuje s kreativnim delom z mladimi. Že poleti je 
gostil, z lastnimi sredstvi, mednarodno mladinsko izmenjavo, katere so se udeležili mladi iz Španije in 
Slovenije. Izmenjava je potekala na tematiko pisanje projektov in spoznavanja programov mobilnosti, 
ki jih za mlade omogoča Erasmus+ progra. več > 

Vi: ZPTM Brežice 

 

MC Postojna – Unicefova varna točka  

Mladinski center Postojna je postal koordinator Unicefovih varnih točk za otroke v občinah Postojna 
in Pivka, 16.12.2015 pa tudi prva Unicefova varna točka v teh dveh občinah. Tako so se pridružili 
ostalim 74 krajem, kjer Unicefove varne točke že prakticirajo. več > 

Vir: MC Postojna, Ana Širca 

 

Celjski gimnazijci uspešni v programu MEPI  

V manj kot enem letu je Gimnazija Celje – Center (GCC) uspešno vpeljala program MEPI v svojo sredo 
in prvim 5 mladim je uspelo osvojiti bronasto priznanje. več >  

Vir: Zavod MEPI 

 

https://www.facebook.com/SMCMaribor/?fref=ts
http://mlad.si/2015/12/zogoterapija-se-za-leto-2015-zakljucuje/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009167317630&fref=ts
http://mlad.si/2015/12/2-mamin-coworking/
http://mlad.si/2015/12/mc-brezice-na-maminem-coworkingu/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009167317630&fref=ts
http://mlad.si/2015/12/delovni-vikend-v-mc-brezice/
https://www.facebook.com/mcpostojna/?fref=ts
http://mlad.si/2015/12/mc-postojna-unicefova-varna-tocka/
https://www.facebook.com/GimCeljeCenter/?fref=ts
http://mlad.si/2015/12/celjski-gimnazijci-uspesni-v-programu-mepi/
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Lokalni MC na Sejmu NARAVA-ZDRAVJE  

Letošnji SEJEM NARAVA ZDRAVJE 2015, 5.-8. november, je bil bogatejši tudi zaradi stojnice Društva 
salezijanski mladinski center Maribor in predavanj, ki so jih organizirali za šole, ter posameznike in 
skupine ter strokovno javnost. več > 

Vir: Društvo salezijanski mladinski center Maribor 

 

Direktor URSM državljan Prleške republike  

Na delovnem posvetu minuli konec tedna se je v Prlekiji mudil direktor Urada Republike Slovenije za 
mladino dr. Peter Debeljak. S sogovorci so v prijetnem ustvarjalnem vzdušju obravnavali zatečeno 
stanje glede mladinskih struktur v nacionalnem in lokalnem nivoju, tudi v luči zaključkov nedavnega 
posveta mladih Slovenije na Brdu, ter nakazali potencialne možnosti nadaljnjega razvoja na tem 
področju. več > 

Vir: Mladinski center Prlekije-PC NVO 

  

Razstava ob Evropskem letu za razvoj 2015  

V prostorih Društva salezijanski mladinski center Maribor je na ogled razstava ob Evropskem letu za 
razvoj 2015, ki je bila letos maja premierno postavljena v prostorih Univerzitetne knjižnice Maribor. 
več > 

Vir: SMC Maribor 

 

Prostovoljke CPM smo okupirale Ljubljano! 

Na turoben zimski ponedeljek se je na Društvu CPM zbrala skupina prostovoljk, z namenom, da 
skupaj “ušpičijo nekaj zabavnega, nekaj kar bo vključevalo širšo okolico, nekaj kar bo pozitivno, nekaj 
kar bo lahko komu polepšalo dan, nekaj igrivega in nekaj, kar jih bo še bolj povezalo. več > 

Vir: Društvo CPM  

 

Strategija za mlade v Radovljici  

V sredo, 16. decembra, je občinski svet občine Radovljica soglasno sprejel strategijo za mlade, ki 
sistematično ureja področje mladine od leta 2016 do 2021. Namen strategije za mlade je okrepiti 
mladinski sektor v občini ter določiti vsebino in obseg ukrepov Občine Radovljica na posameznih 
prednostnih področjih, ki odločilno vplivajo na življenje in razvoj mladih v občini. več > 

Vir in foto: Inštitut za mladinsko politiko  

 

http://smcmaribor.si/
http://smcmaribor.si/
http://mlad.si/2015/12/lokalni-mc-na-sejmu-narava-zdravje/
http://mlad.si/2015/12/direktor-ursm-postal-drzavljan-prleske-republike/Urada%20Republike%20Slovenije%20za%20mladino
http://mlad.si/2015/12/direktor-ursm-postal-drzavljan-prleske-republike/Urada%20Republike%20Slovenije%20za%20mladino
http://mlad.si/2015/12/direktor-ursm-postal-drzavljan-prleske-republike/
http://mlad.si/2015/12/razstava-ob-evropskem-letu-za-razvoj-2015/
http://www.cpm-drustvo.si/
http://mlad.si/2015/12/prostovoljke-cpm-smo-okupirale-ljubljano/
http://www.radovljica.si/obcinskisvet
http://mlad.si/2015/12/strategija-za-mlade-v-radovljici/
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Kakšno mentorstvo potrebujemo?  

S strani Norveškega finančnega mehanizma in nacionalnih sredstev RS je bil podprt projekt SUPER 
PSIHOLOG, ki poteka od februarja 2015 do junija 2016. Gre za projekt superviziranja prakse 
psihologov in razvoja programa usposabljanja mentorjev ter modela supervizirane prakse. več > 

Vir: MCP-PC NVO  

 

Kako do pomembnih informacij?  

V sredo, 16. 12. 2015 je v Infopeki gostovala pravnica Tina Kraigher Mišič z delovnimi izkušnjami iz 
pisarne Informacijskega pooblaščenca, trenutno pa odvetniška pripravnica v odvetniški družbi 
PircMusar. Predstavila je postopek, po katerem lahko vsak polnoletni državljan od državnih institucij 
pridobi številne informacije javnega značaja. več > 

Vir in foto: Pekarna-Magdalenske mreže 

 

Mladi in droge na Ptujskem  

Publikacija predstavlja “posnetek stanja” uporabe drog med mladimi na Ptujskem. V skladu z 
lokalnim akcijskim načrtom na področju preprečevanja odvisnosti od drog med mladimi je Lokalna 
akcijska skupina (LAS) Mestne občine Ptuj v letu 2014 izvedla “posnetek stanja” glede uporabe drog 
med mladimi na Ptujskem. Publikacijo, ki so jo izdali v mladinskem centru CID Ptuj in je izšla pred 
kratkim, sta uredila dr. Mitja Muršič in mag. Oliver Buček. več > 

Vir: CID Ptuj  

 

MKNŽ uradno upravlja s Sokolskim domom  

V Mladinskemu klubu Nade Žagar so že večkrat predstavili problematiko lastništva stavbe (Sokolski 

dom) v katerem tudi deluje mladinski center. V letu 2015 so z novim vodstvom društva uspešno 

stopili v stik z lastniki stavbe – Športno unijo Slovenije. več > 

 

Vir: MKNŽ  

 

V NM prva strategija za mlade  

Da je potrebno mladim nameniti posebno pozornost pri odpravljanju izhodiščnih neenakosti, pričajo 
sprejeti strateški dokumenti na različnih ravneh, ki s podpornimi ukrepi in sistemskimi rešitvami 
odpirajo priložnosti za vključevanju mladih v vse sfere življenja. več >  

Vir: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto 

 

http://mlad.si/2015/12/kaksno-mentorstvo-potrebujemo/
http://www.infopeka.org/
https://www.ip-rs.si/
http://www.pirc-musar.si/
http://www.pirc-musar.si/
http://mlad.si/2015/12/kako-do-pomembnih-informacij-3/
http://www.ptuj.si/las
http://www.ptuj.si/las
https://www.facebook.com/cid.ptuj
http://mlad.si/2015/12/mladi-in-droge-na-ptujskem/
http://www.drustvo-mknz.si/
http://mlad.si/2015/12/mknz-uradno-upravlja-s-sokolskim-domom/
http://mlad.si/2015/12/v-nm-prva-strategija-za-mlade/
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Zadnje priprave programa PRiKAZ  

V skupini osmih mladih bodo načrtovali projekt za svoj razvoj in za razvoj družbe. Pridobil/a boš 
konkretno izkušnjo na trgu z namenom osamosvojitve in nadaljnjega vstopa v lasten (socialno) 
podjetniški ciklus. Udeležba je brezplačna, edini pogoj za udeležbo je prisotnost na vseh modulih 
programa v trajanju štirih mesecev in na tedenski intenzivni gradnji skupine s konkretno akcijo, ki bo 
predvidoma v začetku meseca marca 2016. več > 

Vir in foto: Zavod BOB 

 

Srečanje mladih z Romano Tomc  

Evropska poslanka Romana Tomc je v petek, 18. decembra 2015, v Ljubljani gostila srečanje z 
mladimi, s katerimi je spregovorila o priložnostih za zaposlovanje mladih ter o problemih, s katerimi 
se mladi soočajo na trgu delovne sile. več > 

Vir: Slovenska demokratska mladina  

 

Brez strasti ni glasbe  

“Ko mi je mama, ko je bil čas, da se odločim za poklic, rekla, da glasbeniki živijo težko življenje, polno 
alkohola, drog in prostitutk, sem ji navdušeno odvrnil, ‘A res?’,” se je na septembrskem koncertu v 
Centru interesnih dejavnosti pošalil legendarni saksofonist Don Menza. Za 79-letnika, ki pravi, da brez 
strasti ni glasbe, in iz saksofona še vedno neutrudno izvablja očarljive zvoke, je bil to prvi in edini 
koncert v Sloveniji. več >  

Vir: CID Ptuj, Mateja Lapuh 
 

 

Misijonska razstava  

Na pobudo Misijonskega središča Slovenije, ki zbira sredstva za misijone na način „otroci za otroke“, 
so se v društvu salezijanski mladinski center Maribor odločili za sodelovanje. več >  

Vir: SMC Maribor 

 

Dobrodelni za Vida v Ilirski Bistrici  

Člani Mladinskega kluba Nade Žagar so 19.12.2015 po pobudi Kluba študentov Ilirska Bistrica s 
slednjimi združili moči v dobrodelne namene. Združili so se v dobrobit malega Vida iz Vrbice, ki ima 
ogromno zdravstvenih težav. več > 

Vir: MKNŽ  

 

http://mlad.si/2015/12/zadnje-priprave-programa-prikaz/
http://mlad.si/2015/12/srecanje-mladih-z-romano-tomc/
http://www.cid.si/
http://mlad.si/2015/12/brez-strasti-ni-glasbe/
http://www.missio.si/
http://smcmaribor.si/
http://mlad.si/2015/12/misijonska-razstava/
http://www.drustvo-mknz.si/
http://www.ksib.si/
http://mlad.si/2015/12/dobrodelni-za-vida-v-ilirski-bistrici/
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Naj ideja socialnega podjetja  

Zmagovalna ideja natečaja »Naj ideja socialnega podjetja« je Zadruga ekoloških pridelovalcev 
Slovenske Istre, so sporočili iz Središča Rotunda, ki sodeluje  kot partner pri evropskem projektu 
»Združeni pri razvoju novih zaposlitvenih možnosti s pomočjo socialnega podjetništva – SloHra 
SOCIONET«. Nagrada je mentorstvo pri pripravi poslovnega načrta, svojo idejo bodo zmagovalci 
lahko predstavili s kratkim filmom, obenem pa bodo imeli možnost dodatne promocije v okviru 
projekta tako v Sloveniji kot na Hrvaškem. več >  

Vir: Središče Rotunda 

 

Dan U in U2 mladinskega sektorja v Mariboru  

December, mesec srečevanj, načrtovanj, analiz in evalvacij. Med pomembnejše dogodke za mlade 
lahko umestimo srečanje mariborskih akterjev, mladinskih centrov in drugih organizacij s področja 
dela z mladimi ter različnih gostov. več > 

Vir: EKTC Maribor, so.p. 

 

ČlovekINJE in poročilo o vandalizmu 

Terenske delavke ČlovekINJE so v okviru kampanje Mestne občine Ljubljana z naslovom ‘Človek, čuvaj 
svoje mesto, samo eno imaš‘ izvedle raziskavo o vandalizmu v okolici petih najbolj izpostavljenih 
osnovnih šol. več > 

Vir: Zavod BOB 

 

Načrtujejo karierno tržnico  

Sredi decembra, so na četrtem in petem srečanju Zaposlitvenega kluba Šentjur, člani pričeli z 
načrtovanjem karierne tržnice. Vrata mladim do zaposlitve so še vedno v veliki meri zaprta, zato si 
članice in člani kluba aktivno prizadevajo iskati delo preko alternativnih kanalov, tudi mimo Zavoda 
RS za zaposlovanje. Pri tem ima Zaposlitveni klub precejšnjo vlogo, saj združuje brezposelne mlade z 
različnimi izobrazbami, raznolikimi karakterji in različnimi življenjskimi izkušnjami. več > 

Vir: Mladinski center Šentjur 

 

Voščilo vsem mladim  

V MC Šmartno ob Paki vsem želijo ustvarjalno leto 2016. “Mi bomo s svojim programom poskrbeli, da 
mladim in ostalim obiskovalcem našega mladinskega centra ne bo dolgčas in bodo lahko razvijali 
svojo kreativnost in nabirali pozitivno energijo.” več > 

Vir: MC Šmartno ob Paki 

http://mlad.si/2015/12/naj-ideja-socialnega-podjetja/
http://mlad.si/2015/12/dan-u-in-u2-mladinskega-sektorja-v-mariboru-3/
http://mlad.si/2015/12/clovekinje-in-porocilo-o-vandalizmu/
http://mlad.si/2015/12/clani-zaposlitvenega-kluba-sentjur-nacrtujejo-karierno-trznico/
https://www.facebook.com/mcsmartnoobpaki
http://mlad.si/2015/12/voscilo-vsem-mladim/
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Radi jemo, še raje kuhamo!  

 Tako kot povsod so tudi v Radljah ob Dravi mladi veliki jedci, katerim ni boljšega od dobrega obroka 
kvalitetne hrane. Dolžnost vsakogar izmed nas je, da sami skrbimo za svoje zdravje in ga skušamo 
ohranjati. Hrana je velik del pri ohranjanju zdravja zato moramo odgovornost in veščine ter znanje 
kuhanja privzgojiti že v mladosti. Mladim pa pri kuhanju in izbiri sestavin ne smemo biti samo učitelji, 
moramo jim biti zgled. več > 

Vir: Marenberški mladinski center Radlje ob Dravi 

 

V Ljubljano. Z vlakom.  

Če odraščate v novomeškem romskem naselju ali pa kot priseljenec in niste še nikoli bili v Ljubljani, je 
celodnevni izlet tja – in to z vlakom, s katerim se tudi peljete prvič –, najlepše novoletno darilo, ki ste 
ga kdajkoli prejeli. več > 

Vir in foto: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto 

Koledniki trkajo na vrata 

Trikraljevska akcija 2015/16 poteka pod geslom ČESAR SE MI VESELIMO RADI Z DRUGIMI DELIMO. 
Koledniki radi po domovih hitijo, blagoslov in mir vsem prebivalcem želijo, obenem pa prosijo dar za 
ljudi, ki v misijonih jih revščina huda teži. več > 

Vir in foto: MCP-PC NVO 

 

Razgibano za zdravo telo  

V petek, 18.12.2015 se je v prostorih Marenberškega mladinskega hotela odprl nov fitnes center 
MarnFit. Deluje pod okriljem športnega društva Marenberg, katerega člani so mladi v kraju. MarnFit 
center je nastal na pobudo mladih, kateri so svojo željo in idejo predstavili županu občine, ki je bil 
nad idejo več kot navdušen. več > 

Vir: Marenberški mladinski center Radlje ob Dravi 

 

“Vsak projekt ti nekaj da!”  

V Mladinskem centru Dravinjske doline v svoje delo redno vključujejo mlade lokalne prostovoljce. Ena 
od njih je tudi Natalija Žlavs, ki je ob koncu leta 2015 z nami delila spodnje razmišljanje. Naj bo to kot 
vzpodbuda vsem tistim, ki še razmišljajo o tem kaj jim lahko prostovoljno udejstvovanje in neformalno 
izobraževanje prinesejo. Natalija pravi takole. več > 

Vir: Mladinski center Dravinjske doline 

http://mlad.si/2015/12/radi-jemo-se-raje-kuhamo/
http://mlad.si/2015/12/v-ljubljano-z-vlakom/
http://mlad.si/2015/12/koledniki-trkajo-na-vrata/
http://www.sktmradlje.si/marenberski_mladinski_hotel
https://www.facebook.com/sdmarenberg
http://mlad.si/2015/12/razgibano-za-zdravo-telo/
http://www.mcdd.si/
http://mlad.si/2015/12/vsak-projekt-ti-nekaj-da/
http://mlad.si/2015/12/vsak-projekt-ti-nekaj-da/
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Kdo so Velikani upanja …  

Avtorski  program Društva Salezijanski mladinski center Maribor Velikani upanja je nova metoda 

osebnega opolnomočenja otrok in mladostnikov s pomočjo prilagojenega mentorskega dela v paru. 

več > 

 

Vir : SMC Maribor 

 

Postani Božiček za en dan tudi ti!  

 Mladi so, organizirani kot prostovoljci, ki delujejo v Marenberškem mladinskem centru Radlje ob 
Dravi  s sodelovanjem in povezovanjem z ustanovami in drugimi organizacijami kot so na primer RKS 
– OZ, CSD, DPM …  pripravili presenečenje ob obdarovanju otrok iz socialno šibkih družin. več > 

Vir: Marenberški mladinski center Radlje ob Dravi 

 

Ekipa TipNGO nagrajena  

Ekipa TipNGO je prejela nagrado na Turnirju socialnih inovacij 2015, ki je potekal 27. 11. 2015 v ABC 
Accelerator Hub-u v BTC. Ekipa TipNGO se je formirala na Kampu družbenih inovacij, ki je potekal 
oktobra na Društvu mladinski ceh in je nosil naslov “Pusti družbeni odtis“.več > 

Vir: Mladinski ceh 

 

Za individualno pomoč pri učenju  

V MMKC-ju Radlje ob Dravi so leta 2012 na pobudo obiskovalcev med poletnimi počitnicami 
prvič  nudili individualno pomoč pri učenju, takrat so bili to uporabniki, ki so bili negativno ocenjeni in 
so imeli popravne izpite.  Danes se je učna pomoč precej razširila in okrepila. Opažamo, da prav vsi 
učenci svojo znanje izboljšajo in še z večjim veseljem odhajajo v šolo po novo znanje, sporočajo 
izvajalci programa. več > 

Vir: Marenberški mladinski center Radlje ob Dravi 

 

“Stvari, ki jih ne zveš v šoli”  

V Mladinskem centru Šmartno ob Paki so v torek, 29.12.2015 gostili 3 odlične stand up komike. Uroš 
Kuzman, Jernej Celec in Aleš Novak  so zbrane dodobra nasmejali s svojo stand up komedijo, ki so jo 
naslovili Stvari, ki jih ne zveš v šoli.  več > 

Vir: MC Šmartno ob Paki 

 

http://smcmaribor.si/
http://mlad.si/2015/12/kdo-so-velikani-upanja/
http://mlad.si/2015/12/kdo-so-velikani-upanja/
http://www.sktmradlje.si/mkc
http://www.sktmradlje.si/mkc
http://mlad.si/2015/12/postani-bozicek-za-en-dan-tudi-ti/
http://mlad.si/2015/12/postani-bozicek-za-en-dan-tudi-ti/
http://www.socialni-inovatorji.si/kamp2015
http://mlad.si/2015/12/ekipa-tipngo-nagrajena/
http://mlad.si/2015/12/ekipa-tipngo-nagrajena/
http://www.sktmradlje.si/mkc
http://mlad.si/2015/12/za-individualno-pomoc-pri-ucenju/
http://mlad.si/2015/12/za-individualno-pomoc-pri-ucenju/
http://www.mcsmartnoobpaki.si/o-nas/predstavitev
http://mlad.si/2015/12/stvari-ki-jih-ne-zves-v-soli/
http://mlad.si/2015/12/stvari-ki-jih-ne-zves-v-soli/
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Mafijski šef na izposojo  

Mladinski centri, dijaški domovi, osnovne in srednje šole si lahko za ceno poštnine pri Društvu 
Salezijanski mladinski center Maribor izposodite simulacijsko namizno igro Mafijski šef in 
moderatorja, ki jo v skupini izvede. več > 

Vir in foto: SMC Maribor 

 

Zaključek z družabnimi igrami  

V ponedeljek, 28.12.2015, so v Mladinskem centru Šmartno ob Paki skupaj s študenti iz Kluba 
študentov šmarške fare pripravili študentski zaključek leta ob igranju priljubljenih družabnih iger. 
Pred tem so si ogledali božični film Pokvarjeni božiček po tem pa se v sproščenem vzdušju pomerili v 
igranju enke, aktivitija, jungle speeda, twisterja… več > 

Vir in foto: MC Šmartno ob Paki 

 

Novi center za mlade  

Zavod MISSS (mladinsko informativno svetovalno središče za mlade) je v fazi prenove svojih 
prostorov na Kunaverjevi 2 v Šiški. več >  

Vir in foto: Zavod MISSS 

 

GLEN Rocket Event 

Konec novembra je v Celju (MCC Hostel) potekalo letno srečanje vseh akterjev in zunanjih deležnikov 
programa GLEN (evropska mreža mladih za globalno učenje). Udeležili so se ga evropski partnerji, 
bivši praktikanti (glennies), zunanji izvajalci iz Nemčije, Slovaške, Češke ,Latvije, Francije, Madžarske in 
Slovenije, ter partnerji iz držav gostiteljic (Benin, Uganda, Južna Afrika). več > 

Vir: VOLUNTARIAT – Zavod za mednarodno prostovoljno delo 

 

 

Zaključek sezone večerov DRG  

Tudi letos so večeri DRG postregli s pestrim izborom mladih glasbenikov in skupin, ki sami pišejo in 

ustvarjajo glasbo. Šest glasbenih večerov, štirje v začetku leta in dva na koncu, je na Rakovnik v 

Ljubljani, privabilo kar lepo število poslušalcev in ljubiteljev te zvrsti. več > 

 

Vir: Mladinski ceh 

 

http://smcmaribor.si/
http://smcmaribor.si/
http://mlad.si/2015/12/mafijski-sef-na-izposojo/
http://www.mcsmartnoobpaki.si/o-nas/predstavitev
https://www.facebook.com/ekssf
https://www.facebook.com/ekssf
http://mlad.si/2015/12/zakljucek-z-druzabnimi-igrami/
http://www.misss.si/
http://mlad.si/2015/12/novi-center-za-mlade/
https://www.facebook.com/MCCHostel/?fref=ts
http://mlad.si/2015/12/glen-rocket-event/
http://mlad.si/2015/12/zakljucek-sezone-vecerov-drg/
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December v nulo 

V okviru akcije 0,0 šofer je ekipa Izberi sam v sodelovanju z Javno agencijo za varnost v prometu 

preko poligona s ‘pijanimi‘ očali ozaveščala o varni vožnji. V torek, 22.12.2015, je na 
Prešernovem trgu v Ljubljani sredi dneva potekalo ozaveščanje mimoidočih, zlasti mladih, o 
vožnji pod vplivom alkohola.  več > 

Vir in foto: Združenje DrogArt 

 

Voščilo tudi iz Prlekije  

V Mladinskem centru Prlekije-združenju NVO so v sodelovanju z Mladinskim svetom Ljutomer-Listo 
mladih, zadnjo soboto v letu 2015 izvedli multimedijski performans z naslovom VOŠČILO 2016. Z 
uporabo dostopa do svetovnega spleta, računalnika in LCD projektorja so na velikem platnu 
predvajali članke s fotografijami, ki so bili objavljeni na našem portalu in njihovi spletni strani skozi 
daljšo časovno obdobje in so le ti bili povezani direktno ali posredno z organizacijama. več > 

VIR: Mladinski center Prlekije-združenje NVO, so. p. 

 

5x STOP je COOL  

Zadnji teden v novembru je Zavod Varna pot pripravil tridnevni zaključek preventivno-
izobraževalnega projekta 5x STOP je COOL na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v 
Ljubljani. več > 

Vir in foto: Zavod Varna pot 

 

 

 

 

 NACIONALNO  

 

Subvencije za zaposlitev 2.859 mladih  

Zavod za zaposlovanje je objavil javno povabilo Prvi izziv 2015, namenjen subvencioniranim 
zaposlitvam 2.859 mladih iz vzhodne kohezijske regije. Program sofinancirata Slovenija in EU. Za 
zaposlitev posameznikov, starih do 30 let s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji bodo delodajalci 
tako prejeli subvencijo 7.250 evrov. več >  

Vir: uredništvo mlad.si 

 

http://www.izberisam.org/
http://www.avp-rs.si/
http://mlad.si/2015/12/december-v-nulo/
http://mlad.si/2015/12/ob-zakljucku-leta-2015-se-multimedijski-performans-voscilo-2016/mlad.si
http://mlad.si/2015/12/ob-zakljucku-leta-2015-se-multimedijski-performans-voscilo-2016/www.prlekija-on.net
http://mlad.si/2015/12/ob-zakljucku-leta-2015-se-multimedijski-performans-voscilo-2016/
http://www.varna-pot.si/default.aspx
http://mlad.si/2015/12/5x-stop-je-cool/
http://mlad.si/2015/12/subvencije-za-zaposlitev-2-859-mladih/
http://mlad.si/2015/12/subvencije-za-zaposlitev-2-859-mladih/
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Prihaja veseli december!  

Prihaja čas, ko je čarobnost prisotna povsod. Lučke. Veseli izrazi na obrazih. Navdušenje nad 
skorajšnjimi prazniki. Pričakovanja – ne le daril temveč tudi novega leta, novega začetka. Čas, ko se 
posvetimo našim najbližjim, prijateljem, sodelavcem in znancem ter se skupaj poveselimo in 
proslavimo konec in hkrati nov začetek. Za marsikoga ta mesec pomeni tudi, da se ozre nazaj in 
“poračuna” sam s sabo – bilo je dobro leto, ali pa reče, naslednje bo boljše. več >  

Vir: Ekipa Zavoda Varna pot 

 

Jasno in glasno o pasteh odraščanja  

Program “Pasti odraščanja” Društva SMC Maribor je namenjen ozaveščanju o aktualnih težavah in 
problemih, s katerimi se soočajo mladi v sodobnem družbenem okolju in na katere NE dobijo rešitve 
v okviru izobraževalnega sistema ali družinskega okolja. Projekt je zastavljen tako, da obravnava teme, 
ki zajemajo različne pasti odraščanja, spodbuja osebnostno rast, asertivno komunikacijo, krepi 
občutek lastne vrednosti in odgovornost. V sklopu tega projekta jasno in glasno spregovorijo z 
mladostniki in mladinskimi delavci o teh perečih temah. več >  

 Vir: SMC Maribor 

 

Tabornik je pripravljen pomagati  

Poslanstvo taborništva je ustvarjati boljši svet, kar predstavlja neprestan izziv, ki ga zagrizeno 
sprejemajo. Ob tem se moramo vedno znova odzivati na nastale spremembe ter s svojim programom 
slediti sodobnemu razvoju in novostim v družbi. Tako tudi ob aktualni begunski krizi v naših krajih 
taborniki čutimo odgovornost do soljudi, ki jim na začetku želimo priskočiti na pomoč, kasneje pa jih 
tudi podpirati pri lastnem opolnomočenju. več >  

Vir: Zveza tabornikov Slovenije 

 

Zgrabi svojo priložnost.EU!  

V četrtek, 3. 12. 2015, je v prostorih Mariborske knjižnice potekala prva v nizu info-delavnic 
Priložnost.EU, ki jih Evropski parlament – Informacijska pisarna v Sloveniji organizira v sodelovanju z 
Zavodom Nefiks. Namen delavnic, ki so locirane v tri slovenska mesta (Maribor, Novo mesto in 
Ljubljano), je mladim predstaviti delovanje Evropskega parlamenta, delo Evropskih poslancev, 
zaposlitvene priložnosti v institucijah Evropske unije in državah članicah. več > 

Vir: Zavod Nefiks 

 

http://mlad.si/2015/12/prihaja-veseli-december/
http://mlad.si/2015/12/prihaja-veseli-december/
http://mlad.si/2015/12/jasno-in-glasno-o-pasteh-odrascanja/
http://mlad.si/2015/12/jasno-in-glasno-o-pasteh-odrascanja/
http://mlad.si/2015/12/tabornik-je-pripravljen-pomagati/
http://mlad.si/2015/12/tabornik-je-pripravljen-pomagati/
http://mlad.si/2015/12/zgrabi-svojo-priloznost-eu/
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Skavti na odru zlatnikov  

Zelo lep sobotni dan, petega decembra, so Skavti proslavili v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju. 
Zaploskali so prvemu zlatemu “MEPI-skavtu“, kot pravijo članom, ki se sami odločijo, da s pomočjo 
skavtskih mentorjev in večinoma skozi skavtske dogodivščine pišejo zgodbo svoje osebne rasti. več >   

Vir: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov 

 

Razpis – Turistični vodnik 2016  

Turistična zveza Slovenije razpisuje 3. tekmovanje za Turističnega vodnika. Šola ali turistično društvo 
lahko na tekmovanje prijavi največ dva kandidata v starosti od 16 do 29 let. Posamezniku nabor 
pridobljenega neformalnega znanja odpira prostor za razvijanje novih veščin in spretnosti ter 
pridobitev določene izobrazbe. več >  

Vir: Turistična zveza Slovenije 

 

Usposabljanja za promotorje zdravja  

Konec novembra so v projektu Za zdravje mladih zaključili s prvim delom usposabljanj za promotorje 
zdravja, katerih glavni namen je, da mladi in organizacije v mladinskem sektorju ob podpori 
strokovnjakov prevzamejo odgovornost za zdravje mladih. več >  

Vir: ZSKSS  

 

Podelitev zlatih priznanj  

Na Brdu pri Kranju je v soboto, 5. decembra 2015, potekala Slavnostna podelitev zlatih priznanj v 
programu MEPI z nazivom “MEPI zlatnik-dragocena valuta jutrišnjega dne“. Na slavnostni podelitvi so 
se zbrali prejemniki zlatih priznanj iz Gimnazije Jesenice, Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra 
Kamnik, Gimnazije Škofje Loke, Gimnazije Kranj, Srednje tehniške šole Koper in Združenja slovenskih 
katoliških skavtinj in skavtov. Prejemnikom sta zlato priznanje izročila predsednik Republike Slovenije 
Borut Pahor in ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič. več > 

Vir: Zavod MEPI 

  

Mladinsko delo malo drugače  

EKTC Maribor, so.p., s Centrom eksperimentov Maribor se je odzval povabilu Založbe Družina in 
sodeloval skupaj z založbo na 31. slovenskem knjižnem sejmu v Cankarjevem domu v Ljubljani, ki je 
bil namenjen mladim in drugim obiskovalcem. več >  

http://mlad.si/2015/12/skavti-na-odru-zlatnikov/
http://mlad.si/2015/12/razpis-turisticni-vodnik-2016/
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http://mlad.si/2015/12/usposabljanja-za-promotorje-zdravja/
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http://mlad.si/2015/12/podelitev-zlatih-priznanj/
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Vir: EKTC Maribor, so.p. 

 

Javna dela 2016  

Zavod RS za zaposlovanje je objavil prvo od dveh javnih povabil za izbor programov javnih del za leto 
2016. Na voljo je okvirno 21,5 milijona € za predvidenih 3.800 vključitev dolgotrajno brezposelnih v 
programe, ki jih bodo izvajali neprofitni delodajalci. Javna dela potekajo v okviru aktivne politike 
zaposlovanja. Namenjena so predvsem spodbujanju socialne in delovne vključenosti ranljivih skupin 
brezposelnih, izboljšanju njihovih veščin in zaposlitvenih možnosti. več > 

Vir in foto: uredništvo mlad.si 

 

Program Martin Krpan  

V Brez izgovora Slovenija so leta 2014 začeli nov triletni program, sofinanciran s strani Mestne občine 
Ljubljana (Urad za preprečevanje zasvojenosti) z nazivom “Tobak, alkohol in mladi 2014-2016″, ki so 
ga kmalu preimenovali v “Program Martin Krpan”. Program temelji na celovitem pristopu k 
preprečevanju nastanka zasvojenosti s tobakom in alkoholom ter vključuje tako mlade kot njihove 
učitelje in starše. več >  

Vir in foto: Brez izgovora Slovenija 

 

Konoplja in mladi – Kje smo?  

Tokrat o konoplji in mladih. Tudi pri nas v Sloveniji. Rastlina konoplja spada v rod Cannabis in se 
pojavlja v treh vrstah: Cannabis sativa, Cannabis indica in Cannabis ruderalis (ta vsebuje manj 
aktivnih snovi od prvih dveh in je bolj vremensko odporna). Avtohtona je za področje centralne Azije 
in Indijskega subkontinenta. več >   

Vir in foto: Brez izgovora Slovenija 

 

Skavtski teden globalnega učenja 2015  

Evropski dogodek, Teden globalnega učenja (TGU), ki ga pod okriljem Centra Sever-Jug organizirajo 
članice Sveta Evrope, so skavti z veseljem posvojili. K temu jih je spodbudila vključenost v projekt 
“Scouting our way towards active global citizenship in EYD 2015 and beyond“, kjer sodelujejo še z 
desetimi drugimi nevladnimi organizacijami iz vse Evrope. Tokrat so se v teden globalnega učenja 
podali prvič in kota pravijo: “upamo, da ne zadnjič. V tednu od 14. do 22. novembra 2015, ki je bil 
razglašen za TGU so se skavti v večini lokalnih enot po vsej Sloveniji trudili gledati širše, iz okvirov 
vsakdanjega. Ob tem smo z veseljem utrjevali tudi naše skavtsko poslanstvo in vzgojna načela.” več >  

http://mlad.si/2015/12/javna-dela-2016/
http://mlad.si/2015/12/program-martin-krpan/
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Vir: ZSKSS 

 

Zaključek projekta Vsi smo migranti  

20. decembra,se je uradno zaključil projekt VSI SMO MIGRANTI, katerega namen je bil dvigniti 
ozaveščenost o pozitivnem doprinosu vključevanja migrantk in migrantov v slovensko družbo ter 
prispevati k razvoju medkulturne občutljivosti. V obdobju meseca in pol so po vsej Sloveniji potekale 
številne aktivnosti, s katerimi se je želelo poudariti pomen kakovostnega sobivanja ljudi z različnim 
kulturnim in jezikovnim izvorom na bogatenje naše družbe ter spodbuditi izgradnjo učinkovitega in 
spodbudnega okolja za njihovo aktivno vključevanje v slovensko družbo. več > 

Vir: Kulturno izobraževalno društvo PiNA 

 

Šoping? NE, hvala.  

V okviru projekta Vrednotništvo želijo študentke socialne pedagogike z akcijo Šoping? Ne, hvala. 
opozoriti na problem prekomerne potrošnje, ki je še bolj izrazita v predprazničnem času. Ker menijo, 
da se vrednote niso spremenile, ampak so dobile svojo ceno. več > 

Vir: TIPOVEJ, Zavod za ustvarjalno družbE 

 

 Javna obravnava delovnega gradiva  

Delovno gradivo Izvedbenega načrta Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 za leti 
2016/2017, ki ga je za javno obravnavo pripravil Urad RS za mladino, je v javni razpravi. Javna 
obravnava traja od 21. decembra 2015 do 21. januarja 2016. več >  

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Voščilo Urada RS za mladino ob prihajajočih praznikih  

Za nekatere izmed njih ste in so uspeli najti odgovore, tudi v okviru mladinskega dela. “Za druge 
bomo s skupnimi močmi iskali rešitve v naslednjem letu,” pravijo na URSM. več >  

http://mlad.si/2015/12/zakljucek-projekta-vsi-smo-migranti/
http://mlad.si/2015/12/soping-ne-hvala-2/
http://mlad.si/2015/12/zgodba-ni-enostavna-in-ima-dolgo-zgodovino/
http://mlad.si/2015/12/zgodba-ni-enostavna-in-ima-dolgo-zgodovino/
http://mlad.si/2015/12/zgodba-ni-enostavna-in-ima-dolgo-zgodovino/
http://mlad.si/2015/12/zgodba-ni-enostavna-in-ima-dolgo-zgodovino/
http://mlad.si/2015/12/zgodba-ni-enostavna-in-ima-dolgo-zgodovino/
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Vir: uredništvo mlad.si 

 

ZA delo z nevladnimi organizacijami  

Na Uradu vlade za komuniciranje, na podlagi razpisa vsako leto finančno podprejo izbrane 
informativno-komunikacijske in izobraževalne projekte nevladnih in humanitarnih organizacij. 
Njihove aktivnosti pomembno prispevajo k spodbujanju javne razprave in podajajo različne 
informacije in stališča. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Novoletna poslanica ministrice  

Ob iztekajočem se letu 2015 je svoje misli in želje za leto 2016 z mladimi delila tudi ministrica za 
izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič. več >   

Vir : MIZS 

 

Uredništvo portala mlad.si: SREČNO v 2016!  

Mladinski delavci ste bili skupaj z mladimi v letu 2015 aktivni v različnih mladinskih organizacijah, 
organizacijah za mlade in društvih. Skrbeli ste za načrtovanje, realizacije in negovanje idej. V 
uredništvu mlad.si smo vam nudili podporo s svežimi novicami, interaktivnimi reportažami, intervjuji 
in dnevnim objavljanjem aktualnih vsebin. več >  

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Odgovor na sistemsko zatiranje  

Na razmerja moči v družbi in neenakosti, ki se odražajo preko njih, se posameznice in posamezniki 
odzivamo na različne načine. Predvsem v zadnjem času je opaziti porast neoliberalističnega in 
newage reševanja in soočanja s konflikti in s situacijami zatiranja. več >  

 

Menedžer 2020  

Menedžer 2020 je trening Mladinskega ceha za usposabljanje mendežerjev v mladinskih in drugih 
neprofitnih organizacijah. Trening je razdeljen v različne funkcionalne module, kot so delo s 
prostovoljci, projektni menedžment, razvoj produktov in storitev, komuniciranje, financiranje, pravo 
in administracija in podobno. več >  

Vir: Društvo mladinski ceh 

http://mlad.si/2015/12/za-sodelovanje-z-nevladnimi-organizacijami/
http://www.mlad.si/
http://mlad.si/2015/12/urednistvo-portala-mlad-si-srecno-v-2016/
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http://mlad.si/2015/12/menedzer-2020/
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 MEDNARODNO  

 

Svetovni dan boja proti AIDS-u!  

Prvi dan v decembru je na svetu že 27 let posvečen boju proti aidsu. Po podatkih Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje je bilo v Sloveniji v zadnjih 30 letih odkritih 726 ljudi, okuženih z virusom 
HIV. V zadnjih 10 letih je v Sloveniji za aidsom zbolelo 112 ljudi, 23 jih je tudi umrlo. V Sloveniji število 
novih okužb narašča, vsako minuto pa se na svetu z virusom HIV na novo okuži 11 ljudi. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Mednarodna konferenca na Finskem 

Predsednica društva SMC maribor Sanja Obaha Brodnjak se je udeležila Mednarodne konference 
“Empowering wo/men V.”, 26.-30. oktobra v mestu Turku na Finskem. Osrednja tema mednarodne 
konference je bila kulturna raznolikost ter njen vpliv na reševanje vprašanj, ki se nanašajo na 
razlikovanje med spoloma in se pojavijo v okviru mednarodnega sodelovanja na področju 
mladinskega dela. več > 

Vir: Društvo SMC Maribor 

 

MLADI – mednarodno na podeželju  

Zveza slovenske podeželske mladine je v sodelovanju z Evropsko podeželsko mladino med 7. in 14. 
novembrom v Ravnah na Koroškem organizirala mednarodni seminar “Brand me new”, ki se ga je 
udeležilo 23 mladih iz 11 držav. Skozi delavnice, ki so predstavljale podrobne smernice na področju 
samopromoviranja, so udeleženci pridobivali koristna znanja in jih nato prenesli v uporabne rešitve. 
več > 

Vir: ZSPM 

 

Mednarodni dan prostovoljstva  

Prostovoljstvo krepi imunski sistem in ščiti pred sebičnostjo in apatijo,” so zapisali v Slovenski 
filantropiji in dodali, da so prostovoljci nosilci optimizma, ki se na podlagi vrednot in človečnosti 
odzovejo na potrebe v družbi, so upanje, da imamo kot družba in človeštvo potencial za pravičnejši 
razvoj sveta. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

http://mlad.si/2015/12/svetovni-dan-boja-proti-aids-u/
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Pustimo svet za sabo nekoliko lepši!  

Od 19. do 22. novembra 2015 je na Češkem potekala konferenca z naslovom “Zamisli si drugačno 
prihodnost!”Skavti so odkrivali nove zgodbe in se družili z osmimi vodilnimi ljudmi globalnega učenja. 
Z njihovo pomočjo so rasli na področju aktivnega globalnega državljanstva. Tekom konference so se 
pogovarjali tudi o Sloveniji. Prosili so jih, da slovenskim skavtinjam in skavtom namenijo kakšno misel 
oz. nekaj spodbudnih besed. več > 

Vir: ZSKSS 

 

V gosteh mednarodna prostovoljca 

Letos sta se kolektivu Mladinskega centra Brežice pridružila, v sklopu projekta Creative living – EVS, 
prostovoljka iz Francije in prostovoljec iz Ukrajine. Z nami bosta eno leto. Delala pa bosta predvsem 
na področju dela z mladimi, na področju multimedije in organizacije dogodkov in aktivnosti na 
različnih področjih, predvsem v sklopu aktivne participacije mladih. več > 

Vir: ZPTM Brežice 

 

Matija se nam ponovno javlja 

EVS prostovoljec Matija Perovšek, ki se je septembra odpravil na delo v Lihtenštajn, se ponovno javlja 
v Celjski mladinski center, ki pa njegovo sporočilo deli tudi z nami. Matija pravi, da je bil vrhunec 
novembra OAT. Ne, to ni oves, ampak On Arrival Training. Poglejte, kaj je zapisal. več > 

Vir: Celjski mladinski center 

 

Izkušnja, ki ostane za zmeraj  

V okviru mladinske izmenjave YouthBanksOnTheMove, ki je med 9. – 17. novembrom 2015 potekala 
v Mariboru, so skupaj z mladimi iz Romunije obnovili igrišče na Makedonski ulici 33, Pobrežje. Projekt 
YouthBanksOnTheMove je sofinanciran s strani programa Erasmus+, Zavod Movit, izvaja pa ga 
Mladinski kulturni center Maribor v sodelovanju z romunsko partnersko organizacijo Asociatia pentru 
Relatii Comunitare. več > 

Vir: MKC Maribor 

 

http://mlad.si/2015/12/pustimo-svet-za-sabo-nekoliko-lepsi/
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COP 21 – Podnebna konferenca 2015  

Svetovna javnost je te dni osredotočena na dogajanje v francoski prestolnici, kjer se od 30. novembra 
do 11. decembra 2015 odvija težko pričakovana podnebna konferenca COP 21. Pozornost je pred 
tedni še dodatno narasla z napovedanim prihodom številnih svetovnih voditeljev (več kot 150) in 
zaradi nedavnih terorističnih napadov v Parizu, ki so se zgodili v neposredni bližini kraja same 
konference. več > 

Vir: Brez izgovora Slovenija 

 

Zaključni dogodek projekta M.U.R.  

V soboto, 28. novembra, 2015, se je odvil zaključni dogodek projekta M.U.R. Projekt je trajal leto dni 
in je bil prijavljen skupaj z avstrijskimi partnerji iz Cmureka in Bad Radkersburga. Kot že enkrat prej, je 
tokrat dogodek gostil Bad Radkersburg, natančneje se je vse skupaj odvilo v Jazzkeller. Namen 
zadnjega srečanja je bila predstavitev mladinskega zemljevida, kar je bil cilj tega projekta. Medijsko je 
bila predstavitev zelo dobro pokrita, saj se je dogodka medrugim udeležila tudi avstrijska nacionalna 
televizija ORF. več > 

Vir: MC Gornja Radgona 

 

Luksuz filmi na festivalih po svetu  

V Društvu zaveznikov mehkega pristanka se že vrsto let ukvarjajo z video produkcijo in medijskim 
opismenjevanjem mladih. Med letom in na različnih delavnicah tako nastane veliko dobrih filmov. 
Najboljši izbor iz leta potem v Luksuz produkciji prijavljajo na različne filmske festivale. več > 

Vir: Društvo zaveznikov mehkega pristanka 

 

Publikacija YCSFMP  

Zavod Mladinska mreža MaMa je v letu 2015 sodelovala pri projektu “Youth creating solutions for 
meaningful participation”, ki poteka v sklopu programa Erasmus+, podakcija Capacity building for 
youth. Skupaj z mednarodnimi partnerji, Demo Finland, ASMITA in Odhikar. več >  

Vir: Mladinska mreža MaMa 

 

Se samo zdi ali res gori? 

Si mislite, da na pol poti ugasne? Ali pa kar tik pred prihodom na Dunaj? Celo pot jo pridno čuvate, 
vedno jo nekdo spremlja s pogledom, nato pa v trenutku nerodnosti kar na lepem ugasne. Verjamem, 

http://mlad.si/2015/12/cop-21-podnebna-konferenca-2015/
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da je prav zaradi te svoje krhkosti in zahtevnosti ravno plamen izbran za simbol miru. Miru, ki ga 
vsako leto z upanjem na boljši jutri prižgejo v votlini Jezusovega rojstva v Betlehemu in ga ponesejo 
na različne konce sveta. Majhna luč, ki izbriše temo in širi upanje. več >  

Vir: ZSKSS 

 

Izkušnja EVS prostovoljca  

Mattia Bagnato, EVS prostovoljec iz Italije, ki je s Socialno akademijo sodeloval v preteklih 6 mesecih. 
Njegova prostovoljska izkušnja je vključevala predvsem podporne aktivnosti na področju programa 
Popotniškega novinarstva. več >  

Vir: Socialna akademija 

 

Mladinsko delo na daljnem severu Finske  

Med 28. novembrom in 5. decembrom se je Rok Črepinšek, sodelavec Celjskega mladinskega centra, 
odpravil na daljni sever Finske, kjer se je v sklopu projekta Boost your possibilities udeležil 
jobshadowinga v mladinskem centru Vasatokka. več >  

Vir: Celjski mladinski center 

 

Vsi smo migranti  

Ob obeležitvi mednarodnega dneva migrantov vabljeni na otvoritev po Sloveniji potujoče fotografske 
razstave portretov in zgodb migrantov, ki bo danes, v četrtek, 17. decembra 2015, ob 17.30 uri v 
klubu Mladinskega centra Trbovlje. več > 

Vir: Mladinski center Trbovlje 

 

Kick off srečanje partnerjev projekta Cl@ss  

Med 9. in 12. decembrom sta se sodelavca Celjskega mladinskega centra mudila v Sofiji, kjer sta se 
udeležila kick off srečanja projektnih partnerjev projekta Cl@ss, financiranega s strani Eramus+.Poleg 
Celjskega mladinskega centra v projektu sodelujejo še National Management School iz Bolgarije, 
RPIC-ViP iz Češke, 137 Srednja šola iz Bolgarije, šola CEBM iz Romunije in šola METEGDER iz Turčije. 
več >  

Vir in foto: Celjski mladinski center 
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http://mlad.si/2015/12/izkusnja-evs-prostovoljca/
http://mlad.si/2015/12/izkusnja-evs-prostovoljca/
http://mlad.si/2015/12/mladinsko-delo-na-daljnem-severu-finske-2/
http://mlad.si/2015/12/mladinsko-delo-na-daljnem-severu-finske-2/
http://mlad.si/2015/12/vsi-smo-migranti/
http://mlad.si/2015/12/kick-off-srecanje-partnerjev-projekta-clss/
http://mlad.si/2015/12/kick-off-srecanje-partnerjev-projekta-clss/
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Evropsko srečanje mladih 

Letos bo v Valenciji potekalo Evropsko srečanje mladih, ki ga ob prostovoljni pomoči številnih mladih 
iz Španije in drugih evropskih držav pripravlja redovna skupnost bratov iz Taizéja pod naslovom 
Romanje zaupanja na zemlji. več >  

Vir: Društvo SKAM 

 

Preko EVS v Škofji Loki  

Odločili smo se za spremembo. Tokrat prispevek objavljamo v angleščini. Napisal ga je prostovoljec 
Okan Kaya iz Turčije, ki trenutno dela v dnevnem centru za mlade, MDC Bloku, v Škofji Loki. O izkušnji, 
prijateljstvih, spoznavanju kulture in krajev ter pričakovanju tistega, kar še sledi. več >  

Vir: MDC Blok 

 

Uspešno Erasmus+ leto v Črnomlju  

Mladinski center BIT je bil v letu 2015 ena najuspešnejših slovenskih organizacij pri organizaciji 
evropskih projektov za razvijanje mobilnosti mladih, ki se izvaja v sklopu programa Erasmus+ Mladi v 
akciji. V letošnjem letu so tako gostili tri mladinske izmenjave, eno usposabljanje, v Črnomlju pa so 
pol leta živeli in delovali tudi trije Portugalski prostovoljci. več >  

Vir: MC BIT 

 

Božični izlet za animatorje  

Vsako leto se v božičnem času animatorji Društva salezijanski mladinski center Maribor odpravijo na 
skupni izlet. Letos jih je pot vodila v Graz, Veržej in Terme Banovci. Na lep sobotni dan so se 12.12. 
2015 najprej odpravili v Graz, kjer so si ogledali adventni center mesta. več > 

Vir: SMC Maribor 

 

Evalvacijsko srečanje partnerjev  

 Med 7. in 10. decembrom 2015 se je v Kuusamu na severovzhodu Finske odvijalo tretje srečanje 
partnerskih organizacij, ki v okviru programaErasmus+ sodelujejo v dvoletnem projektu z 
naslovom  »Boost your possibilities- Youth centres for youth mobility and intercultural learning«. več > 

Vir: Mreža MaMa 

http://mlad.si/2015/12/evropsko-srecanje-mladih-2/
http://mlad.si/2015/12/evropsko-srecanje-mladih-2/
http://mlad.si/2015/12/preko-evs-v-skofji-loki/
http://mlad.si/2015/12/preko-evs-v-skofji-loki/
http://mlad.si/2015/12/uspesno-erasmus-leto-v-crnomlju/
http://mlad.si/2015/12/uspesno-erasmus-leto-v-crnomlju/
http://mlad.si/2015/12/bozicni-izlet-za-animatorje-2/
http://mlad.si/2015/12/evalvacijsko-srecanje-partnerjev/
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 STRUKTURIRANI DIALOG  

 

Posvet mladinskega sektorja 2015  

V Konferenčnem centru na Brdu pri Kranju se je odvil Posvet mladinskega sektorja 2015. Zbrane je 
pozdravil Tin Kampl, predsednik Mladinskega sveta Slovenije, ki je povedal, da se trenutno nahajamo 
v ne najbolj optimističnem času, kateremu se ni izognil niti mladinski sektor. Kot pravi, je položaj 
mladih »vse slabši.« »Tisto kar želimo moramo jasno opredeliti in izpostaviti,« pravi Kampl. »Moramo 
se ozreti vase, situacijo analizirati, se opolnomočiti in jasno opredeliti svojo vizijo in želje,« je še dodal. 
več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

 

 NAPOVED DOGODKOV 

 

Coworking Mladinske mreže MaMa  

Vabljeni na MaMin Coworking, ki bo potekal  15. decembra 2015 v prostorih razvojnega središča, 
Acceleration Business City Hub (BTC City, Hala D). Osrednja tema tokratnega MaMinega Coworkinga 
bo mednarodno mladinsko delo. več >  

Vir: Mladinska mreža MaMa 

 

Po poti zgodb in navdiha  

18. decembra 2015, obeležujemo Svetovni dan migrantov. V ta namen bodo v okviru projekta VSI 
SMO MIGRANTI potekali številni dogodki po vsej Sloveniji, z namenom dviga ozaveščenosti splošne 
javnosti o pozitivnem doprinosu vključevanja migrantk in migrantov v slovensko družbo ter 
prispevanju k razvoju medkulturne občutljivosti. več > 

 

Vir in naslovna fotografija: PiNA 

 

Posvet mladinskega sektorja 2015  

V petek, 4. decembra 2015 bo v Konferenčnem centru na Brdu pri Kranju potekal Posvet mladinskega 
sektorja 2015. Namen posveta je graditi na temeljih, ki jih je vzpostavila Resolucija o razvoju 

http://mlad.si/2015/12/v-zivo-posvet-mladinskega-sektorja-2015/
http://mlad.si/2015/12/coworking-mladinske-mreze-mama/
http://mlad.si/2015/12/coworking-mladinske-mreze-mama/
http://mlad.si/2015/12/po-poti-zgodb-in-navdiha/
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mladinskega sektorja in mladinske politike 2014, ki je bila sprejeta na lanskem posvetu, upoštevajoč 
aktualne izzive v sektorju. Na posvetu v letu 2014, so se namreč ukvarjali predvsem s pričakovanji 
mladinskega sektorja do zunanjih deležnikov in odločevalcev. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Mladinski gost – dr. Blaž Jezeršek  

v četrtek 3.12.2015 ob 19.30h bo v Salezijanskem mladinskem centru na Rakovniku zanimivo 
predavanje za mlade. Predavanje za mlade pripravlja dr. Blaž Jezeršek, ki je eden najboljših 
slovenskih poznavalcev Islama.  več > 

 

Vir: Ekipa SMC Rakovnik 

 

Tradicionalno Miklavževanje  

Društvo SMC Maribor bo tudi letos v mesecu decembru že tradicionalno poskrbelo, da se otroci in 
mlajši mladostniki iz lokalnega okolja srečajo z možem dobrote Miklavžem. Miklavž bo tam otroke 
obiskal jutri, v soboto 5. decembra 2015 ob 17.00 uri v večnamenski dvorani MC-ja. več > 

 

Vir: SMC Maribor 

 

MC Litija vabi prostovoljce  

V Mladinskem centru Litija vedno iščejo nove sodelavce prostovoljce za delo na projektih: Stojnica 
vse zastojn in UNIKA-tija. več > 

 

Vir: MC Litija 

 

Prostovoljstvo v Mariboru  

Mednarodni dan  prostovoljstva bo mreža prostovoljskih organizacij “Prostovoljstvo v Mariboru” 
obeležila v četrtek, 10. 12. 2015, s pričetkom ob 11. uri v prostorih MISC INFOPEKA. več > 

Vir in foto: Pekarna-Magdalenske mreže 

 

http://mlad.si/2015/12/posvet-mladinskega-sektorja-2015-2/
http://mlad.si/2015/12/mladinski-gost-dr-blaz-jezersek/
http://mlad.si/2015/12/tradicionalno-miklavzevanje/
http://mlad.si/2015/12/mc-litija-vabi-prostovoljce/
http://mlad.si/2015/12/prostovoljstvo-v-mariboru/


   
                                                                                                                                 

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.  
 

 

Zaključni MIKKlab  

Zaključni MIKKlab se bo odvil v sodelovanju z zavodom DrMr, in sicer kot prvi v seriji koncepta 
Mobilni kultivator. Slednji je nastavljen tako, da bo skozi participativno udejstvovanje ustvarjalcev in 
udeležencev raziskoval trenutno stanje in dojemanje človeka v njegovi naravni in kulturni danosti, ter 
preko tega kultiviral in osveščal o možnih alternativah sodobnega sobivanja. več > 

Vir in foto: MIKK Murska Sobota 

 

Festival Mladi Maribor  

Drugi festival Mladi Maribor, ki poteka od 7. do 26. decembra 2015, je za razliko od svojega 
predhodnika “udaril” v decembrskem času. več > 

Vir: MKC Maribor 

 

Odprtje razstave mladega umetnika  

Vabljeni na odprtje razstave Aleksandra Brezlana in družabni zaključek ob izteku galerijskega leta, ki 
bo v torek, 15. decembra, ob 18. uri. več > 

Vir: Mladinski kulturni center Maribor 

 

Šola delavskih pravic za mlade  

MISC INFOPEKA, Pekarna Magdalenske mreže v torek, 8. 12. 2015, ob 16:00 vabi v amfiteater 
Filozofske fakultete Univerze v Mariboru na strukturiran dialog z naslovom: Kako se lahko mladi 
angažirajo v boju za delavske pravice? več > 

Vir in foto: Pekarna Magdalenske mreže 

 

Izmenjava in kuhanje za srednješolce  

V Središču Rotunda vabijo srednješolce k druženju ob izmenjavi oblačil in elektronike ter na 

ustvarjalno kulinarično delavnico. več > 

Vir: Središče Rotunda 

 

Metal Klavnica XLII  

MIKK Murska Sobota v sodelovanju z Pickak entertainment vabi na METAL KLAVNICA XLII. več > 

http://mlad.si/2015/12/znanstvenost-fantastikefantastika-znanstvenosti/
http://mlad.si/2015/12/festival-mladi-maribor/
http://mlad.si/2015/12/odprtje-razstave-mladega-umetnika/
http://www.infopeka.org/
http://mlad.si/2015/12/sola-delavskih-pravic-za-mlade/
http://mlad.si/2015/12/izmenjava-in-kuhanje-za-srednjesolce/
http://mlad.si/2015/12/metal-klavnica-xlii/
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Vir: MIKK Murska Sobota 

 

Spoznajte Bollywood!  

Si želite potovati v Indijo, pa nimate dovolj poguma, denarja ali potovalnih izkušenj? Radi gledate 

filme iz Bollywooda? Vam je všeč nekaj drugačnega, barvitega, zabavnega? Si mislite, zakaj vas to 

sprašujemo? več > 

Vir: Popotniško združenje Slovenije 

 

Cepelini nad Mariborom prihodnosti  

Predavatelj Gregor Lozar bo predstavil regionalne in praktične aspekte, ki bi omogočili postavitev 

dogajanje steampunku podobne zgodbe v Maribor. več > 

 

Kam v srednjo šolo?  

Projekt je namenjen mlajšim mladostnikom, ki se odločajo o vpisu v srednjo šolo ter drop-out 

mladostnikom, ki bi se želeli vrniti v proces šolanja. Na prvem srečanju se bo prisotnim predstavila 

ŠgAMS (Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška) iz Maribora. več > 

Vir in foto: SMC Marib 

 

Mlade glave mislijo: Nenad Cizl  

Mlade glave mislijo pripravljajo tretje pogovorno srečanje, ki bo v sredo, 16. 12. 2015, ob 18:00 uri, v 

Salonu uporabnih umetnosti. več > 

Vir in foto: MKC Maribor 

 

Otvoritev razstave AFRODIZIAK  

V petek, 11. 12. 2015, so v prostorih kluba eMCe plac otvorili razstavo z naslovom Afrodiziak, mlade 

umetnice Laure Betke Krajnc. več > 

Vir: Šaleški študentski klub 

 

http://mlad.si/2015/12/spoznajte-bollywood/
http://mlad.si/2015/12/cepelini-nad-mariborom-prihodnosti/
http://mlad.si/2015/12/kam-v-srednjo-solo/
http://mlad.si/2015/12/mlade-glave-mislijo-nenad-cizl/
http://mlad.si/2015/12/otvoritev-razstave-afrodiziak/
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Tematski sprehod “Razvijmo vilin klobčič”  

Pripravite se na večer zgodb, poezije in mraza. Stopinje mesta vabijo na sprehod po decembrskem 

Mariboru  z začetkom pred Prvo gimnazijo v sredo, 16. 12. 2015 ob 18.00, v soboto, 19. 12 ob 17.00 

in v ponedeljek, 21. 12. ob 18.00. Vabljeni otroci vseh starosti in velikosti na enega izmed sprehodov. 

več > 

Vir: PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE 

 

Rock ob žici  

Kako kraj in krajani dojema(jo) dvajsetletno tradicijo lokalne alter scene/prizorišča? Kakšno je 

videnje/dojemanje kulture v lokalnem okolju? več > 

Vir: Ekipi Mladinskega društva Bistrica ob Sotli in Humske udruge mladih 

 

Študentski večer družabnih iger  

V ponedeljek, 28.12.2015 ob 20:00, vabljeni vsi študenti in zabave željni v dvorano Marof 

Mladinskega centra Šmartno ob Paki. Skupaj s Klubom študentov šmarške fare  bodo priredili 

Študentski večer družabnih iger! več > 

Vir :MC Šmartno ob Paki 

 

 

Ta vikend – IZIS #3  

V Izolo se vrača IZIS, iniciativa mlajše generacije umetnikov in kulturnih producentov, delujočih v 

slovenski Istri. Širše občinstvo bo v petek, 25., in soboto, 26. decembra 2015, v okviru tretje 

festivalske edicije oblil val kulturnega dogajanja, ki s svojo kakovostjo in raznovrstnostjo sledi želji po 

predstavljanju sodobnih praks na širšem področju intermedijske umetnosti. več > 

Vir: Kulturno izobraževalno društvo PiNA  

 

Stand-up: Tanja Kocman  

Vabljeni na kilogram ali dva čistega smeha in zabave- v ponedeljek, 28. decembra 2015, ob 19.00 v 

Mladinskem centru Zagorje ob Savi. več > 

http://mlad.si/2015/12/tematski-sprehod-razvijmo-vilin-klobcic/
http://mlad.si/2015/12/rock-ob-zici/
http://mlad.si/2015/12/studentski-vecer-druzabnih-iger/
https://www.facebook.com/events/1704396053134724/
http://mlad.si/2015/12/ta-vikend-izis-3/
http://mlad.si/2015/12/stand-up-tanja-kocman/
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Vir: MC Zagorje ob Savi  

 

 

Ustvarjaj v poletju 2016  

V času prejšnjih poletnih počitnic je Ummi, zavod za izobraževanje Koper na Debelem rtiču v okviru 

Ustvarjalnosti mladih – morje interesov, izvajal različne naravoslovno-ustvarjalne delavnice pod 

imenom projekta MARTINČEK. več > 

Vir: Ummi, zavod za izobraževanje Koper 

 

Nacionalizem – nekoč in danes  

Vabljeni na predavanje dr. Jerce Vodušek Starič in dr. Franca Rozmana “Nacionalizem – nekoč in 

danes” v četrtek, 3. 12. 2015 ob 17.00, v učilnici 1.6 na Filozofski fakulteti v Mariboru. Dogodek 

organizirajo študenti in dijaki v sodelovanju z družbeno-kritično revijo Pizda! več > 

Vir: Pekarna-Magdalenske mreže 

 

Ste za popoldanski pogovor z ministrico?  

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič bo enkrat na mesec v spletni 

klepetalnici MIZŠ odgovarjala na vprašanja mladih, državljank in državljanov. Prvič jutri! več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Nekomu lahko spremenite življenje.  

V več kot 200 državah in ozemljih (tudi v Sloveniji v več kot 50 šolah ter v mladinskih centrih, 

knjižnicah, na javnih dogodkih …) na stotisoče ljudi do konca decembra na maratonu pisanja 

apelov Pišem za pravice piše apele, podpisuje peticije, tvita in deli sporočila na Facebooku za ljudi, ki 

so v nevarnosti ali se jim godi krivica. več > 

Vir: Društvo Amnesty International Slovenije 

 

Potopisi, ki to niso – Sirija  

Vabljeni v torek, 15. 12. 2015, ob 18.00 v prostore Infopeke na potopisno predavanje o Siriji. Sliko 

Sirije pred začetkom vojne bosta podrobneje predstavila Alen Ištoković in Boris Ferk skozi pestro in 

bogato zgodovino tega prostora. več > 

http://mlad.si/2015/12/ustvarjaj-v-poletju-2016/
http://mlad.si/2015/12/ustvarjaj-v-poletju-2016/
http://mlad.si/2015/12/nacionalizem-nekoc-in-danes/
http://mlad.si/2015/12/nacionalizem-nekoc-in-danes/
http://mlad.si/2015/12/pogovor-z-ministrico-dr-majo-makovec-brencic/
http://mlad.si/2015/12/pogovor-z-ministrico-dr-majo-makovec-brencic/
http://mlad.si/2015/12/nekomu-lahko-spremenite-zivljenje/
http://mlad.si/2015/12/nekomu-lahko-spremenite-zivljenje/
http://mlad.si/2015/12/potopisi-ki-to-niso-sirija/
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Vir: Pekarna-Magdalenske mreže 

 

MIKK-ov STAND UP večer  

Jesenski čas na MIKK-ov oder tudi letos vsaj enkrat na mesec postavi Stand-up komedijo, formo, ki že 

skoraj desetletje nadvse uspešno zabava tudi Slovence. več > 

Vir: MIKK 

 

“Številka trenutno ni dosegljiva.”  

Mladi se srečujejo in spopadajo s številnimi vprašanji in spremembami, zato je pomembno, da jih na 

poti pravilno usmerjamo in jim nudimo podporo. Ker spadajo v rizično skupino v cestnem prometu, je 

še posebno pomembno, da so jim na voljo informacije, ki jim bodo koristile pri zagotavljanju varnosti 

v prometu. več > 

Vir: Mladinski center Trbovlje 

 

Kako do pomembnih informacij?  

V sredo, 16. 12. 2015, ob 17:00 vabljeni v prostore MISC INFOPEKA na predavanje z naslovom “Kako 

do pomembnih informacij?“. več > 

Vir in foto: Pekarna Magdalenske mreže 

 

Udarniška Filmopeka  

Udarniška Filmopeka bo tokrat obarvana praznično, saj si bodo ogledali družinsko klasiko Čudovito 

življenje. Vabljeni na ogled filma in diskusijo z Damijanom Vinterjem danes, v četrtek, 10. 12. 2015, 

ob 19:00 uri v predprostoru kina Udarnik. več > 

 

Vir: Pekarna Magdalenske mreže 

 

Proslava ob izidu Pizde!  

Vabljeni na proslavo in predstavitev 4. številke zina PIZDA!, ki bo v soboto, 12. 12. 2015, ob 19:00 uri 

v prostorih INFOPEKE. Zine Pizdo ustvarjajo prostovoljke in prostovoljci MISC INFOPEKA. več > 

Vir: Pekarna – Magdalenske mreže 

http://mlad.si/2015/12/mikk-ov-stand-up-vecer-3/
http://mlad.si/2015/12/mikk-ov-stand-up-vecer-3/
http://mlad.si/2015/12/stevilka-trenutno-ni-dosegljiva/
http://mlad.si/2015/12/stevilka-trenutno-ni-dosegljiva/
http://mlad.si/2015/12/kako-do-pomembnih-informacij/
http://mlad.si/2015/12/kako-do-pomembnih-informacij/
http://mlad.si/2015/12/udarniska-filmopeka-cudovito-zivljenje/
http://mlad.si/2015/12/udarniska-filmopeka-cudovito-zivljenje/
http://mlad.si/2015/12/proslava-ob-izidu-pizde/
http://mlad.si/2015/12/proslava-ob-izidu-pizde/
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Zimska lesena štafeta  

Vabljeni na tekmovanje Zimska lesena štafeta, ki bo v soboto, 19.12.2015 ob 17.uri v parku KC 

Pekarna. Tekmovanje bo med ekipami, in sicer v premagovanju ovir z uporabo spretnosti in 

sodelovanja. Tekmovanje Poligon, ki vsebuje naloge s hoduljami, zabijanjem žebljev, žaganjem desk 

in s »smučkami« za tri. Vabljene ekipe mladinskih centrov in mladinskih organizacij. več > 

Vir: Društvo Center za pomoč mladim 

 

 

PRaZNiČNe USTVaRJaLNe DeLaVNiCe  

Mladinski kulturni center Maribor tudi v letošnjem predprazničnem času organizira sklop ustvarjalnih 

delavnic za vse, ki radi ustvarjate – sami, s prijateljem ali sošolko, vnučko ali sosedo. več > 

Vir: MKC Maribor 

 

Telefon mladi mladim  

S 17. 12. 2015 se bo Zavodu Misss odvilo zadnje srečanje skupine Telefon mladi mladim. Srečanje bo 

namenjeno predstavitvi nadaljnjega prostovoljnega dela in možnega sodelovanja v sklopu Dnevnega 

centra Skupaj v skupnosti. več > 

Vir: Zavod MISSS 

 

Potujoča razstava v MB do sredine januarja  

EKTC Maribor, so.p. je v okviru prireditve Ta veseli dan kulture, ki vsako leto poteka v mesecu 

decembru pod okriljem Ministrstva za kulturo, pripravil potujočo razstavo o prvem slovenskem 

letalcu in konstruktorju Edvardu Rusjanu. Za potrebe razstave so vzpostavili stik z njegovo nečakinjo 

Grazio Rusjan iz Italije, ki nam je prijazno dovolila uporabo fotografij za razstavo, ki so njena last. več > 

 

Vir: EKTC Maribor, so.p. 
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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.  
 

 

Za sodelovanje z URSM  

Ustanova nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon želi opozoriti na velik pomen  vključevanja 

javnosti v pripravo razpisov in URSM poziva k rednemu sklicevanju posvetovalnih srečanj s 

potencialnimi prijavitelji na javne poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela. več > 

Vir in foto: UPB Mojca Selak 

 

Spoznajte Rusijo!  

Letos septembra se je preko projekta Evropske prostovoljne službe, ki poteka znotraj programa 

Erasmus +, Gibanju za dostojno delo in socialno družbo pridružil Artjom iz Rusije. več > 

Vir: Društvo – Gibanje za dostojno delo in socialno družbo 

 

 

Vabljeni na javno razpravo  

Ministrstvo za kulturo v sodelovanju s Strokovno komisijo za pomoč pri pripravi nacionalne medijske 

strategije, začenja s serijo srečanj, na katerih želi v javno razpravo pritegniti čim večje število 

državljanov in državljank, slišati njihove predloge in komentarje ter na ta način sooblikovati ključne 

strateške cilje prihodnje medijske politike. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 
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