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e-bilten JANUAR 2016        
 

V mesecu januarju izpostavljamo:  

 

NOVICE  

 NEFIKS vam želi neformalno 2016 

 Mladi ambasadorji gredo naprej 

 Zaključna publikacija Mreže MaMa 

 Danes oni, jutri morda tudi ti 

 Izbrani oratorijska himna in majica 2016! 

 Delavnice za prijavitelje 

 Gernika v veselejši konotaciji 

 Sprejem ob obletnici Dneva Republike Turčije 

 Tekmovanje za mladinski esej 

 Boljša prihodnost v srcu Slovenije 

 Zaposlitveni klub se širi 

 Prvi mednarodni večer v 2016 

 Projekt Ženske upora 

 Umetniška mladinska četrt 

 Javno vabilo društva ŠKUC 

 Kolegice tudi v Kranju in Murski Soboti 

 "Izobrazite me, kako bom lahko še boljši!" 

 VELIK dan za Sezam, mali za Ljubljano 

 Integracija otrok priseljencev 

 Nova ekipa Brez izgovora Slovenija 

 Ustvarjalnost mladih – od priprave do izvedbe dogodka 

 Več znanja za več turizma 

 Razpis Turistični vodnik 

ČLANKI  

 Revija slovenskih tabornikov praznuje 

 Portal ob 25. obletnici samostojne Slovenije - slovenija25.si 

 Utrinki z Evropskega srečanja mladih 

 Novo leto, nova priložnost 

 Z zdravjem povezano vedenje 

 Če trkaš, pa se ti ne odpre, nisi pred pravimi vrati. 

 Posvet gasilskih mladinskih mentorjev 

 Usposabljanje mladih za dialog in spravo 

http://mlad.si/wp-admin/post.php?post=15543&action=edit
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 Kulturna vzgoja Društva ŠKUC 

 Mlade je treba vključiti 

 

MNENJA 

 Za enakopravnost vseh akterjev 

 Le prostovoljke… ali tudi prostovoljci? 

 Mladi in njihovo zdravje 

 Prostovoljka Andrea o svoji izkušnji 

 Družba je naše ogledalo. Družba smo mi. 

 »Tobak ni normalna dobrina, kot sta kruh in mleko.« 

INTERVJU 

 "Mladi niso vsebina, ampak ljudje!" 

 "Vsaj enkrat na teden ali pogosteje kadi vsak sedmi 15-letnik!" 

ANKETE 

 Anketa: "Kaj veš o holokavstu?" 

STRUKTURIRANI DIALOG 

 5. cikel strukturiranega dialoga 

LOKALNO  

 Natečaj: LITIJSKI KARNEVAL SKOZI OBJEKTIV 

 "Mladi za razvoj Šentjurja in Dobja" 

 Prvi letošnji SWAP party 

 Y.business Success Story 

 O Španiji in EVSu 

 Pogovor s Petro Škarja 

 Mladi odločevalci 

 Kulturni 2016 

 2x15 / Fotograf in kustos v tandemu 

 3. festival svobodne videoprodukcije 

 Društvo CPM Ljubljana išče novo moč 

 Javna tribuna: "Kdo se boji mladih?" 

 Nočni MEPI pohod 

 Likovna razstava Tadeje Ozmec 

 Za delo na Doživljajskem igrišču 

 Gregor Lozar o Nikoli Tesli 

 Usposabljanje “USTVARI FOTOGRAFIJO” 
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 Na obisku Varuhinja človekovih pravic 

 Razstava Mete Hrovat "Spomini..." 

 Mladi na občinskih delovnih mestih 

 USA - usposabljanje za animatorje 

 Posvet o participaciji in mladih 

 Miti in resnice o samopoškodovanju 

 Ali Žerdin: France Bučar 

 Ultrafest 2016 

NACIONALNO  

 Kultura na enem mestu 

 Osnutek programa Jamstvo za mlade 

 Praktično usposabljanje študentov 

 Javna obravnava delovnega gradiva 

 O pripravništvu in delovni dobi 

 Brošure za prostovoljske avanture 

 Posnemite dokumentarni film 

 Podaljšan razpisni rok 

 Informativa za vse generacije 

 Javna dela 2016 - drugo javno povabilo 

 URSM ob dnevu brez cigarete 

MEDNARODNO  

 Usposabljanje: Korak v mednarodno mladinsko delo 

 10 mesecev na severnem Danskem 

 EVS v Evropski prestolnici kulture 2016 

 Za projekte kulturne raznolikosti 

 EVS v turškem mestu Sinop 

 Umetniška mladinska četrt 

 Vključenost evropske mladine 

 Mladinska novinarska akademija 

 Deluj za našo Evropo 

 Slovo turških EVS prostovoljcev 

 Ogled filma in debata s predsednikom Evropskega parlamenta 

 Mladinska nagrada Karla Velikega 2016 

 Koordinacijski projekt MC Postojna 

 Razpis za udeležbo na EYE 2016 

 'EU in možnosti za mlade' na Jesenicah 

 Dan spomina na žrtve holokavsta 
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Uredništvo portala mlad.si 
1. februar 2016 
info@mlad.si 

 

NOVICE 

 

Javno vabilo društva ŠKUC 

Društvo ŠKUC vabi ustvarjalke in ustvarjalce, da se odzovejo na javno povabilo za 

sodelovanje pri projektih Muzika na Starem trgu, Teater v galeriji in pri 

ustvarjalnih delavnicah za otroke in mlade.  več > 

 

Vir: Društvo ŠKUC 

Zaključna publikacija Mreže MaMa 

Ob zaključku leta so pri Mladinski mreži MaMa potegnili črto in se ozrli na vse dosežke, 

izpolnjene cilje, izpeljane projekte, ki so se zgodili v letu 2015. več > 

 

Vir: Mladinska mreža MaMa 

Mladi ambasadorji gredo naprej 

Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) od leta 2009 izvaja projekt Mladi ambasadorji 

medkulturnega dialoga. Doslej je doživel že dve nadgradnji. več > 
 

Vir: MCDD 

NEFIKS vam želi neformalno 2016 

Uspešno leto je mladim zaželela tudi ekipa Zavoda Nefiks. 2016 naj bo uspešno leto za 

mladinsko delo, polno znanja in veselja na neformalnih izobraževanjih. več > 

 

Vir: Zavod NEFIKS 

Izbrani oratorijska himna in majica 2016! 

Oratorij vsako leto z rdečo nitjo povezuje oratorijska zgodba in geslo. Poletni oratoriji 2016, 

ki bodo potekali v več kot 270 krajih po Sloveniji, bodo v znamenju prikupnega Ostržka, 

potekali pa bodo pod geslom: “Zdaj gre zares. “ več > 

Vir: Zavod Salesianum, OE Oratorija Slovenija 

mailto:info@mlad.si
http://www.skuc.org/
http://www.skuc.org/kultura/JavnoPovabilo2016.htm
http://mlad.si/2016/01/javno-vabilo-drustva-skuc/
http://mreza-mama.si/
http://mlad.si/2016/01/zakzakljucna-publikacija-mreze-mama/
http://www.mcdd.si/
http://www.mamd.si/mamdWP/
http://www.mamd.si/mamdWP/
http://mlad.si/2016/01/mladi-ambasadorji-gredo-naprej/
http://mlad.si/2016/01/nefiks-vam-zeli-neformalno-2016/
http://mlad.si/2016/01/oratorijska-natecaja2016/
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Delavnice za prijavitelje 

Pred vsakim prijavnim rokom v Movitu, zavodu za razvoj mobilnosti mladih, organizirajo dve 

vrsti aktivnosti, in sicer: Projektna svetovalnica in Zadnji koraki. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Danes oni, jutri morda tudi ti 

Združenje Epeka, s. p., je nosilec projekta z naslovom Danes oni, jutri morda ti, ki je 

devetdnevni projekt, katerega cilj je na svoj način v lokalnem, regionalnem, nacionalnem in 

mednarodnem okolju predstaviti aktualen problem begunstva v celotnem evropskem 

prostoru in se dotika t.i. trdnjave Evrope. več > 

Vir: Združenje EPEKA 

Gernika v veselejši konotaciji 

Od 17. 11. do 21. 11. 2015 je ponovno potekalo srečanje Connect, del mednarodnega 

projekta, v katerega je dejavno vključena tudi Socialna akademija. več > 

Vir: Socialna akademija 

Sprejem ob obletnici Dneva Republike Turčije 

V četrtek, 29. oktobra 2015, se je Şeyda Yalçın, turška prostovoljka, ki preko programa EVS 

opravlja prostovoljstvo pri Združenja EPEKA, so. p., udeležila sprejema ob 92. obletnici Dneva 

Republike Turčije. več > 

Vir: Združenje EPEKA 

Tekmovanje za mladinski esej 

Parlamentarna skupščina Procesa sodelovanja v jugovzhodni Evropi je 1.12.2015 odprla 

regijsko tekmovanje za mladinski esej “Mladi iz jugovzhodne Evrope za blaginjo regije.” več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

 

http://mlad.si/2016/01/delavnice-za-prijavitelje/www.movit.si
http://mlad.si/2016/01/delavnice-za-prijavitelje/
http://www.epeka.si/
http://mlad.si/2016/01/danes-oni-jutri-morda-tudi-ti/
http://mlad.si/2016/01/gernika-v-veselejsi-konotaciji/
http://www.epeka.si/
http://mlad.si/2016/01/sprejem-ob-obletnici-dneva-republike-turcije/
http://mlad.si/2016/01/tekmovanje-za-mladinski-esej/
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Boljša prihodnost v srcu Slovenije 

V okviru projekta EUth vabljeni mladi med 15. in 34. k uvajanju sprememb v Srcu Slovenije. 

Vabljeni vsi, ki si želite prispevati, in ki si želite biti del sprememb. Ni pomembno, ali imate 

izkušnje ali ne. Pomembna je želja, da skupaj ustvarite pozitivne spremembe v Srcu Slovenije! 

več > 

Vir: MC Litija 

“Izobrazite me, kako bom lahko še boljši!” 

V četrtek, 14. januarja 2016 je Zavod Ypsilon organiziral svoj prvi Y.business Success Story v 

letu 2016. Gost tokratnega dogodka, ki je potekal v prostorih Acceleration Business City 

HUB je bil g. Sandi Češko, predsednik uprave, soustanovitelj in solastnik Studio Moderna. 

več > 

Vir: Zavod Ypsilon 

Integracija otrok priseljencev 

Mladinski center Dravinjske doline je na OŠ Pod goro izvedel izobraževalni posvet na temo 

integracije otrok iz drugih govornih območij. več > 

Vir: MCDD 

Zaposlitveni klub se širi 

V četrti sezoni Zaposlitvenih klubov za mlade bodo novo priložnost dobili mladi iskalci 

zaposlitve iz Novega mesta, Kopra in Jesenic, ki se bodo pridružili že obstoječim klubom 

v Ljubljani, Šentjurju in Zagorju ob Savi. več > 

Vir: Zavod NEFIKS 

Prvi mednarodni večer v 2016 

Konec je zelo zanimivega prvega mednarodnega večera, ki so ga v letu 2016 pripravili v 

Mladinskem centru Brežice. več > 

Vir: MC Brežice 

 

 

http://www.razvoj.si/?lng=sl&t=projekti&id=2038
http://mlad.si/2016/01/boljsa-prihodnost-v-srcu-slovenije/
http://ypsilon.si/
https://abc-accelerator.com/
https://abc-accelerator.com/
http://mlad.si/2016/01/izobrazite-me-kako-bom-lahko-se-boljsi/
http://www.mcdd.si/
http://www.podgoro.si/
http://mlad.si/2016/01/integracija-otrok-priseljencev-4/
http://talentirana.si/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=96&Itemid=202
http://mlad.si/2016/01/zaposlitveni-klub-se-siri/
http://www.mc-brezice.si/
http://mlad.si/2016/01/prvi-mednarodni-vecer/
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Projekt Ženske upora 

Kulturno izobraževalno društvo PiNA kot vodilni partner, skupaj s partnerji 

iz Italije in Hrvaške, za Evropsko komisijo izvaja mednarodni projekt Ženske upora, katerega 

namen je poudariti pomen skupnega boja žensk za vrednote, ki si jih danes po njihovi zaslugi 

delimo vse Evropejke in Evropejci. več > 

Vir: PiNA 

Kolegice tudi v Kranju in Murski Soboti 

Raziskave kažejo, da se mlade ženske na trgu dela srečujejo še z večjimi problemi kakor 

moški, zato so na Zavodu Nefiks osnovali projekt Kolegice. več > 

Vir: Zavod NEFIKS 

VELIK dan za Sezam, mali za Ljubljano 

V sredo 20.1. 2016 so predstavniki društva Sezam z veseljem prevzeli ključe prostorov v 

Ljubljani. Prostori so še prazni in čakajo na skupno intervenco. Skupaj bodo naredili nov 

mladinski center.  več > 

Vir: Društvo Sezam 

Nova ekipa Brez izgovora Slovenije 

V petek, 22.1.2016, so v Mladinski zvezi Brez izgovora Slovenija v sklopu 4. skupščine 

potekale volitve v upravni in nadzorni odbor. Nevladna mladinska organizacija je v decembru 

2015 pridobila status v javnem interesu in nacionalne mladinske organizacije. več > 

Vir: Brez izgovora Slovenija 

Ustvarjalnost mladih – od priprave do izvedbe dogodka 

Nika in Eva iz Srednje ekonomske šole Maribor sta že v mesecu decembru lansko leto pričeli 

s pripravami za projektno delo v Centru eksperimentov Maribor. Dogovori o načinu in obliki 

dela ter datumski uskladitvi so potekali v sodelovanju z mladinskimi delavci EKTC.  več > 

Vir: EKTC Maribor 

 

 

http://www.pina.si/
http://mlad.si/2016/01/projekt-zenske-upora/
http://www.nefiks.si/
http://mlad.si/2016/01/kolegice-tudi-v-kranju-in-murski-soboti/
https://www.facebook.com/SezamZdruzenje
http://mlad.si/2016/01/velik-dan-za-sezam-mali-za-ljubljano/
http://www.noexcuse.si/
http://www.noexcuse.si/aktualno/pridobili-smo-status-v-javnem-interesu-in-nacionalne-mladinske-organizacije-news
http://mlad.si/2016/01/brez-izgovora-slovenija-spoznajte-nove-clane-uo-in-no/
http://mlad.si/2016/01/ustvarjalnost-mladih-od-priprave-do-izvedbe-dogodka-3/
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Več znanja za več turizma 

Na sejmu NATOUR Alpe – Adria je v sredo, 27. januarja 2016, na Gospodarskem razstavišču v 

Ljubljani potekala mednarodna tržnica festivala Več znanja za več turizma. Na osrednjem prostoru je 

ob otvoritvi tržnice več kot tristo dijakov in mentorjev iz Slovenije in tujine pozdravil predsednik 

Turistične zveze Slovenije Peter Misja. več > 

Vir: Turistična zveza Slovenije 

ČLANKI  
 

Revija slovenskih tabornikov praznuje 

Revija Tabor, ki je prvič izšla maja 1951 ob ustanovitvi Zveze tabornikov Slovenije (ZTS), je v 

preteklem letu praznovala letnik LX oziroma 60. letnik izhajanja. Zdaj, ko je ta popoln z vsemi 

predvidenimi enajstimi številkami, se mlado uredništvo ponosno veseli. Ekipa ožjega 

uredništva se je namreč menjala ravno ob začetku častitljivega letnika. več > 

Vir: Zveza tabornikov Slovenije 

Portal ob 25. obletnici samostojne Slovenije – slovenija25.si 

Urad Vlade RS za komuniciranje je ob 25. obletnici samostojne Slovenije pripravil 

poseben portal slovenija25.si, ki združuje vsebine, povezane s tem pomembnim mejnikom, 

ter napovedi dogodkov, ki bodo v počastitev obletnice sledile v letošnjem letu. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Utrinki z Evropskega srečanja mladih v Valenciji 

V Valenciji je med 28. decembrom 2015 in 1. januarjem 2016 potekalo 38. Evropsko srečanje 

mladih, ki ga vsako leto pripravlja Skupnost bratov iz Taizéja. Srečanja se je udeležilo 30.000 

mladih. Iz Slovenije se je na romanje v organizaciji Skupnosti katoliške mladine odpravilo 240 

mladih. več > 

Vir: Skupnost katoliške mladine 

Novo leto, nova priložnost 

Zavod Nefiks je v preteklih sezonah ob podpori znamke ORTO izvajal projekt Zaposlitveni 

klubi za mlade, s katerimi mladim pomaga pri povečanju njihove zaposljivosti.  več > 

Vir: Zavod Nefiks 

 

http://mlad.si/2016/01/vec-znanja-za-vec-turizma-2/
http://www.taborniki.si/
http://mlad.si/2016/01/revija-slovenskih-tabornikov-praznuje/
http://mlad.si/2016/01/poseben-portal-ob-25-obletnici-samostojne-slovenije-slovenija25-si/
http://www.drustvo-skam.si/
http://mlad.si/2016/01/utrinki-z-evropskega-srecanja-mladih/
http://www.nefiks.si/article?path=/kontakt/zavod-nefiks
http://mlad.si/2016/01/novo-leto-nova-priloznost/
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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.  več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Če trkaš, pa se ti ne odpre, nisi pred pravimi vrati. 

Na dogodku ‘Mlade ženske na trgu dela: Misija je mogoče!’ so Kolegice, ekipa ambicioznih 

deklet, ki delujejo pod okriljem Zavoda Nefiks, gostile uspešne ženske z namenom, da 

združijo moči in skupaj poiščejo konstruktivne rešitve, ki bi pomenile korak naprej pri vstopu 

mladih žensk na trg dela. več > 

Vir: Zavod Nefiks 

Posvet gasilskih mladinskih mentorjev 

V petek, 15. 1. 2016, in soboto, 16. 1. 2016, so se mentorji gasilske mladine zbrali na 

strokovnem posvetu v Termah Zreče. Na posvetu so bili prisotni mentorji iz vseh 17 

slovenskih gasilskih regij, skupaj se je posveta udeležilo 116 mentorjev.. več > 

Vir: GZS 

Usposabljanje mladih za dialog in spravo 

Ob nedavnih dogodkih se je skozi govorico raznih akterjev znova pokazalo, kako so aktualne 

družbeno-politične delitve v Sloveniji povezane z nepredelanimi travmami in ranami iz druge 

svetovne vojne in po njej, ki se nezavedno prenašajo iz roda v rod. več > 

Vir: Socialna akademija 

Kulturna vzgoja Društva ŠKUC 

Delovanje Društva ŠKUC na področju kulturne vzgoje temelji na razumevanju sodobne 

umetnosti in kulture, spodbujanju ustvarjalnosti, osebnostni rasti in splošni kulturni 

razgledanosti. To mladi omogočajo preko spoznavanja raznolikih vsebin in kulturne produkcij.  

več > 

Vir: Mladinske mreža MaMa 

 

 

 

http://mlad.si/2016/01/z-zdravjem-povezano-vedenje-v-solskem-obdobju/
http://www.nefiks.si/
http://mlad.si/2016/01/ce-trkas-pa-se-ti-ne-odpre-nisi-pred-pravimi-vrati/
http://mlad.si/2016/01/posvet-gasilskih-mladinskih-mentorjev-2016/
http://mlad.si/2016/01/usposabljanje-mladih-za-dialog-in-spravo/
http://www.skuc.org/
http://mlad.si/2016/01/kulturna-vzgoja-drustva-skuc/
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Mlade je treba vključiti  

PiNA in Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper sta v okviru mednarodnega projekta Mreža 

participativnih demokratičnih šol v četrtek, 28. januarja 2016, organizirala posvet 

Participacija mladih ali kaj lahko za participacijo storijo šole?  več > 

Vir: Društvo PiNA 

MNENJA 
 

Za enakopravnost vseh akterjev 

Čisto pred koncem leta so se odpravili tudi na Urad RS za mladino in direktorju dr. Petru 

Debeljaku podali dve pobudi, ki se nanašata na spreminjanje do nevladnih organizacij 

diskriminatornih kriterijev uradovega razpisa in uvajanje posvetovanj s potencialnimi 

prijavitelji na razpise, pred objavo samega razpisa. Tu je zapis vodje kolektivne 

pisarne UPB, Mojce Selak. več > 

Vir: UPB 

Le prostovoljke… ali tudi prostovoljci? 

Tokrat o drugem vidiku. Kdo so mladi prostovoljci? Koliko je deklet, koliko je fantov? Čemu je 

tako in kaj kažejo trendi? Na to temo je za naš portal mnenje pripravilo Društvo SKAM.  več > 

Vir: Društvo SKAM 

Mladi in njihovo zdravje 

V Društvu študentov medicine Slovenije s pomočjo spektra različnih projektov in 

programskih aktivnosti skrbijo za to, da mladim podajajo informacije, razblinjajo mite in 

razgrinjajo resnice ter zraven mladim še svetujejo na različnih zdravstvenih področjih. več > 

Vir: DŠMS 

Prostovoljka Andrea o svoji izkušnji 

Andrea Knezović iz Zagreba se je februarja 2015 kot EVS prostovoljka priključila Društvu 

ŠKUC. Počasi se njen projekt zaključuje, v nadaljevanju pa si lahko preberete, v kakšnem 

spominu ji bo ostala EVS izkušnja. več > 

Vir: Drštvo ŠKUC 

 

 

http://mlad.si/2016/01/mlade-je-treba-vkljuciti/
http://www.ursm.gov.si/
http://mlad.si/2016/01/za-enakopravnost-vseh-akterjev/
http://mlad.si/2016/01/le-prostovoljke-ali-tudi-prostovoljci-3/
http://www.dsms.net/
http://mlad.si/2016/01/mladi-in-zdravje/
http://www.skuc.org/
http://www.skuc.org/
http://mlad.si/2016/01/prostovoljka-andrea-o-svoji-izkusnji-v-skucu-2/
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Družba je naše ogledalo. Družba smo mi. 

Začenjamo leto 2016; smo v fazi priprav načrtov, razpisov, itd. Že v mesecu decembru smo 

na Posvetu mladinskega sektorja 2015, na Brdu pri Kranju prišli na idejo, da bi vam omogočili, 

da preberete predstavitev Analize lokalnih mladinskih politik, ki so jo izdelali v Inštitutu za 

mladinsko politiko. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

»Tobak ni normalna dobrika, kot sta kruh in mleko!« 

31. Januarja beležimo dan brez cigarete. Za mnenje smo prosili Jana Pelozo, dolgoletnega 

predsednika Brez izgovora Slovenija. Na področju javnega zdravja je aktiven od leta 2006, 

odkar v Brez izgovora delujejo na področju tobaka. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

INTERVJU 
 

"Mladi niso vsebina, ampak ljudje!" 

Tokrat vam v branje ponujamo obširen intervju z Mojco Selak, med drugim tudi predstavnico 

mladinskih centrov v Svetu Vlade Republike Slovenije za mladino (SVM) za mandat štirih let 

(2013 – 2017). . več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

"Vsaj enkrat na teden ali pogosteje kadi vsak sedmi 15-letnik!" 

Pred bližajočim slovenskim dnevom brez cigarete, ki ga obeležujemo vsako leto 31. januarja, 

smo na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) naslovili nekaj vprašanj.  Odgovorila nam 

je mag. Tadeja Hočevar.  več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

ANKETE  
 

Anketa: "Kaj veš o holokavstu?" 

Ob letošnjem obeležju svetovnega dne spomina na žrtve holokavsta, smo z mladimi naredili 

kratko anketo. Mladim smo postavili enaki vprašanji: “Kaj veš o holokavstu? Kaj si se naučil, 

si zapomnil o tem poglavju zgodovine? več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

http://mlad.si/2016/01/druzba-je-nase-ogledalo-druzba-smo-mi/
http://mlad.si/2016/01/tobak-ni-normalna-dobrina-kot-sta-kruh-in-mleko/
http://www.ursm.gov.si/si/delovna_podrocja/mladinska_politika/svet_vlade_rs_za_mladino/
http://mlad.si/2016/01/mladi-niso-vsebina-ampak-ljudje/
http://www.nijz.si/
http://mlad.si/2016/01/17013/
http://mlad.si/2016/01/anketa-med-mladimi-kaj-ves-o-holokavstu/


   
                                                                                                                                 

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

 

STRUKTURIRANI DIALOG 
 

5. cikel strukturiranega dialoga 

S  prvim januarjem 2016 se je pričel 5.cikel strukturiranega dialoga, ki bo potekal med 

januarjem 2016 in junijem 2017. V tem času bodo Svetu EU predsedovale Nizozemska, 

Slovaška in Malta.  več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

LOKALNO  
 

Natečaj: LITIJSKI KARNEVAL SKOZI OBJEKTIV 

Vsi, ki ste lanskem Litijskem karnevalu posneli dobre, smešne in/ali izvirne fotografije, ali 

naredili dober smešen in /ali izviren video, vabljeni, da MC Litija posredujete svoje posnetke 

in fotografije. več > 

Vir: MC Litija 

Znana nagrajena dela razpisa 

Občini Šentjur in Dobje, Razvojna agencija Kozjansko in Študentski klub mladih Šentjur z 

razpisom “Mladi za razvoj Šentjurja in Dobja” spodbujajo inovativnost in ustvarjalnost mladih 

ter njihove raziskovalne dejavnosti usmerjajo na področja, ki so pomembna za lokalno 

skupnost, za podjetja in institucije v občinah Šentjur in Dobje.  več > 

Vir: MC Šentjur 

Prvi letošnji SWAP party 

Izmenjevalnica oblačil, modnih dodatkov in idej - bo prihodnji četrtek, 14. januarja 2016,  ob 

18. uri, v Središču Rotunda – Destradijev trg 11, Koper. več > 

Vir: Središče Rotunda 

Y.business Success Story 

Prvi Y.business Success Story v letu 2016 bo na sporedu 14. januarja. Sandi Češko je 

ustanovitelj in solastnik podjetja Studio Moderna, kjer je zaposlenih več kot 7000 ljudi, samo 

v Sloveniji okoli 600. več > 

Vir: Zavod Ypsilon 

 

http://mlad.si/2016/01/5-cikel-strukturiranega-dialoga/
http://www.mc-litija.si/
http://mlad.si/2016/01/natecaj-litijski-karneval-skozi-objektiv/
http://www.sentjur.si/obcina.html
http://dobje.si/
http://www.ra-kozjansko.si/
http://www.skms.net/
http://mlad.si/2016/01/mladi-za-razvoj-sentjurja-in-dobja/
http://mlad.si/2016/01/prvi-letosnji-swap-party/
http://mlad.si/2016/01/y-business-success-story-3/
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O Španiji in EVSu 

Matej Korbar, popotnik iz Zagorja, se je po letu in pol bivanja v tujini pred nekaj meseci vrnil 

v Slovenijo. Kot pravi je doživel izkušnjo, ki mu je široko odprla pogled na svet in jo zato toplo 

priporoča vsakemu mlademu. več > 

Vir:  ŠKLAB – klub zasavskih študentov 

Pogovor s Petro Škarja 

Mlade glave mislijo bodo v novo leto zakorakale z novo, pozitivno energijo. Tokratna gostja 

bo uspešna in srčna podjetnica, predavateljica in avtorica knjižnih uspešnic Petra Škarja. več > 

Vir:  MKC Maribor 

Mladi odločevalci 

Mladinski center Dravinjske doline je v sklopu projekta Regionalno stičišče NVO Savinjske 

regije NOVUS, ki ga financira Ministrstvo za javno upravo, izvedel prvo delavnico na temo 

spoznavanja demokratičnih in odločevalskih procesov.  več > 

Vir:  MCDD 

Kulturni 2016 

Klub študentov Dravinjske doline pripravlja njihov največji tradicionalni letni projekt – 

Kulturni 2016. več > 

Vir:  MCDD 

2×15 / Fotograf in kustos v tandemu 

Vljudno vabljeni na otvoritev fotografske razstave 2×15 / Fotograf in kustos v tandemu v 

okviru projekta Mladi kustos. Razstavo v Galeriji Media Nox bo odprl rektor Univerze v 

Mariboru, prof. dr. Igor Tičar. več > 

Vir:  MKC Maribor 

3. festival svobodne videoprodukcije 

Mladinski center Kotlovnica letos že tretjič organizira Festival svobodne videoprodukcije, k 

sodelovanju pa vabi vse slovenske filmarje – tako profesionalce kot amaterje. Namen 

festivala je dati priložnost neodvisnim produkcijskim skupinam in posameznikom, da 

pokažejo svoja dela in izmenjajo izkušnje s področja video produkcije. več > 

Vir:  MC Kotlovnica 

http://mlad.si/2016/01/o-spaniji-in-evsu/
http://mlad.si/2016/01/pogovor-s-petro-skarja-2/
https://www.facebook.com/MCDDsop
http://mlad.si/2016/01/mladi-odlocevalci-2/
http://mlad.si/2016/01/kulturni-2016-2/
http://www.mkc.si/sl/medianox
http://mlad.si/2016/01/2x15-fotograf-in-kustos-v-tandemu/
https://www.facebook.com/kotlovnica/
http://mlad.si/2016/01/3-festival-svobodne-videoprodukcije/
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Društvo CPM Ljubljana išče novo moč 

Vabljeni na informativni sestanek za prostovoljce. Bi se rad/a usposobil/a za vodenje 

skupin? Te zanima delo z mladimi? Bi rad/a krepila svoje retorične veščine? več > 

Vir:  CPM Ljubljana 

Javna tribuna: "Kdo se boji mladih?" 

Na javni tribuni bodo odprli razpravo o pripravništvih v Sloveniji, o načinih delovanja, ki so jih 

že preizkusili, o uspehih in omejitvah, ter o tem, kako in kam naprej. več > 

Vir:  Sindikat Mladi plus 

Nočni MEPI pohod 

MEPIjevci OŠ Domžale niso od muh! Vsaka generacija doživi mokri krst, včasih deževnega, 

včasih sneženega. Vsaka generacija pa tudi dokaže, da je čisto nič ne more ustaviti. Ne tema, 

ne megla, ne sneg, ne dež, ne mraz, ne razpadli čevlji in ne piščančja prsa… več > 

Vir:  MEPI – Mednarodno priznanje za mlade 

Likovna razstava Tadeje Ozmec 

Prispevek je za portal mlad.si pripravila vodja mladinskih programov Mladinskega centra 

Ormož, Marijana Korotaj. Razstava je na ogled do konca januarja 2016. več > 

Vir:  MC Ormož 

Za delo na Doživljajskem igrišču 

Skupina 8 prostovoljcev in 2 zaposlenih je izvedla dvodnevno izobraževanje za delo v 

programu Doživljajsko igrišče, ki je potekalo v Vrtičah pri Zgornji Kungoti od 15. do 16. 1. 

2016. več > 

Vir:  Društvo Center za pomoč mladim 

Gregor Lozar o Nikoli Tesli 

Danes, v četrtek, 21. januarja 2016, ob 18. uri, bo v Kulturnem inkubatorju prav posebno 

predavanje o Nikoli Tesli. več > 

Vir:  MKC Maribor 

Usposabljanje “USTVARI FOTOGRAFIJO” 

Vabljeni na usposabljanje na področju fotografije. Žiga Lovšin je absolvent študija dentalne 

medicine, fotograf, glasbenik, blogopisec in pesnik. Svojo fotografsko kariero je začel leta 

http://mlad.si/2016/01/drustvo-cpm-ljubljana-isce-novo-moc/
http://mlad.si/2016/01/javna-tribuna-kdo-se-boji-mladih-2/
http://mepi.si/
http://mlad.si/2016/01/nocni-mepi-pohod/
http://mco.si/
http://mco.si/
http://mlad.si/2016/01/likovna-razstava-tadeje-ozmec/
http://mlad.si/2016/01/izobrazevanje-za-delo-na-dozivljajskem-igriscu/
http://www.mkc.si/sl/o-kulturnem-inkubatorju
http://mlad.si/2016/01/gregor-lozar-o-nikoli-tesli/
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2012, danes pa se ukvarja pretežno s poročno in popotno fotografijo ter raziskovanjem in 

razvijanjem črnobelih filmskih negativov. več > 

Vir:  Socialna akademija 

Na obisku Varuhinja človekovih pravic 

Občina Ljutomer, Mladinski center Prlekije in Mladinski svet Ljutomer so v lanskem letu na 

predlog Iveka Vrharja, avtorja knjige Moje življenje, izdane v samozaložbi, vzpostavili kontakt 

z Uradom varuha človekovih pravic v Republiki Sloveniji ter varuhinjo, gospo Vlasto 

Nussdorfer. več > 

Vir:  Socialna akademija 

Razstava Mete Hrovat "Spomini..." 

CZM Domžale ki svoja vrata redno odpira mladim ustvarjalkam in ustvarjalcem, tokrat gosti 

22-letno slikarko Meto Horvat. več > 

Vir:  CZM Domžale 

Mladi na občinskih delovnih mestih 

Mladinski center Dravinjske doline je izvedel drugo fazo aktivnosti Mladi odločevalci, ki je 

izvajana v sklopu projekta Regionalno stičišče NVO Savinjske regije NOVUS, ki ga 

financira Ministrstvo za javno upravo. več > 

Vir:  MCDD 

USA - usposabljanje za animatorje 

Prvi vikend v januarju so tudi letos, kot vsako leto, mladi iz Društva Salezijanski mladinski 

center Maribor in drugih Salezijanskih mladinskih centrov iz vse Slovenije preživeli pester, 

razgiban vikend. več > 

Vir:  Društvo Salezijanski mladinski center Maribor 

Posvet o participaciji in mladih 

Kulturno izobraževalno društvo PiNA in Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper, v okviru 

mednarodnega projekta Mreža participativnih demokratičnih šol, organizirata posvet 

Participacija mladih ali kaj lahko za participacijo storijo šole, ki bo jutri, v četrtek, 28. januarja 

2016. več > 

Vir:  PiNA 

 

http://mlad.si/2016/01/usposabljanje-ustvari-fotografijo/
http://mlad.si/2016/01/na-obisku-varuhinja-clovekovih-pravic/
http://mlad.si/2016/01/razstava-mete-hrovat-spomini/
http://www.mcdd.si/
http://www.mju.gov.si/
http://mlad.si/2016/01/mladi-na-obcinskih-delovnih-mestih/
http://smcmaribor.si/
http://smcmaribor.si/
http://mlad.si/2016/01/usa-usposabljanje-za-animatorje/
http://mlad.si/2016/01/participacija-mladih-ali-kaj-lahko-za-participacijo-storijo-sole/
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Miti in resnice o samopoškodovanju 

Člani projekta V odsevu, ki deluje v okviru Društva študentov medicine Slovenije, 

ob letošnjem Svetovnem dnevu osveščanja o samopoškodovanju (1. marec) 

razpisujejo fotografski natečaj z naslovom – Miti in resnice o samopoškodovanju. več > 

Vir:  DŠMS 

Ali Žerdin: France Bučar 

Gibanje Radmance in KMKC Kompleks vas vabita na pogovor o knjigi Dr. France Bučar z 

avtorjem Alijem Žerdinom in Delovim novinarjem Janezom Markešem. več > 

Vir:  KMKC Kompleks 

Ultrafest 2016 

V soboto, 9.1.2016, je na Medicinski fakulteti v Ljubljani potekal že drugi Ultrafest v okviru 

Društva študentov medicine Slovenije. več > 

Vir:  DŠMS 

NACIONALNO  
 

Kultura na enem mestu 

Kulturnik je spletni portal, namenjen lažji in kvalitetnejši orientaciji po kulturi in umetnosti. 

Na enem mestu lahko hitro in enostavno vstopate v digitalizirano bogastvo slovenskih 

knjižnic, arhivov, muzejev in ste na tekočem z aktualno kulturno produkcijo ter pestrim 

dogajanjem po Sloveniji. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Osnutek programa Jamstvo za mlade 

V zadnjih dveh letih je ukrepe za zaposlovanje mladih  narekoval izvedbeni načrt Jamstva za 

mlade, ki pa se je z novim letom iztekel. Na novem, ki bi ga Vlada RS morala obravnavati že 

decembra še gradijo, sicer  že od poletja. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Praktično usposabljanje študentov 

Univerza v Ljubljani je nedavno objavila Javna razpisa ERASMUS+ za študij in praktično 

usposabljanje v študijskem letu 2016/17. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

http://www.dsms.net/
http://mlad.si/2016/01/miti-in-resnice-o-samoposkodovanju/
http://mlad.si/2016/01/ali-zerdin-france-bucar/
http://mlad.si/2016/01/ultrafest/
http://mlad.si/2016/01/kultura-na-enem-mestu/
http://www.jamstvozamlade.si/kaj_je_jamstvo_za_mlade.html
http://www.jamstvozamlade.si/kaj_je_jamstvo_za_mlade.html
http://mlad.si/2016/01/osnutek-programa-jamstvo-za-mlade/
https://www.uni-lj.si/
http://mlad.si/2016/01/prakticno-usposabljanje-studentov/
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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 

O pripravništvu in delovni dobi 

MSS je  prejel številna vprašanja mladih, glede urejenosti priznavanja in štetja delovne dobe 

v okviru pripravništva. Obrnili so se na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti in jim postavili vprašanja, ki so jim jih posredovali mladi.  več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Brošure za prostovoljske avanture 

Na Voluntariatu so januarja izdali brošuro Kako po labirintu prostovoljstva in prevedli 

priročnik Od prostovoljca do aktivnega državljana. več > 

Vir: Zavod Voluntariat 

Posnemite dokumentarni film 

V Amnesty International Slovenije verjamejo, da lahko k spremembam na bolje 

pripomoremo prav vsi, ne glede na starost, izobrazbo ali kakšno drugo osebno okoliščino. 

Zato mlade med 10. in 20. letom vabijo k sodelovanju v natečaju za doumentarni film o 

izjemnih ljudeh – takšnih, ki so po lastnih močeh, prispevali h grajenju boljše družbe. več > 

Vir:  Amnesy International Slovenija 

Podaljšan razpisni rok 

Socialna zbornica Slovenije je podaljšala rok za prijavo na javni razpis za spodbujanje 

pripravništev v socialnem varstvu. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Informativa za vse generacije 

Informativa je največji vseslovenski sejem izobraževanja, štipendiranja in zaposlovanja. Že 8. 

leto zapored bo sejem izobraževanja in poklicev Informativa predstavil pregled več kot 200 

izobraževalnih programov za bodoče dijake in študente ter odrasle. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

http://www.ursm.gov.si/fileadmin/ursm.gov.si/pageuploads/pdf/Nacionalni_program_za_mladino/Predlog_Izvedbeni_nacrtNPM_2016-2017_javna_razprava.pdf
http://www.ursm.gov.si/
http://mlad.si/2016/01/javna-obravnava-vse-do-21-1/
http://www.mddsz.gov.si/
http://www.mddsz.gov.si/
http://mlad.si/2016/01/o-pripravnistvu-in-delovni-dobi/
http://www.zavod-voluntariat.si/
https://www.docdroid.net/c1WjLAa/kako-po-labirintu-prostovoljstva-zdrueno.pdf.html
https://www.docdroid.net/9y32tLJ/od-prostovoljca-do-aktivnega-drzavljana.pdf.html
http://mlad.si/2016/01/brosure-za-prostovoljske-avanture/
http://www.amnesty.si/
http://mlad.si/2016/01/posnemite-dokumentarni-film/
http://mlad.si/2016/01/podaljsan-rok-za-pripravnistvo-v-socialnem-varstvu/
http://mlad.si/2016/01/informativa-za-vse-generacije/
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Javna dela 2016 - drugo javno povabilo 

Tokrat se bo v izbrane programe javnih del lahko vključilo 2.200 dolgotrajno brezposelnih 

oseb. Prednost bodo imeli torej tisti, ki so dolgotrajno brezposelni, torej: več kot dve leti 

neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb in brez vključitve v programe aktivne 

politike zaposlovanja. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

URSM ob dnevu brez cigarete 

Ob dnevu brez cigarete, 31. januarju, na Uradu RS za mladino letos izpostavljajo 

pomembnost prizadevanj, ki podpirajo tri dokazano najučinkovitejše ukrepe pri 

zmanjševanju obsega kajenja med mladostniki. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Zdrav življenjski slog 2015-2017 

Danes bo v Uradnem listu RS objavljen Javni razpis za izbor izvajalcev programa Zdrav 

življenjski slog 2015 – 2017. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

MEDNARODNO 
 

Usposabljanje: Korak v mednarodno mladinsko delo 

Mladinska Mreža MaMa je za svoje članice organizirala enodnevno usposabljanje Korak v 

mednarodno mladinsko delo. Usposabljanje je bilo namenjeno mladinskim centrom, ki se v 

preteklosti še niso ali pa se zaradi slabih izkušenj, z mednarodnim udejstvovanjem še niso 

srečevali. več > 

Vir: Mladinska mreža MaMa  

Vključenost evropske mladine 

Združenje EPEKA, so. p., sodeluje kot partner pri projektu za izmenjavo in spodbujanje praks 

na področju mladinskega podjetništva in socialnega podjetništva. več > 

Vir: Združenje EPEKA 

EVS v Evropski prestolnici kulture 2016 

Združenje Epeka, so. p., je pošiljajoča organizacija pri EVS projektu, ki bo potekal julija in 

avgusta 2016 v Evropski prestolnici kulture 2016 – Wroclawu. več > 

http://mlad.si/2016/01/javna-dela-2016-drugo-javno-povabilo/
http://mlad.si/2016/01/ursm-ob-dnevu-brez-cigarete/
http://mlad.si/2016/01/zdrav-zivljenjski-slog-2015-2017/
http://mlad.si/2016/01/usposabljanje-korak-v-mednarodno-mladinsko-delo/
http://mlad.si/2016/01/vkljucenost-evropske-mladine/
http://www.epeka.si/
http://mlad.si/2016/01/evs-v-evropski-prestolnici-kulture-2016-wroclaw/
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Vir: Združenje EPEKA 

Za projekte kulturne raznolikosti 

V  turškem mestu se bo v aprilu odvijal projekt PBA – partnership building 

activity; vzpostavljanje kontaktov za projekte kulturne raznolikosti. več > 

Vir: Združenje EPEKA 

EVS v turškem mestu Sinop 

V oktobru in novembru 2016 bo v turškem mestu Sinop potekal EVS projekt, v okviru tega b 

prostovoljstvo razdeljeno na dva dela oziroma na dvakrat po 18 ur na teden. več > 

Vir: Združenje EPEKA 

10 mesecev na severnem Danskem 

Svojo EVS izkušnjo opisuje Marina Barkovič. Svoje vtise s projekta in dogodke, ki so se 

primerili tekom njega, je strnila v kratkem prispevku, ki ga je napisala za nas. Kot pravi: “EVS 

je bil zame idealen model prostovoljstva, saj je pokrival stroške bivanja, prehrane, celo večino 

stroškov prevoza na/s projekta, stroške jezikovnega tečaja ter zagotavljal žepnino. “ . več > 

Vir: Zavod Voluntariat 

Umetniška mladinska četrt 

V projektu z naslovom Umetniška mladinska četrt bodo sodelovali partnerji iz Belgije , 

Bolgarije in Slovenije. Projekt bo trajal od 1. do 10. julija 2016 v mestu Kardzhali, v Bolgariji. 

več > 

Vir: Združenje EPEKA 

Mladinska novinarska akademija 

Vabljeni na “Mladinsko novinarsko akademijo” v Puli na Hrvaškem, kjer se boste opremili z 

uporabnimi znanji za tvoje delo na področju medijev in novinarstva. več > 

Vir: MC Zagorje ob Savi 

Deluj za našo Evropo 

Mladinska izmenjava Deluj za našo Evropo se bo odvijala v mestu Oeiras v neposredni bližini 

Lizbone na Portugalskem in je podprta s strani EU programa Erasmus+ mladina. Projekt bo 

trajal od 19. do 30. junija 2016. več > 

Vir: Združenje EPEKA 

http://mlad.si/2016/01/za-projekte-kulturne-raznolikosti/
http://mlad.si/2016/01/evs-v-turskem-mestu-sinop/
http://mlad.si/2016/01/10-mesecev-na-severnem-danskem-evs-projekt-limfjordsskolen/
http://mlad.si/2016/01/umetniska-mladinska-cetrt-2/
http://mlad.si/2016/01/mladinska-novinarska-akademija/
http://mlad.si/2016/01/deluj-za-naso-evropo/
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Ogled filma in debata s predsednikom Evropskega parlamenta 

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji ob mednarodnem dnevu spomina 

na žrtve holokavsta vabi na ogled filma in debato s predsednikom Evropskega parlamenta. 

več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Slovo turških EVS prostovoljcev 

Projekt ”Ti si na vrsti” pod okriljem Erazmus + programa se zaključuje in turška EVS 

prostovoljca Şeyda Yalçın ter Fatih Akliman, ki sta eno leto delovala pri Združenju Epeka, so. 

p., se počasi poslavljata. več > 

Vir: Združenje EPEKA 

Mladinska nagrada Karla Velikega 2016 

Začel se je izbor za deveto Evropsko mladinsko nagrado Karla Velikega. Nagrada je 

namenjena mladim, ki sodelujejo pri projektih za spodbujanje oblikovanja evropske 

identitete ter združevanja in razumevanja med ljudmi iz različnih evropskih držav. Podaljšan 

rok za oddajo projektov je 15. februar 2016. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Koordinacijski projekt MC Postojna 

Mladinski center Postojna je ponosno začel s svojim prvim koordinacijskim projektom 

DIFABILITY IS NOT DISABILITY. Projekt, ki je povezal na domačem področju tri različne 

organizacije v partnerstvo. več > 

Vir: MC Postojna 

Razpis za udeležbo na EYE 2016 

Evropski parlament bo med 20. in 21. 5. 2016 v Strasbourgu ponovno organiziral Evropski 

mladinski dogodek (European Youth Event – EYE), na katerem se bo zbralo 7000 mladih iz 

cele Evrope, in katerega namen je mladim omogočiti, da je njihov glas slišan. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

'EU in možnosti za mlade' na Jesenicah 

Na pobudo mladih v Mladinskem centru Jesenice organizirajo sklop treh različnih vsebinskih 

delavnic, ki jih namenjajo brezposelnim mladim. V današnjem času, ko je težko dobiti 

zaposlitev, vsako dodatno znanje pride prav. več > 

http://www.europarl.si/
http://mlad.si/2016/01/ogled-filma-in-debata-s-predsednikom-evropskega-parlamenta/
http://www.epeka.si/
http://www.epeka.si/
http://mlad.si/2016/01/slovo-turskih-evs-prostovoljcev/
http://www.charlemagneyouthprize.eu/
http://mlad.si/2016/01/mladinska-nagrada-karla-velikega-2016/
http://www.mcp.si/
http://mlad.si/2016/01/koordinacijski-projekt-mc-postojna/
http://www.europarl.europa.eu/portal/sl
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home.html
http://mlad.si/2016/01/razpis-za-udelezbo-na-eye-2016/
http://www.mc-jesenice.si/
http://mlad.si/2016/01/eu-in-moznosti-za-mlade-na-jesenicah/
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Vir: Zavod za šport Jesenice – Mladinski center Jesenice 

Dan spomina na žrtve holokavsta 

V opomin, da se grozote genocida med 2. svetovno vojno ne smejo ponoviti, je bil 27. januar 

razglašen za mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta. Ob dnevu spomina na žrtve 

holokavsta se s slovesnostmi v Ljubljani  in po vsem svetu poklanjajo vsem žrtvam 

koncentracijskih taborišč, izmed katerih se številni nikoli niso vrnili iz tovarn smrti.. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

http://mlad.si/2016/01/spomin-na-zrtve-holokavsta/

