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e-bilten OKTOBER 2015        

 

V mesecu oktobru izpostavljamo:  

 

ČLANKI  

 7. regijski dogodek – Škofja Loka  

 Delavnice “Izzivi mladim” zaživele  

 4. regijski dogodek v Velenju  

 5. regijski dogodek – Kamnik  

 6. regijski dogodek – Trbovlje  

 7. regijski dogodek – Škofja Loka  

 “Najbolj pogumni boste sigurno zmagali!”  

 Vir: Zavod Ypsilon 

 Pozno poletni festival zaključen  

 Prva taborniška akademija 

 Košarka in memoriral v S. Konjicah  

 Čutimo Slovenijo in Indijo  

 Mladi turistični vodnik  

 MLADI Z MANJ PRILOŽNOSTMI  

 Mladi plus išče aktiviste  

 MC Brežice na usposabljanju v Budimpešti  

 Brcnimo rasizem – četrtič!  

 5. rojstni dan MC Zagorje ob Savi  

 Transnacionalna mladinska pobuda  
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 Promotorji zdravja med mladimi  

 Promenada okusov navdušila  

 Ustvarjalnost Mladih – Morje Interesov  

 Prerezala popkovino in odšla v Maribor  

 HUDIJA JE (še vedno) ZAKON!  

 MC Krško nagrajen za dobro upravljanje  

 Pester teden v Murski Soboti  

 Zaključna postaja projekta HA-HA is A-HA  

 “Siva, modra, rdeča…naša je nesreča!”  

 Gibanje NE sovražnemu govoru med študenti  

 Federico V. Potočnik na kongresu EPP  

 Zine PIZDA! tudi na spletu  

 Razpis Erasmus+ 2016  

 predlagam-obcini.si  

 Podprimo Mentorski program!  

 3 nove “mladim prijazne” občine  

 Spodbude mladim do konca 2015  

 Mladinska nagrada Karla Velikega 2016  

 Dobrodošli na trgu dela  

 Razstava ‘Najboljše inovacije Podravja’  
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MNENJA 

 Dostojno delo in dostojno življenje?  

 Samo “prežvečene” ideje…  

 Razmišljamo globalno – delujemo lokalno 

 

 

INTERVJU 

 “Za mlade je ključna kakovostna platforma za doseganje popolne stopnje avtonomije!”  

 

 

ANKETE 

 ANKETA: Vtisi z regijskih dogodkov  

 

 

LOKALNO  

 Po zaključku prvega VERZIONARJA  

 Iščejo se prostovoljci!  

 Menjalnica igrač izjemno uspela  

 Urok Bistrice ob Sotli  

 Delavnica priprave Veganske hrane  

 Postani prostovoljec Mladih zmajev  

 Za nasilje ni opravičila!  

 Mladi in delo  

 Tvoj poklic, tvoja bodočnost  
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NACIONALNO  

 Ministrica ob novem študijskem letu  

 ZA zaposljivost in zaposlenost mladih  

 Tabori družin 2015  

 Proti trgovini z ljudmi  

 Fotografski natečaj Pogled 2015  

 300 novih zaposlitev mladih  

 Davčna vzgoja za bolj pravično družbo  

 Razpis študijskih praks; izvajanje delavnic  

 Boj proti trgovini z ljudmi  

 Državna priznanja; mladinski sektor  

 8. regijski dogodek – KOPER  

 Klub Kolegic se širi!  

 Eurodeskovi regionalni partnerji  

 Vztrajni v boju za strpno družbo!  

 Republiško orientacijsko tekmovanje 2015  

 Vse manj mladostnikov je redno telesno aktivnih  
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MEDNARODNO  

 Vžgano v spominih – usposabljanje  

 “Prvi mesec je za mano…”  

 Evropski poslanec za en dan  

 O implementaciji Jamstva za mlade  

 Mladinski zemljevid obmejne regije  

 Za mlade, ki radi pišejo  

 Delavnica storitvenega oblikovanja 

 Trening “Women in decision making”  

 Filmska delavnica v Krškem  

 Projekt globalnega učenja  

 Begunske zgodbe  

 Več znanja za več turizma  

 KUD Plac in Action!  

 Konflikti so del življenja  

 

 

STRUKTURIRANI DIALOG  

 Za še večjo participacijo mladih!  

 Usposabljanje: strukturirani dialog  
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NAPOVED DOGODKOV 

 7. regijski dogodek – Škofja Loka  

 5. regijski dogodek v Kamniku  

 6. regijski dogodek – Trbovlje  

 8. regijski dogodek – KOPER  

 Usposabljanje o globalnem učenju  

 Kreativno (po)ustvarjanje medijskih vsebin  

 Prostovoljsko delo mladih za mlade  

 “Brcnimo rasizem!” v Zagorju  

 Igrajmo Indijske Igre!  

 Konec tedna na menjalnico igrač  

 Zavod Ypsilon išče člane!  

 Odprto Obrobje  

 MIKK-ov Stand up večer  

 Objezerski turizem in mladi  

 Reflektor koncert  

 6. obletnica Zavoda Ypsilon  

 Ravnanje posameznika kot dolžnika  

 Branje besed = Branje sveta  

 Diskusija: Geji in prostitucija  

 Ponovno Mlade glave mislijo  

 Pridite na delavnice o vodi  

 Nasilje na dekleti in ženskami  

 Fotografski natečaj Pogled 2015 
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 Zaključek “50 odtenkov sive ekonomije”  

 “Tudi Bela Krajina obstaja!”  

 Skupinska razstava: Zemljevidi  

 Za mlade, ki radi pišejo  

 Grozljivka za noč čarovnic  

 Pester mladinski zaključek  

 Bienal mladih umetnikov Mediterranea 17  

 Mladi zmaji aktivno v jesenske počitnice!  

 Razstava Ane Nedeljković  

 Odprto Obrobje: Vasko Vidmar  

 Krompirjeve čarovniške počitnice  

 13. Luksuz festival poceni filma  

 Voluntariat se predstavi!  

 Samira Kentrić – Balkanalije  

 Soustvarjaj v Domžalah  

 Skozi oči Čeha in Francozinje  

 Za štirimi stenami  

 Več znanja za več turizma  

 5. Kolomonov žegen  

 Intenzivni trening za izvajalce žive knjižnice  
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Uredništvo portala mlad.si 

4. november  2015 
info@mlad.si 

 

 ČLANKI  

 

7. regijski dogodek – Škofja Loka  

Regijski dogodek mladinskega sektorja Gorenjske regije je potekal v  Sokolskem domu. V prvem delu 

posveta  so se predstavljali mladi s primeri dobrih mladinskih praks znotraj regije. V drugem delu, ki 

se je pričel ob 12.30 uri, pa so s pomočjo strukturiranega dialoga izpostavili temo kulture med mladini 

in pomanjkanja neodvisne mladinske infrastrukture. več > 

 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Delavnice “Izzivi mladim” zaživele  

Javna agencija SPIRIT Slovenija  v okviru svoje blagovne znamke Mladim se dogaja izvaja program, ki 
predstavlja podlago za sistematično spodbujanje sodelovanja mladih s podjetji. Namen projekta Izzivi 
mladim je mlade med 15. in 29. letom starosti spodbuditi k ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti 
ter razvijanju spretnosti, ki bodo vplivale na njihov nadaljnji osebni in poklicni razvoj, podjetjem pa 
dati možnost pridobitve novih, svežih idej za rešitev njihovega izziva. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

4. regijski dogodek v Velenju  

V petek se je Velenju odvijal četrti v nizu 12 regijskih dogodkov, ki jih na pobudo Urada RS za mladino 
organizira Mladinski svet Slovenije v sodelovanju z Mladinsko mrežo MaMa in zavodom Movit. 
Soorganizator tokratnega obiska je bil tudi Mladinski center Velenje. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

5. regijski dogodek – Kamnik  

Danes se je v Kamniku odvijal peti v nizu 12 regijskih dogodkov, ki jih na pobudo Urada RS za mladino 

organizira Mladinski svet Slovenije v sodelovanju z Mladinsko mrežo MaMa in zavodom Movit. 

Soorganizator tokratnega obiska je bil tudi Mladinski center Kamnik. več >  

 Vir: uredništvo mlad.si 

mailto:info@mlad.si
http://mlad.si/2015/10/v-zivo-7-regijski-dogodek-skofja-loka/
http://mlad.si/2015/10/delavnice-izzivi-mladim-zazivele/
http://www.movit.si/
http://mlad.si/2015/10/v-zivo-4-regijski-dogodek-velenje/
http://www.movit.si/
http://mlad.si/2015/10/v-zivo-5-regijski-dogodek-kamnik/
http://mlad.si/2015/10/v-zivo-5-regijski-dogodek-kamnik/
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6. regijski dogodek – Trbovlje  

Danes se je v Trbovljah odvil šesti v nizu 12 regijskih dogodkov, ki jih na pobudo Urada RS za mladino 

organizira Mladinski svet Slovenije v sodelovanju z Mladinsko mrežo MaMa in zavodom Movit. 

Soorganizator tokratnega obiska je bil tudi Mladinski center Trbovlje. več >  

 Vir: uredništvo mlad.si 

 

7. regijski dogodek – Škofja Loka  

Danes se je v Škofji Loki odvijal sedmi v nizu dvanajstih regijskih dogodkov, ki jih na pobudo Urada 

Republike Slovenije za mladino organizira Mladinski svet Slovenije v sodelovanju z Mladinsko mrežo 

MaMa in zavodom Movit. Soorganizator tokratnega obiska je Mladinski svet Škofja Loka. več >  

 Vir: uredništvo mlad.si 

 

“Najbolj pogumni boste sigurno zmagali!”  

Konec prejšnjega tedna je v Acceleration Business City HUB prostorih v BTC City potekal otvoritveni 

dogodek Y.business programa, ki ga Zavod Ypsilon organizira v sodelovanju z Acceleration Business 

City. Konec prejšnjega tedna je v Acceleration Business City HUB prostorih v BTC City potekal 

otvoritvni dogodek Y.business programa, ki ga Zavod Ypsilon organizira v sodelovanju z Acceleration 

Business City. več > 

 

Vir: Zavod Ypsilon 

 

Pozno poletni festival zaključen  

25.9. so v Mladinskem centru Šmartno ob Paki z rock koncertom skupin Koala Voice, SkorBand in 
DreiPank zaključili letošnji Pozno poletni festival. Zaradi slabega vremena so bili prisiljeni koncert 
prestaviti v kulturni dom Šmartno ob Paki, kar pa ni pokvarilo razpoloženja. Koncert so organizirali 
skupaj s študenti Kluba študentov šmarške fare. Oder so najprej zavzeli člani “banda” Koala Voice iz 
Zasavja, ki so navdušili z odlično izvedbo avtorskih pesmi. Za njimi so publiko razmigali SkorBand, ki 
so poskrbeli za pravo fešto. Na koncu so ritme surovega rocka iz inštrumentov izvabljali lokalni 
DreiPank. Zaključek kot si ga festival zasluži! več > 

 

Vir: Mladinski center Šmartno ob Paki 

Prva taborniška akademija 

3. in 4. oktobra, so v Postojni uspešno izvedli prvo Taborniško akademijo – nov izobraževalno-

informativni dogodek na vseslovenskem taborniškem koledarju. V soboto se je 80 tabornikov iz vse 

http://www.movit.si/
http://mlad.si/2015/10/v-zivo-6-regijski-dogodek-trbovlje/
http://mlad.si/2015/10/v-zivo-6-regijski-dogodek-trbovlje/
http://mlad.si/2015/10/v-zivo-7-regijski-dogodek-skofja-loka/
http://mlad.si/2015/10/v-zivo-7-regijski-dogodek-skofja-loka/
http://mlad.si/2015/10/najbolj-pogumni-boste-sigurno-zmagali/
http://mlad.si/2015/10/uspesen-zakljucek-pozno-poletnega-festivala-2015-z-rock-koncertom/
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Slovenije udeležilo raznovrstnih delavnic, na katerih so pridobili znanja iz pridobivanja finančnih 

sredstev, motivacije, različnih iger, dela s člani, delanja taborniških “neumnosti”, kaznovanja in 

nagrajevanja, vodenja rodovih financ in kreativnega mišljenja. več > 

 

Vir: Zveza tabornikov Slovenije 

 

Košarka in memoriral v S. Konjicah  

Preteklo soboto je bil v športnem parku v Slovenskih Konjicah izveden najstarejši projekt Kluba 
študentov Dravinjske doline. Potekalo je tekmovanje v poulični košarki, metu trojk in memorial s 
študentskimi klubi in mladinskimi organizacijami. Letos se je na tekmovanje v poulični košarki 
prijavilo 6 ekip, na tekmovanje za met trojk pa sedem posameznikov. več > 

Vir: KŠDD 

 

Čutimo Slovenijo in Indijo  

Zavod Voluntariat in organizacija ETASHA Society iz Indije sodelujeta pri projektu “We feel Slovenia 
and India: international volunteering for active global citizenship”, ki si prizadeva za izboljšanje 
zaposlitvenih priložnosti mladih iz revnejših predelov New Delhija. več > 

Vir: Voluntariat, Zavod za mednarodno prostovoljno delo 

 

Mladi turistični vodnik  

Prvo soboto v oktobru se je v Mariboru odvilo 2. državno tekmovanje za Turističnega vodnika za 
mlade od 16 do 29 leta, ki ga organizira Turistična zveza Slovenije. Tokrat se je v tehnikah vodenja po 
Mariboru preizkusilo skupno 9 kandidatov. več > 

Vir: Turistična zveza Slovenije 

 

MLADI Z MANJ PRILOŽNOSTMI  

MC Podlaga, kraška variacija mladinskega centra, mladim nudi podporno strukturo za njihovo aktivno 
udejstvovanje. Vključevanje mladih je naše osnovno vodilo, posebej pozorni želimo biti na mlade z 
manj priložnostmi. V letošnjem letu smo v sodelovanju z Zavodom Šentprima v okviru programa 
zaposlitvene rehabilitacije na usposabljanje na delu sprejeli mladega Kraševca, ki mu je običajno pot 
mladostnika prekrižala huda prometna nesreča. več > 

Vir: Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana 

http://mlad.si/2015/10/prva-taborniska-akademija/
http://mlad.si/2015/10/kosarka-in-memoriral-v-s-konjicah/
http://mlad.si/2015/10/cutimo-slovenijo-in-indijo/
http://mlad.si/2015/10/mladi-turisticni-vodnik/
http://mlad.si/2015/10/mladi-z-manj-priloznostmi/
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Mladi plus išče aktiviste  

Sindikat Mladi plus; sindikat študentov, dijakov in mladih brezposelnih, kjer se zavzemajo za pravice 
omenjenih skupin, delujejo pa tudi na področju izboljšanja položaja prekarnih delavcev in 
zagotavljanja dostojnega dela za vse, išče nove aktiviste. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

MC Brežice na usposabljanju v Budimpešti  

Predstavnici ZPTM Brežice sta se udeležili prvega usposabljanja za mladinske delavce in trenerje 
mladinskih centrov, ki so prejeli prestižni Znak kakovosti Sveta Evrope ali mladinskih centrov, ki so v 
fazi pridobivanja Znaka kakovosti. Usposabljanja se je udeležilo 19 udeležencev iz 14 držav. več > 

Vir: Mladinski center Brežice 

 

Brcnimo rasizem – četrtič!  

Za nami je že 4. samoorganizirani antirasistični nogometni turnir BRCNIMO RASIZEM. V Zagorju sta ga 
organizirala lokalna anarhistična skupina Osa Zasavje in Mladinski Center Zagorje. Projekt, ki se je 
pričel v letu 2012 se je v zadnjem letu razširil tudi v nekatera preostala mesta. Vzporedno z lanskim 
turnirjem je potekal tudi dogodek v Ormožu, spomladi pa še v Trbovljah in Ljubljani, kjer smo bili 
priča najštevilčnejšemu turnirju do sedaj. več > 

Vir: Mladinski center Zagorje 

 

5. rojstni dan MC Zagorje ob Savi  

9. oktobra je Mladinski center Zagorje praznoval svoj 5. rojstni dan. Zgodba centra se je začela ravno 

9. oktobra pred petimi leti, ko so se prvi člani ekipe mladinskega centra skupaj s prostovoljci lotili 

prve priložnosti pridobivanja neformalnega znanja, čemur je namenjen center kot tak. Prepleskali so 

namreč prve stene prostorov, kjer se danes odvija povprečno en dogodek na dan (torej več kot 360 

dogodkov letno). več >  

Vir: Mladinski center Zagorje ob Savi 

 

Transnacionalna mladinska pobuda  

Prostovoljci Mladinskega centra Krško so začeli z novim projektom “Youth support youth,” ki je 

namenjen mladim.Gre za transnacionalno mladinsko pobudo “Youth Support Youth”, ki je namenjena 

http://mlad.si/2015/10/mladi-plus-isce-aktiviste/
http://mlad.si/2015/10/mc-brezice-na-uposabljanju-v-budimpesti/
http://mlad.si/2015/10/v-zagorju-ze-4-nogometni-turnir-brcnimo-rasizem/
http://mlad.si/2015/10/5-rojstni-dan-mc-zagorje-ob-savi/
http://mlad.si/2015/10/5-rojstni-dan-mc-zagorje-ob-savi/
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mladim prostovoljcem in njihovim sovrstnikom. Prostovoljci Mladinskega centra Krško so se srečali z 

vodjo projekta Katarino Ceglar in na “polno zaštartali” v nov projekt. več >  

Vir in foto: Mladinski center Krško, Ingrid Kozole 

 

Promotorji zdravja med mladimi  

V okviru projekta Za zdravje mladih pripravljajo izobraževanja za mladinske delavce, ki bi želeli 

postati promotorji zdravja med mladimi (v okviru šole, mladinske organizacije, skupine mladih 

ipd.).Bodoči promotorji zdravja se bodo udeležili dveh usposabljanj – enega v novembru letos in 

drugega v januarju drugo leto – vmes pa bodo pripravljali program za svojo skupino mladih. Ti 

programi pa bodo imeli tudi možnost pridobitve sofinanciranja (do 500 evrov). več >  

Vir: NoExcuse Slovenia 

 

Promenada okusov navdušila  

Mestna občina Velenje je v sodelovanju z Mladinskim centrom Velenje, Festivalom Velenje, in TIC 

Velenje pripravila poseben kulinarični dogodek, Promenado okusov!Na Promenadi okusov, ki se je 

odvila na velenjski promenadi v petek, 2. oktobra, med 11. in 17. uro, so lokalni kuharski mojstri 

predstavili več kot 40 različnih jedi, ter jih po zmerni ceni ponudili mimoidočim. več >  

Vir: Mladinski center Velenje 

 

Ustvarjalnost Mladih – Morje Interesov  

Da ne bo v družbi znanja znanje mrtvo, so se mladi usposobili, da svoja mikro znanja razširijo in 

ustvarijo svojevrstne delavnice ter jih ponudijo vzgojiteljem in vsem mladim, ki so letos prišli v MZL 

Debeli rtič.V drugi polovici junija, ko se šolska vrata zaprejo, Debeli rtič dobesedno oživi. Otroci, ki 

pridejo na tedenska ali desetdnevna letovanja ali zdravljenja, so polni pričakovanj in željni doživetij, 

kar je videti tudi z njihovih obrazov. Vsi vemo, da biti otrok ni čisto enostavno. več >  

Vir: Petra Grmovšek, UMMI, zavod za izobraževanje Koper 

 

Prerezala popkovino in odšla v Maribor  

Cécile Bondon je stara 29 let in decembra letos bo minilo 10 mesecev, odkar je prišla v Maribor. 

Potrebovala je življenjsko spremembo, odkrila Evropsko prostovoljsko službo in po študiju uporabnih 

umetnosti in bitki za preživetje v umetniških vodah prišla kot prostovoljka iz francoskega Nantesa. 

Dela v INFOPEKI v Pekarni Magdalenske mreže, ki je koordinator mreže prostovoljskih organizacij v 

Mariboru. V Mariboru se počuti zelo dobro, tukaj je celo našla svoje novo poklicno poslanstvo. več >  

http://mlad.si/2015/10/transnacionalna-mladinska-pobuda/
http://mlad.si/2015/10/transnacionalna-mladinska-pobuda/
http://mlad.si/2015/10/promotorji-zdravja-med-mladimi/
http://mlad.si/2015/10/promotorji-zdravja-med-mladimi/
http://mlad.si/2015/10/promenada-okusov-navdusila/
http://mlad.si/2015/10/promenada-okusov-navdusila/
http://mlad.si/2015/10/ustvarjalnost-mladih-morje-interesov/
http://mlad.si/2015/10/ustvarjalnost-mladih-morje-interesov/
http://mlad.si/2015/10/prerezala-popkovino-in-odsla-v-maribor/
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Vir: Pekarna Magdalenske mreže 

 

HUDIJA JE (še vedno) ZAKON!  

Pred Don Boskovim centrom Celje je minuo soboto Društvo SMC Celje skupaj s PUM Celje 
organiziralo že osmo tradicionalno športno-družabno prireditev za mlade ”HUDIJA JE ZAKON! 
osmič”.Namen srečanja je bilo predvsem druženje, rekreacija in pridobivanje veščin za zdravo in 
zabavno preživljanje prostega časa. več > 

Vir: Društvo SMC Celje, Tjaša Zupanc Noles 

 

MC Krško nagrajen za dobro upravljanje  

Letošnje poletje je bilo sončno, vroče in izjemno dolgo. Zato je bil tudi obisk kopališč visok, kjer se je 

trlo kopalcev, ki so iskali osvežitev.Sedem slovenskih radijskih postaj in spletni portal www.dj-

slovenija.si so v sodelovanju z RTV Slovenija tudi letos, že 25. leto zapored, zbirali glasove kopalk in 

kopalcev slovenskih kopališč in izbrali najboljša, najbolj urejena in prijetna kopališča. več >  

Vir in foto: MC Krško 

 

Pester teden v Murski Soboti  

V tednu med 12. in 16. oktobrom so v sklopu novonastale MMC-jeve platforme MIKKlab, ki deluje na 

področju raziskovanja in razumevanja razmerij med naravo in kulturo, znanostjo in umetnostjo ter 

teorijo in prakso, gostili Aisen Caro Chacin ter priznanega kompozitorja, Volkmar Kliena. več >  

Vir in foto: MIKK Murska Sobota 

 

Zaključna postaja projekta HA-HA is A-HA  

Zaključil se je projekt HA-HA is A-HA, kateremu se je Društvo Center za pomoč mladim kot partnerska 

organizacija pridružila v letu 2014. Projekt je potekal od 3. 11. 2014 do 13. 10. 2015.Med 3. in 9. 

novembrom 2014 se je v mladinskem centru Hyvärilä na Finskem zgodilo prvo izmed treh 

usposabljanj. več >  

Vir: Društvo CPM, Doris Novak 

 

http://mlad.si/2015/10/hudija-je-se-vedno-zakon/
http://mlad.si/2015/10/mc-krsko-nagrajen-za-dobro-upravljanje/
http://mlad.si/2015/10/mc-krsko-nagrajen-za-dobro-upravljanje/
http://mlad.si/2015/10/aisen-caro-chacin-in-delavnica-surrounded-by-sound/
http://mlad.si/2015/10/aisen-caro-chacin-in-delavnica-surrounded-by-sound/
http://mlad.si/2015/10/zakljucna-postoja-projekta-ha-ha-is-a-ha/
http://mlad.si/2015/10/zakljucna-postoja-projekta-ha-ha-is-a-ha/
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“Siva, modra, rdeča…naša je nesreča!”  

Na Srednji ekonomski šoli v Ljubljani je zastor padel na letošnjo, že drugo izvedbo projekta 50 

odtenkov sive ekonomije. Projekt v izvedbi Zavoda Nefiks je namenjen ozaveščanju mladih o učinku 

sive ekonomije na gospodarstvo oz. celotno družbo, katere del s(m)o tudi mladi sami.  več >  

Vir in foto: Zavod Nefiks 

 

Gibanje NE sovražnemu govoru med študenti  

Gibanje NE sovražnemu govoru se je predstavljalo na 16. Študentski areni. Obiskovalce prireditve so 
osveščali in informirali o tem kaj sovražni govor je in zakaj je problematičen. Dva dni Študentske 
arene sta mimo. In tam  so bili v hali C, veseli vašega obiska in podpore tudi predstavniki Gibanja NE 
sovražnemu govoru. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Federico V. Potočnik na kongresu EPP  

V Madridu je potekal dvodnevni kongres Evropske ljudske stranke, ki se ga je udeležil tudi predsednik 

Mlade Slovenije, Federico V. Potočnik. Kongres je bil volilni, za vnovičen mandat predsednika EPP pa 

je bil ponovno izvoljen Joseph Daul. več >  

Vir: Mlada Slovenija 

 

Zine PIZDA! tudi na spletu  

Tudi v novem šolskem letu v MISC INFOPEKA nadaljujejo z organiziranim prostovoljskim delom 

mladih za mlade – že sedemnajsto leto! Ena od šestih dejavnosti, v katero se lahko vključujejo mladi 

med 14. in 29. letom, je ZINE, publikacija z družbeno-angažiranimi, aktivističnimi in kreativnimi 

vsebinami. Lani osnovana skupina prostovoljcev je svoj zine poimenovala Pizda!, doslej so izdali že tri 

številke, dostopne tudi na spletni strani. več >  

Vir: Pekarna Magdalenske mreže 

 

Razpis Erasmus+ 2016  

V Uradnem listu Evropske unije je objavljen Razpis Erasmus+ 2016. Razpisani so enaki ključni ukrepi 
kot v preteklih dveh letih. V novem razpisu je na voljo skupaj 1 871,1 milijona evrov;  izobraževanje in 
usposabljanje 1 645,6 milijona €, mladina 186,7 milijona €, Jean Monnet 11,4 milijona €, šport 27,4 
milijona €. več > 

http://mlad.si/2015/10/siva-modra-rdeca-nasa-je-nesreca/
http://mlad.si/2015/10/gibanje-ne-sovraznemu-govoru-med-studenti/
http://mlad.si/2015/10/federico-v-potocnik-na-kongresu-epp/
http://mlad.si/2015/10/federico-v-potocnik-na-kongresu-epp/
http://mlad.si/2015/10/zine-pizda-tudi-na-spletu/
http://mlad.si/2015/10/zine-pizda-tudi-na-spletu/
http://mlad.si/2015/10/razpis-erasmus-2016/


   
                                                                                                                                 

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.  
 

 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

predlagam-obcini.si  

Inštitut za mladinsko politiko je v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije razvil portal predlagam-
obcini.si, spletno orodje, ki omogoča hitro podajanje pobud (mladih) občanov predstavnikom občine. 
Portal predlagam-občini.si je spletno orodje, ki (mladim) občanom ponuja možnost podajanja pobud 
oz. predlogov za rešitev posameznih izzivov v lokalni skupnosti ter hkrati omogoča izmenjavo stališč, 
pogledov in mnenj o javnih temah na lokalni ravni. več > 

Vir in foto: Inštitut za mladinsko politiko 

 

Podprimo Mentorski program!  

Dolgoročen mentorski program Zavoda Ypsilon je projekt namenjen spodbujanju mladih s pomočjo 
sodelovanja z izkušenimi posamezniki. Mladi smo vsakodnevno soočeni z novimi izzivi in 
priložnostmi, ki jih pogosto ne znamo izkoristiti. Velikokrat bi potrebovali nasvete starejših in bolj 
izkušenih, ki so to pot že prehodili in bi nam lahko pokazali pravo smer. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

3 nove “mladim prijazne” občine  

Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije ob častnem 

pokroviteljstvu predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja že 4. leto zapored podeljuje certifikat 

Mladim prijazna občina. V letu 2015 so si certifikat prislužile 3 občine. več >  

 Vir in foto: Inštitut za mladinsko politiko 

 

Spodbude mladim do konca 2015  

Na 6. sestanku delovne skupine za spremljanje izvajanja Jamstva za mlade so med drugim 

potrdili  sklep, da mladinske organizacije in MDDSZ do konca leta 2015, ko se izteka obdobje 

veljavnosti interventnega ukrepa oprostitve plačila prispevkov, intenzivneje izvajajo promocijo tega 

ukrepa v javnosti in pri delodajalcih. več >  

 Vir: uredništvo mlad.si 

 

http://mlad.si/2015/10/predlagam-obcini-si/
http://mlad.si/2015/10/podprimo-mentorski-program/
http://mlad.si/2015/10/3-nove-mladim-prijazne-obcine/
http://mlad.si/2015/10/3-nove-mladim-prijazne-obcine/
http://mlad.si/2015/10/spodbude-mladim-do-konca-2015/
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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. Rok za oddajo projektov je 25. januar 2016. več >  

 Vir: uredništvo mlad.si 

 

Dobrodošli na trgu dela  

Mladinski svet Slovenije in Zavod Nefiks organizirata konferenco o pomenu neformalnega 

izobraževanja in priložnostnega učenja pri vstopu mladih na trg dela, “Dobrodošli na trgu dela”, ki se 

bo odvijala v okviru projekta “Priznajmo neformalno!”, ki je financiran s strani programa Erasmus+ 

Mladi v akciji. več >  

 Vir: uredništvo mlad.si 

 

Razstava ‘Najboljše inovacije Podravja’  

Evropski kulturni in tehnološki center Maribor znotraj dejavnosti promocije znanosti, predvsem 

naravoslovnih in tehniških ved, mlade nenehno spodbuja k inovativni dejavnosti ter javni predstavitvi 

dosežkov. več > 

Vir: EKTC Maribor 

 

 

 MNENJA 

Dostojno delo in dostojno življenje?  

 Danes, ob dnevu dostojnega dela, med mnenji objavljamo prispevek Zale Turšič, predsednice 

Sindikata Mladi plus. Letošnji mednarodni dan za dostojno delo, ki ga Mednarodna konfederacija 

sindikatov zaznamuje od leta 2008, poteka pod geslom Ustavimo korporativni pohlep. Kot opozarja 

konfederacija, je le sedem odstotkov delavcev po svetu včlanjenih v sindikate. več > 

 

Vir: Zala Turšič, predsednica Sindikata Mladi plus 

 

 

Samo “prežvečene” ideje…  

Tokrat med mnenji objavljamo prispevek Špele Pucelj iz Društva SKAM – Skupnosti katoliške mladine. 

O spodbujanju ustvarjalnosti in kreativnosti med mladimi, o iskanju novih idej in rešitev. več > 

http://mlad.si/2015/10/mladinska-nagrada-karla-velikega-2016/
http://mlad.si/2015/10/mladinska-nagrada-karla-velikega-2016/
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http://mlad.si/2015/10/dostojno-delo-in-dostojno-zivljenje/
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VIR: Za Društvo SKAM – Skupnost katoliške mladine: Špela Pucelj 

 

 

Razmišljamo globalno – delujemo lokalno 

Tokrat med mnenji objavljamo prispevek Tatjane Hvala, vodje regionalnega stičišča NVO Primorsko-

notranjske regije BOREO in predsedujoče Svetu nevladnih podpornih organizacij. O vlogi podpornega 

okolja nevladnih organizacij pri razvoju skupnosti in podpore mladim. več > 

 

Vir: Tatjana Hvala, vodja regionalnega stičišča NVO Primorsko-notranjske regije BOREO 

in predsedujoča Svetu nevladnih podpornih organizacij 

 

 

 

 INTERVJU 

“Za mlade je ključna kakovostna platforma za doseganje popolne stopnje avtonomije!”  

      Kamal Izidor Shaker, poslanec Stranke Modernega Centra – SMC, ki je oblikovala vlado je v preteklosti 

deloval kot koordinator projektov na Mladinski mreži MaMa, kot predsednik Mladinskega sveta 

Slovenije in bil med drugim tudi predsednik in podpredsednik Zveze ŠKIS – Zveze študentskih klubov. 

Področje mladih mu je blizu, težave in ovire, ki na tem področju ovirajo razvoj, pa skupaj z ekipo 

rešuje tudi skozi delovanje v delovnem telesu Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino. 

Postavili smo mu nekaj vprašanj. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

 

 ANKETE 

 

ANKETA: Vtisi z regijskih dogodkov  

Za nami je že 8 regijskih dogodkov, ki jih na pobudo Urada Republike Slovenije za mladino organizira 

Mladinski svet Slovenije v sodelovanju z Mladinsko mrežo MaMa in zavodom Movit. Mlade, 

odločevalce, organizatorje, predstavnike dobrih praks in ostale sodelujoče smo vprašali kaj so na 

regijskih dogodkih prepoznali kot pravo dodano vrednost. Kakšni so njihovi vtisi, želje za v prihodnje, 

pritožbe, pohvale, vprašanja s področja regijskih dogodkov. več > 

 

Vir: uredništvo mlad.si 

http://mlad.si/2015/10/razmisljamo-globalno-delujemo-lokalno/
http://mlad.si/2015/10/za-mlade-je-kljucna-kakovostna-platforma-za-doseganje-popolne-stopnje-avtonomije/
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 LOKALNO  

Po zaključku prvega VERZIONARJA  

Prvi festival poezije VERZIONAR na Jesenicah je zaključen, vtisi so se že zasidrali in dali novega zagona 
– to slednje predvsem velja za snovalca, idejnega vodja in glavnega organizatorja projekta, Jerneja 
Kusterle, saj so odzivi tako obiskovalcev kot vseh, ki smo mu podali roko pri uresničevanju zamisli, 
več kot le dobri. več > 

Vir: Zavod za šport Jesenice – OE Mladinski center Jesenice, Lili Tkalec 

 

Iščejo se prostovoljci!  

Center za mlade Domžale potrebuje dodatne prostovoljce za učno pomoč iz matematike in fizike za 
osnovnošolce. Imaš rad matematiko in fiziko? Ti je delo z otroki v veselje? Rad predajaš svoje znanje 
naprej? Če si oodgovoril na vsa vprašanja pritrdilno, Center za mlade Domžale išče prav tebe. več > 

Vir: Center za mlade Domžale 

 

Menjalnica igrač izjemno uspela  

V soboto 10. 10. 2015, je bilo v dvorani Marof Mladinskega centra Šmartno ob Paki, ponovno izjemno 
pestro in živahno, saj je med 9.00 in 12.00 uro potekala menjalnica igrač, ki sta jo organizirala DPM 
Šmartno ob Paki in Mladinski center Šmartno ob Paki. več > 

Vir: MC Šmartno ob Paki 

 

Urok Bistrice ob Sotli  

Pred desetletjem so rokerji iz Bistrice ob Sotli izdali skupno ploščo, poimenovano Urok. Kompilacija je 
postala oprijemljiv dokaz ‘BoS fenomena’ – torej tega, da v vasi z manj kot 1500 prebivalci obstaja 
rockerska scena, ki je močno povezana, ima lasten izraz in katere kakovost je nesporna. več > 

Vir: Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli, Andrej Černelč 

 

Delavnica priprave Veganske hrane  

Z namenom promoviranja zdravega načina prehranjevanja in približevanja uživanje sadja in zelenjave 
mladim, bo Center za mlade Domžale pripravil delavnico priprave veganske hrane. Na njej se bodo 

http://mlad.si/2015/10/po-zakljucku-prvega-verzionarja/
http://mlad.si/2015/10/iscejo-se-prostovoljci/
http://mlad.si/2015/10/menjalnica-igrac/
http://mlad.si/2015/10/urok-bistrice-ob-sotli/
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mladi pod mentorstvom zaposlenih v Bistroju Piknik, ki nudi vegansko in presno prehrano in pri 
pripravi hrane ne uporablja industrijskih pripravkov, naučili izdelati nekatere veganske jedi. več > 

Vir: Center za mlade Domžale 

 

Postani prostovoljec Mladih zmajev  

V Javnem zavodu Mladi zmaji – Centru za kakovostno preživljanje prostega časa mladih tudi v 
letošnjem šolskem letu vabijo v svoje aktivnosti nove prostovoljce in prostovoljke. Četrtni mladinski 
centri (Bežigrad, Črnuče, Šiška in Zalog) Javnega zavoda Mladi zmaji otrokom in mladim nudijo varne 
prostore, kjer se lahko med seboj srečujejo in aktivno ter organizirano preživljajo svoj prosti čas. 
Njihovi obiskovalci imajo možnost udeležbe na brezplačnih aktivnostih. več > 

Vi: Javni zavod Mladi zmaji 

 

Za nasilje ni opravičila!  

Za nasilje ni opravičila! To je eno od najpomembnejših sporočil Društva za nenasilno komunikacijo, 
nevladne organizacije, ki se ukvarja s preprečevanjem in ustavljanjem vseh vrst nasilja, zlasti nasilja v 
družini. V Pekarni Magdalenske mreže so izvedli predavanje v okviru jesenskega Cikla izobraževanj za 
uspešno delo in življenje z mladimi in se navezuje na nacionalno kampanjo Vesna – živeti življenje 
brez nasilja, ki je kot dvoletni nacionalni projekt stekel v začetku leta 2014. več >  

 Vir: Pekarna Magdalenske mreže 

 

Mladi in delo  

Naslednja prvoosebna reportaža pojasnjuje, kako se je dijak Tibor Male prvič srečal z delom. Ni bilo 
dovolj, da je vsebino dobro poznal, saj je 2014 sodeloval v projektu ESS z naslovom “Da ne bo v 
družbi znanja znanje mrtvo“. Vse ta znanja iz raziskave “Dogajanja v II. sv.vojni na Debelem rtiču“ je 
bilo treba vsakokrat prilagoditi novi skupini, da je postala pot med vinogradi zanimiva, sicer si se čutil 
premaganega. več > 

Vir: UMMI 

 

Tvoj poklic, tvoja bodočnost  

 EKTC Maribor je že drugo leto zapored izvedel Srednješolski naravoslovni in tehniški mariborskih 
srednjih šol, ki je potekal 15. septembra na Trgu Leona Štuklja v Mariboru z namenom, da se 
predstavi ustvarjalnost mladih skozi prizmo posameznih poklicev. več > 

http://mlad.si/2015/10/delavnica-priprave-veganske-hrane/
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Vir: EKTC Maribor 

 

 

 NACIONALNO  

Ministrica ob novem študijskem letu  

Začenja se novo študijsko leto za skoraj 90.000 študentk in študentov, od teh 19.000 brucev.Ob 

novem šolskem letu je mladim vse dobro na poti zaželela tudi ministrica za izobraževanje, znanost in 

šport, dr. Maja Makovec Brenčič. več > 

 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

ZA zaposljivost in zaposlenost mladih  

Prejšnji teden je v vladnih prostorih potekala 3. seja Sveta Vlade RS za mladino. Na dnevnem redu so 

bili pogovori o evropskih sredstvih, slovenskem ogrodju kvalifikacij, socialnem podjetništvu in ukrepih 

za mlade na področju kmetijstva. več >  

 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Tabori družin 2015  

Letos poleti je v Skavtskem okoljskem centru Kočevski rog potekalo kar 5 taborov družin pod geslom 

Zdravi v naravi. Udeležilo se ga je preko 55 družin, kar pomeni več kot 230 staršev in otrok. Ob 

zaključku je tu nekaj izjav udeležencev, ki vas bodo morda prepričale, da se jim prihodnje leto 

pridružite tudi vi. več >  

 

Vir: Tamara Lah, koordinatorka projekta Za zdravje mladih 

 

Fotografski natečaj Pogled 2015  

Center za mlade Domžale v sodelovanju s FKVK Mavrica Radomlje razpisuje fotografski natečaj 

Pogled 2015. Natečaj poteka pod pokroviteljstvom Fotografske zveze Slovenije (11/2015), tudi letos 

pa lahko mladi do 29. leta in mentorji na njem sodelujejo brezplačno. več >  

 

Vir: Center za mlade Domžale 

 

http://mlad.si/2015/10/srecno-v-studijskem-letu/
http://mlad.si/2015/10/za-projekte-ki-krepijo-zaposljivost-in-zaposlenost-mladih/
http://mlad.si/2015/10/za-projekte-ki-krepijo-zaposljivost-in-zaposlenost-mladih/
http://mlad.si/2015/10/tabori-druzin-2015/
http://mlad.si/2015/10/tabori-druzin-2015/
http://mlad.si/2015/10/fotografski-natecaj-pogled-2015/
http://mlad.si/2015/10/fotografski-natecaj-pogled-2015/
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300 novih zaposlitev mladih  

V Ljubljani na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je bil nedavno organiziran posvet Prva 

zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja in to tik pred objavo predvidenega javnega razpisa, saj 

bo rok prijave že 17.11.2015. več >  

 

 Vir: MCP-PC NVO 

 

Davčna vzgoja za bolj pravično družbo  

Da bi okrepil družbeno zavedanje o pomenu izpolnjevanja davčnih obveznosti kot družbene vrednote 

med mladimi, je Inštitut za mladinsko politiko v pomladnem in jesenskem času izvedel dvo- in tri-

urne izobraževalne module za dijake poklicnih in gimnazijskih programov v Sloveniji. več >  

 

Vir: Inštitut za mladinsko politiko 

 

 

Razpis študijskih praks; izvajanje delavnic  

PiNA bo v okviru projekta na srednjih šolah v Sloveniji izvedla delavnice za dijakinje in dijake 2.-4. 

letnikov, pri čemer bodo ženske upora predstavljale izhodišče za razmislek o življenjski zgodbi 

aktivistke, o vlogi žensk v času vojne, o ženskah kot herojinjah in aktivistkah ter o tem, zakaj je mir 

vrednota, ki jo je potrebno spoštovati in negovati. več >  

 več >  

 

 Vir: PiNA 

 

Boj proti trgovini z ljudmi  

Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi in Urad Vlade RS za komuniciranje sta ob 

prihajajočem evropskem dnevu boja proti trgovini z ljudmi organizirala posvet, na katerem so v 

kontekstu aktualnih migracijskih tokov spregovorili o razliki med trgovino z ljudmi in tihotapljenjem 

beguncev in migrantov ter prepoznavanju žrtev trgovine z ljudmi. več > 

 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Državna priznanja; mladinski sektor  

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v mesecu septembru objavilo Javni razpis za zbiranje 

predlogov za podelitev državnih priznanj v mladinskem sektorju za leto 2015. Državno priznanje v 

mladinskem ektorju je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju mladinskega 

dela oziroma popularizacije mladinskega dela. več > 

 

http://mlad.si/2015/10/300-novih-zaposlitev-mladih/
http://mlad.si/2015/10/300-novih-zaposlitev-mladih/
http://mlad.si/2015/10/davcna-vzgoja-za-bolj-pravicno-druzbo/
http://mlad.si/2015/10/davcna-vzgoja-za-bolj-pravicno-druzbo/
http://mlad.si/2015/10/razpis-za-studijski-praksi-za-izvajanje-delavnic/
http://mlad.si/2015/10/razpis-za-studijski-praksi-za-izvajanje-delavnic/
http://mlad.si/2015/10/posvet-ob-prihajajocem-evropskem-dnevu-boja-proti-trgovini-z-ljudmi/
http://mlad.si/2015/10/drzavna-priznanja-v-mladinskem-sektorju/
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Vir: uredništvo mlad.si 

 

8. regijski dogodek – KOPER  

V Kopru s je odvijal osmi v nizu dvanajstih regijskih dogodkov. Soorganizator tokratnega obiska je bil 
tudi društvo PiNA.V prvem delu posveta so se predstavljali mladi s primeri dobrih mladinskih praks 
znotraj regije. V drugem delu, ki se je pričel ob 12.30 uri, pa so s pomočjo strukturiranega dialoga 
izpostavili temo študijskih praks in izobraževanja. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Klub Kolegic se širi!  

Raziskave kažejo, da se mlade ženske na trgu delovne sile srečujejo še z večjimi problemi kakor moški, 

zato so na Zavodu Nefiks osnovali projekt Kolegice. Vsaka posameznica bo imela možnost spoznati in 

se povezati z uspešno žensko iz svojega bodočega poklica. Ta bo postala njena mentorica – “kolegica“. 

več > 

 

Vir: Zavod Nefiks 

 

 

Eurodeskovi regionalni partnerji  

V letu 2015 je Eurodesk Slovenija razširil mrežo regionalnih partnerjev, izbrali so osem organizacij, ki 

delujejo na področju informiranja mladih. V letu 2015 je Eurodesk Slovenija razširil mrežo regionalnih 

partnerjev, izbrali so osem organizacij, ki delujejo na področju informiranja mladih, med njimi kar 

nekaj članic Mladinske mreže Mama. več > 

 

Vir: Mladinska Mreža MaMa 

 

Vztrajni v boju za strpno družbo!  

Slovenijo je, tako kot večji del Evropske unije, v zadnjem času prizadel ogromen val beguncev iz 

Bližnjega vzhoda. Ob tem se v javnosti in na družbenih omrežjih, bolj ali manj odkrito, pojavljajo zapisi 

mnenj in stališč posameznikov ter organizacij, ki predstavljajo šolski primer sovražnega govora. Svoje 

mnenje so oblikovali tudi mladi v Mladem forumu Socialnih demokratov. več > 

 

Vir: Mladi forum Socialnih demokratov 

 

http://mlad.si/2015/10/v-zivo-8-regijski-dogodek-koper/
http://mlad.si/2015/10/klub-kolegic-se-siri/
http://mlad.si/2015/10/11764/
http://mlad.si/2015/10/vztrajni-v-boju-za-strpno-druzbo/
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Republiško orientacijsko tekmovanje 2015  

Tridnevno tekmovanje je letos prvič pridobilo čezmejni predznak, saj ob Zvezi tabornikov Slovenije 

organizacijsko breme nosita tudi taborniški društvi z obeh strani Krasa – Rod Kraških j’rt Sežana in 

Rod modrega vala Trst – Gorica. Čezmejna je bila prav zato tudi trasa orientacijskega teka, saj 

so tekmovalci večkrat prečkali državno mejo. več > 

 

vir: Zveza Tabornikov Slovenije 

 

Vse manj mladostnikov je redno telesno aktivnih  

Raziskava Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (HBSC 2014), ki jo je že četrtič zapored 

izvedel Nacionalni inštitut za javno zdravje, je pokazala, da je v zadnjih dvanajstih letih vse manj 

mladostnikov redno telesnih dejavnih. Slovenija je do sedaj sodelovala v štirih raziskavah (leta 2002, 

2006, 2010 in 2014). več > 

 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

 

 

 MEDNARODNO  

Vžgano v spominih – usposabljanje  

Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem kot vodilni partner mednarodnega 

projekta Vžgano v spominih od 12. do 16. oktobra 2015  organizira usposabljanje iz ustne zgodovine. 

Gre za prvo aktivnost projekta, ki inovativno pristopa k skoraj prezrti tematiki požigov vasi v 

multietničnem obmejnem območju med Italijo, Slovenijo in Hrvaško. več > 

 

Vir : Kulturno izobraževalno društvo PiNA 

 

“Prvi mesec je za mano…”  

Matija Perovšek se je v začetku septembra 2015 v okviru Evropske prostovoljne službe podal na 

prostovoljno delo v Liechtenstein. V Celjskem mladinskem centru spremljajo njegovo zgodbo – vsak 

mesec jim namreč poroča o svojih doživetjih. Tu je njegov prvi lihtenštajnski mesec. več > 

 

Vir: Celjski mladinski center, Matija Perovšek 

 

Evropski poslanec za en dan  

Evropski poslanec za en dan je simulacija Evropskega parlamenta v Sloveniji. Namenjena je 

študentkam in študentom, ki se želijo preizkusiti v vlogi evropske poslanke ali poslanca in razpravljati 

o aktualnih perečih vprašanjih v evropskem in svetovnem političnem prostoru. več > 

http://mlad.si/2015/10/republisko-orientacijsko-tekmovanje-2015/
http://mlad.si/2015/07/vse-manj-mladostnikov-je-redno-telesno-aktivnih/
http://www.zrs.upr.si/
http://mlad.si/2015/10/vzgano-v-spominih-usposabljanje-iz-ustne-zgodovine/
http://www.pina.si/
http://www.mc-celje.si/
http://mlad.si/2015/10/prvi-mesec-je-za-mano/
http://mlad.si/2015/10/evropski-poslanec-za-en-dan/
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Vir: uredništvo mlad.si 

 

O implementaciji Jamstva za mlade  

Evropski mladinski forum (YFJ) je pripravil interaktivni zemljevid, ki prikazuje potek implementacije 

Jamstva za mlade v 9 evropskih državah in regijah v prvih dveh letih izvajanja. Forum je na podlagi 

posvetovanj s svojimi organizacijami članicami identificiral 6 glavnih izzivov za uspešno izvajanje in 

nadzor jamstvene sheme. več > 

 

Vir: Mladinski svet Slovenije 

 

Mladinski zemljevid obmejne regije  

V okviru projekta M.U.R. sofinanciranega s strani programa Erasmus+, nastaja mladinski zemljevid 
obmejne regije med mesti partnerjev iz Bad Radkersburga, Cmurek, Feldbacha in Gornje Radgone. V 
soboto 26. 9., je potekalo že tretje srečanje projekta. Pričelo se je v kongresnem središču Zehnerhaus 
v Bad Radkersburgu, Avstrija. več > 

Vir: Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona 

 

Za mlade, ki radi pišejo  

Decembra bo v Mladinskem centru Trbovlje potekal mednarodni teden z naslovom “The Verses of 
Europe“. Program je namenjen mladim, ki radi pišejo, hočejo okrepiti svoje pisateljske sposobnosti in 
si želijo enkrat v življenju izdati knjigo, pa naj bodo to samo kratke pesmi, novele, osebna izpoved ali 
pa znanstvena fantastika. več > 

Vir: Mladinski center Trbovlje 

 

Delavnica storitvenega oblikovanja 

Konec oktobra in v začetku novembra se v Ljubljani pripravlja intenzivna mednarodna delavnica, kjer 
udeleženci iz prve roke preizkusijo najnovejše metode kreativnega reševanja problemov, ki temeljijo 
na sodelovanju, etnografskem raziskovanju in prototipiranju rešitev. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

http://www.youthforum.org/5836-2/
http://mlad.si/2015/10/o-implementaciji-jamstva-za-mlade/
http://mlad.si/2015/10/mladinski-zemljevid-obmejne-regije/
http://mlad.si/2015/10/za-mlade-ki-radi-pisejo/
http://mlad.si/2015/10/mednarodna-delavnica-storitvenega-oblikovanja/
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Trening “Women in decision making”  

Kaj dobiš, če pošlješ v Nepal na trening za trenerje 5 Slovenk, ki se tam srečajo še s petnajstimi 
Finkami, Nepalkami in Bangladešinjami? Kup žensk, ki si imajo veliko povedati! Pa ne kar tja v en dan, 
temveč usmerjeno in navdihujoče na temo opolnomočenja žensk za večjo participacijo v družbi. več > 

Vir: Mladinska mreža MaMa 

 

Filmska delavnica v Krškem  

Med 25. septembrom in 5. oktobrom je Društvo zaveznikov mehkega pristanka v Krškem organiziralo 
mednarodno filmsko delavnico v okviru mladinske izmenjave programa Erasmus+. Na izmenjavi je 
sodelovala skupina devetih mladih Hrvatov in ravno toliko udeležencev iz Slovenije. Deseta člana 
obeh skupin sta bila mladinska delavca. več > 

Vir: DZMP, Alja Pfeifer 

 

Projekt globalnega učenja  

“Projekt globalnega učenja” oziroma “Scouting our way towards active global citizenship in EYD 2015 
and beyond” je mednarodni projekt, katerega namen je okrepiti vlogo skavtov pri podpiranju 
dostojanstvenega življenja, človekovih pravic ter enakosti in pravičnosti v svetu. več > 

Vir: ZSKSS 

 

Begunske zgodbe  

Sezam ne popušča pri svojem udejstvovanju pri begunski problematiki. Pridružil se je Skupini NVO pri 

Slogi, ki opravlja več nalog; od konkretne pomoči na terenu do zbiranja pomoči, predvsem pa izvaja 

monitoring. Tokrat v mnenju predstavljajo pozitivno zgodbo. več > 

Vir: Združenje Sezam 

 

Več znanja za več turizma  

Turistična zveza Slovenije vabi skupine mladih k sodelovanju na 13. mednarodnem festivalu Več 
znanja za več turizma na temo ZELENI TURIZEM. Slovenija ima enkratne naravne danosti. Zgodba o 
zelenem je vpeta tudi v znamko I FEEL SLOVENIA. več > 

Vir: Turistična zveza Slovenije 

http://mlad.si/2015/10/trening-women-in-decision-making/
http://mlad.si/2015/10/filmska-delavnica-v-krskem/
http://mlad.si/2015/10/projekt-globalnega-ucenja/
http://mlad.si/2015/10/begunske-zgodbe/
http://mlad.si/2015/10/festival-vec-znanja-za-vec-turizma/
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KUD Plac in Action!  

V okviru Evropske prostovoljske službe sodelujeta na projektu inovativnih pristopov k razvoju in 
promociji lokalne samooskrbe in ekološkega turizma, sodelujeta pri izvedbi aktivnosti v Mladinskem 
centru Metlika in pripravljata različne delavnice. več > 

Vir: KUD Plac 

 

Konflikti so del življenja  

Konflikti so del življenja – čeprav jih včasih vidimo kot destruktivne, lahko na njih pogledamo tudi iz 
drugega zornega kota. So priložnost za spremembo, kreativnost in rast – tako posameznikov kot 
družbe! več > 

Vir: Društvo Center za pomoč mladim, Nataša Hauzer 

 

 

 STRUKTURIRANI DIALOG  

 

Za še večjo participacijo mladih!  

V času od 21. do 24. septembra je v Luksemburgu v okviru luksemburškega predsedovanja EU 

potekala mladinska konferenca, zadnja v sklopu 4. cikla strukturiranega dialoga. O pomembnosti 

zadnje mladinske konference tega cikla, smo na našem portalu že pisali. več > 

 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Usposabljanje: strukturirani dialog  

Mladinski svet Slovenije je v sodelovanju z Mladinsko mrežo MaMa organiziral usposabljanje za 

mladinske delavce na temo strukturiranega dialoga. več > 

 

Vir: Mladinska mreža MaMa 

 

 

http://mlad.si/2015/10/kud-plac-se-krepi/
http://mlad.si/2015/10/konflikti-so-del-zivljenja/
http://mlad.si/2015/09/mladinska-konferenca-luksemburg/
http://mlad.si/2015/10/za-se-vecjo-participacijo-mladih/
http://mlad.si/2015/10/usposabljanje-strukturirani-dialog/
http://mlad.si/2015/10/usposabljanje-strukturirani-dialog/
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 NAPOVED DOGODKOV 

 

7. regijski dogodek – Škofja Loka  

 21.10.2015 se bo v Škofji Loki odvil sedmi v nizu dvanajstih regijskih dogodkov, ki jih na pobudo 
Urada Republike Slovenije za mladino organizira Mladinski svet Slovenije v sodelovanju z Mladinsko 
mrežo MaMa in zavodom Movit. Soorganizator tokratnega obiska je Mladinski svet Škofja Loka. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

5. regijski dogodek v Kamniku  

V sredo, 7.10.2015 se bo v Kamniku odvil peti v nizu dvanajstih regijskih dogodkov, ki jih na pobudo 
Urada Republike Slovenije za mladino organizira Mladinski svet Slovenije v sodelovanju z Mladinsko 
mrežo MaMa in zavodom Movit. Soorganizator tokratnega obiska je tudi Mladinski center Kamnik. 
več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

6. regijski dogodek – Trbovlje  

V sredo, 14.10.2015 se bo v Trbovljah odvil šesti v nizu dvanajstih regijskih dogodkov, ki jih na 

pobudo Urada Republike Slovenije za mladino organizira Mladinski svet Slovenije v sodelovanju 

z Mladinsko mrežo MaMa in zavodom Movit. Soorganizator tokratnega obiska je tudi Mladinski 

center Trbovlje. več >  

 Vir: uredništvo mlad.si 

 

8. regijski dogodek – KOPER  

V torek, 27.10.2015 se bo v Kopru odvil osmi v nizu dvanajstih regijskih dogodkov, ki jih na pobudo 

Urada Republike Slovenije za mladino organizira Mladinski svet Slovenije v sodelovanju z Mladinsko 

mrežo MaMa in zavodom Movit. Soorganizator tokratnega obiska je tudi društvo PiNA. več > 

 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

http://mlad.si/2015/10/7-regijski-dogodek/
http://mlad.si/2015/10/5-regijski-dogodek-v-kamniku/
http://mlad.si/2015/10/6-regijski-dogodek-trbovlje/
http://mlad.si/2015/10/6-regijski-dogodek-trbovlje/
http://mlad.si/2015/10/9-regijski-dogodek-koper/
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Usposabljanje o globalnem učenju  

Mladinska mreža MaMa organizira 2-dnevno usposabljanje za mladinske delavce o globalnem učenju. 

Mreža Mama sodeluje pri projektu Youth creating solutions for meaningful participation”, ki poteka v 

sklopu programa Erasmus+. Projekt poteka v sodelovanju s tremi tujimi partnerji iz Finske, 

Bangladeša in Nepala. več > 

 

Vir : Mladinska mreža MaMa 

 

Kreativno (po)ustvarjanje medijskih vsebin  

“Maribor is the future” in MKC Maribor vabita mlade do 30. leta starosti, da se udeležijo brezplačne 

delavnice (RE)KREACIJA, ki bo potekala pod mentorstvom Jaše Lorenčiča. več > 

 

Vir: MKC Maribor 

 

Prostovoljsko delo mladih za mlade  

Infopeka vabi na uvodno informativno srečanje v ponedeljek, 12. 10. 2015, ob 17.00 uri v prostore 

INFOPEKE, kjer ti bodo predstavili program prostovoljskega dela in program predhodnega 

usposabljanja, ki se prične v sredo, 14. 10. 2015, ob 17.00. več > 

 

Vir: Pekarna-Magdalenske mreže 

 

“Brcnimo rasizem!” v Zagorju  

Približuje se oktober ter s tem že četrta edicija nogometnega turnirja “Brcnimo rasizem!” v Zagorju. 

Turnir bo potekal v soboto, 3. oktobra, od 13. ure dalje v organizaciji Mladinskega centra Zagorje ter 

lokalne anarhistične skupine O.S.A. Zasavje. Poleg nogometnega turnirja v soboto, bo dan pred tem 

potekal tudi uradni žreb s spremljevalnim programom. več > 

 

Vir: Mladinski center Zagorje 

 

Igrajmo Indijske Igre!  

Popestrite si dan s sodelovanjem in spoznavanjem Indijskih iger, ki jih bo samo za vas pripravil Rahul, 

prostovoljec zavoda Volunteriat. več > 

 

Vir in foto: Popotniško združenje Slovenije 

 

Konec tedna na menjalnico igrač  

Vabljeni na MENJALNICO OTROŠKIH IGRAČ v Mladinski center Šmartno ob Paki. V soboto, 10.10. od 

9:00 do 12:00 v dvorani Marof. več > 

http://mlad.si/2015/10/usposabljanje-za-mladinske-delavce-o-globalnem-ucenju/
http://mlad.si/2015/10/kreativno-poustvarjanje-medijskih-vsebin/
http://mlad.si/2015/10/prostovoljsko-delo-mladih-za-mlade-2/
http://mlad.si/2015/10/brcnimo-rasizem-v-zagorju/
http://mlad.si/2015/10/igrajmo-indijske-igre/
http://mlad.si/2015/10/konec-tedna-na-menjalnico-igrac/
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Vir: MC Šmartno ob Paki 

 

Zavod Ypsilon išče člane!  

Pridruži se ekipi zavoda Ypsilon, postani Ypsilonovec! Dogodek je namenjen vsem ambicioznim in 

proaktivnim mladim med 20. in 30. letom, ki želijo uresničevati svoje ideje v krogu podobno mislečih. 

Zavod Ypsilon združuje 100 najbolj perspektivnih pripadnikov Y generacije in jim omogoča prostor za 

osebno in profesionalno rast. več > 

 

Vir: Zavod Ypsilon 

 

 

Odprto Obrobje  

Lomografija je internacionalno gibanje, ki krši vsa pravila. Tako kot dobra fotografija, je ključen tudi 

poseben slog življenja, filozofija, strast, zabava, igrivost. več > 

 

Vir: MIKK Murska Sobota 

 

 

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 Murska Sobota 

 

 

Objezerski turizem in mladi  

Turistična zveza Slovenije vabi na posvet predsednikov turističnih društev in zvez na temo 

Organizirana turistična društvena organizacija novim izzivom naproti, v torek, 13. oktobra 2015 ob 10. 

uri v Kulturni dom Nova Gorica. več > 

 

Vir: Turistična zveza Slovenije 

 

 

Reflektor koncert  

Shajba v sodelovanju z MIKK-om napoveduje: Dječaci so trenutno zagotovo ena izmed najbolj vročih 

glasbenih skupin na področju bivše skupne države. Skupina Dječaci izvira iz Splita. več > 

 

Vir: MIKK Murska Sobota 

http://mlad.si/2015/10/zavod-ypsilon-isce-clane/
http://mlad.si/2015/10/odprto-obrobje/
http://mlad.si/2015/10/mikk-ov-stand-up-vecer/
http://mlad.si/2015/10/objezerski-turizem-in-mladi/
http://mlad.si/2015/10/reflektor-koncert/
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6. obletnica Zavoda Ypsilon  

Zavod Ypsilon v četrtek, 29. 10. 2015 ob 18:00, praznuje svojo 6. obletnico v prostorih Acceleration 

Business City HUB-a. več > 

 

Vir: Zavod Ypsilon 

 

Ravnanje posameznika kot dolžnika  

Če ste se znašli v stiski (pred deložacijo, v izvršilnem postopku …), vas ponovno vabijo na brezplačno 

predavanje “Ravnanje posameznika kot dolžnika”, ki bo potekalo v sodelovanju z Odvetniško pisarno 

Primec & Lah, v torek, 13. 10. 2015, ob 18:00 v MISC INFOPEKA. Predavanje je namenjeno najširši 

javnosti, zato bo poudarek na praktičnem vidiku izpostavljene tematike. več > 

 

Vir: Pekarna-Magdalenske mreže 

 

Branje besed = Branje sveta  

Vabljeni na delavnico kritične pismenosti, ki bo pod okriljem projekta Ubrana skupnost potekala 27. 

10. med 16:00 in 20:00 v prostorih INFOPEKE. več > 

 

Vir: Pekarna-Magdalenske mreže 

 

Diskusija: Geji in prostitucija  

Drago Švajger, sociolog in študent družinske in zakonske terapije, bo z vami delil zgodbe, ki jih je 

spoznal je v sklopu priprave svoje diplomske naloge na področju gejevske prostitucije. več > 

 

 

Ponovno Mlade glave mislijo  

Vsako sredo sredi meseca se z oktobrom, v organizaciji Mladinskega kulturnega centra Maribor, 

pričenja druga sezona pogovorov z aktivnimi mladimi, imenovani Mlade glave mislijo. več > 

Vir: MKC Maribor 

 

Pridite na delavnice o vodi  

V času “krompirjevih počitnic” (od 26. do 30.10.2015) od 10.00 do 15.00 ure bodo v prostorih Zavoda 

BOB potekal delavnice o vodi. več > 

Vir in foto: Zavod BOB 

http://mlad.si/2015/10/6-obletnica-zavoda-ypsilon/
http://mlad.si/2015/10/ravnanje-posameznika-kot-dolznika/
http://mlad.si/2015/10/branje-besed-branje-sveta/
http://mlad.si/2015/10/diskusija-geji-in-prostitucija/
http://mlad.si/2015/10/ponovno-mlade-glave-mislijo/
http://mlad.si/2015/10/delavnice-o-vodi/
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Nasilje na dekleti in ženskami  

Nasilje je del vsakdana številnih medosebnih odnosov, a še zmeraj prepogosto skrito in tabuizirano. V 

večini primerov so mu podvržene ženske, zato bo v četrtek, 22. 10. 2015, od 10:00 do 12:00 v 

prostorih INFOPEKE potekalo predavanje o nasilju nad dekleti in ženskami. več > 

Vir: Pekarna Magdalenske mreže 

 

Fotografski natečaj Pogled 2015 

Center za mlade Domžale v sodelovanju s FKVK Mavrica Radomlje razpisuje fotografski natečaj 

Pogled 2015. Natečaj poteka pod pokroviteljstvom Fotografske zveze Slovenije (11/2015), tudi letos 

pa lahko mladi do 29. leta in mentorji na njem sodelujejo brezplačno. več > 

Vir: Center za mlade Domžale 

 

Zaključek “50 odtenkov sive ekonomije”  

Zavod Nefiks organizira zaključni dogodek “50 odtenkov sive ekonomije“, ki bo potekal danes, v 

četrtek, 15.oktobra ob 9.40 uri na Srednji ekonomski šoli v Ljubljani. več > 

Vir in foto: Zavod Nefiks 

 

“Tudi Bela Krajina obstaja!”  

V ponedeljek, 19.10.2015 ob 18.00 bo v Kulturnem centru Semič okrogla miza z naslovom “Tudi Bela 

krajina obstaja – problemi regije in smernice za njen razvoj!” več > 

Vir: Kulturni center Semič 

 

Skupinska razstava: Zemljevidi  

V galeriji Media Nox je na ogled, čisto posebna skupinska razstava, treh mladih umetnic, Anja 

Jelovšek, Ane Legčević in Anamari Hrup, z naslovom Zemljevidi. več > 

Vir: MKC Maribor 

 

Za mlade, ki radi pišejo  

Decembra bo v Mladinskem centru Trbovlje potekal mednarodni teden z naslovom “The Verses of 

Europe“.več > 

http://mlad.si/2015/10/nasilje-na-dekleti-in-zenskami/
http://mlad.si/2015/10/fotografski-natecaj-pogled-2015/
http://mlad.si/2015/10/zakljucek-50-odtenkov-sive-ekonomije/
http://mlad.si/2015/10/tudi-bela-krajina-obstaja/
http://mlad.si/2015/10/skupinska-razstava-zemljevidi/
http://mlad.si/2015/10/za-mlade-ki-radi-pisejo/
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Grozljivka za noč čarovnic  

V Mladinskem centru Šmartno ob Paki bodo za noč čarovnic v dvorani Marof zavrteli kultno grozljivko 

PSIHO, Alfreda Hitchcocka. več > 

 

Vir: MC Šmartno ob Paki 

 

Pester mladinski zaključek  

Od sobote, 24. oktobra, pa do naslednje sobote, 31. oktobra, bodo v Mladinskem centru Jesenice pod 

vodstvom mladih potekale raznolike dejavnosti, ki jih skupaj namenjajo mladim med 15. in 29. letom 

– pa tudi kakšnega mlajšega in starejšega bomo čisto veseli! več > 

 

Vir: Zavod za šport Jesenice – Mladinski center Jesenice 

 

 

Bienal mladih umetnikov Mediterranea 17  

Slovenski mladi umetniki se bodo prireditve udeležili pod okriljem Društva ŠKUC, ki je nacionalni 

koordinator za projekt od leta 1985 in deluje v javnem interesu na področju kulture in mladine. več > 

 

Vir in foto: ŠKUC 

 

Mladi zmaji aktivno v jesenske počitnice!  

V Javnem zavodu Mladi zmaji – Centru za kakovostno preživljanje prostega časa mladih tudi med 

letošnjimi jesenskimi počitnicami organizirajo aktivnosti za mlade Ljubljančane in Ljubljančanke, stare 

med 10 in 18 let. več >  

 

Vir: Javni zavod Mladi zmaji 

 

Razstava Ane Nedeljković  

V petek, 23. 10. 2015 ob 18. uri bodo v okviru festivala Mali slon v Galeriji K18 predstavili animatorko 

Ano Nedeljković ter odprli razstavo “Behind the scenes: Rabbitland“. Dogodek pripravlja Pekarna 

Magdalenske mreže v sodelovanju z Društvom za razvoj filmske kulture. več >  

 

Vir: Pekarna Magdalenske mreže 

 

Odprto Obrobje: Vasko Vidmar  

Odprtje tretje razstave v sklopu projekta Odprto Obrobje v MIKK-ovi “Mali galeriji“, v petek 23.10. ob 

19.uri. več >  

http://mlad.si/2015/10/grozljivka-za-noc-carovnic/
http://mlad.si/2015/10/pester-mladinski-zakljucek/
http://www.skuc.org/
http://mlad.si/2015/10/bienal-mladih-umetnikov-mediterranea-17/
http://mlad.si/2015/10/mladi-zmaji-aktivno-v-jesenske-pocitnice/
http://mlad.si/2015/10/mladi-zmaji-aktivno-v-jesenske-pocitnice/
http://mlad.si/2015/10/razstava-ane-nedeljkovic-behind-the-scenes-rabbitland/
http://mlad.si/2015/10/razstava-ane-nedeljkovic-behind-the-scenes-rabbitland/
http://mlad.si/2015/10/odprto-obrobje-vasko-vidmar/
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Vir: MIKK Murska Sobota 

 

Krompirjeve čarovniške počitnice  

V Mladinskem centru Šmartno ob Paki bodo poskrbeli, da mladini ne bo dolgčas med krompirjevimi 

počitnicam z zanimivimi delavnicami, ki se bodo vrtele okrog jeseni in noči čarovnic. več >  

 

Vir in foto: MC Šmartno ob Paki 

 

13. Luksuz festival poceni filma  

Trinajsta edicija Luksuz festivala poceni filma se bo odvijala 6. in 7. novembra v prostorih 

Mladinskega centra Krško. Festival organizirajo v okviru društva zaveznikov mehkega pristanka in se 

že od svojega začetka odvija v Krškem. več >  

 

Vir: DZMP, Luksuz produkcija 

 

Voluntariat se predstavi!  

Zavod Voluntariat se želi približati in pokazati novim obrazom in še tesneje povezati z že znanimi, 

zato organizirajo mini Voluntariatov sejem. več >  

 

Vir: Zavod Voluntariat 

 

Samira Kentrić – Balkanalije  

Vabljeni na literarni večer, na katerem se bo predstavila avtorica Samira Kentrić s svojim delom 

Balkanalije. Literarni večer v sklopu cikla Beremo in pišemo s teto Roso bo v sredo, 4. 11. 2015, ob 

18:00 v prostorih MISC INFOPEKA. več >  

 

 Vir in foto: Pekarna Magdalenske mreže 

 

Soustvarjaj v Domžalah  

Domžale se bodo kmalu pridružile številnim drugim slovenskim mestom, ki imajo prostor za druženje 

mladih. Da pa bo ta tudi zaživel, ga je potrebno opremiti po njihovih željah in okusih. Ker to, kakšni so 

ti okusi in želje, najbolje vedo prav mladi, se jim pridruži in bodi del zgodbe o ustvarjanju placa za 

henganje v Domžalah. več >  

 

Vir: Center za mlade Domžale 

 

http://mlad.si/2015/10/krompirjeve-carovniske-pocitnice-v-mladinskem-centru-smartno-ob-paki/
http://mlad.si/2015/10/krompirjeve-carovniske-pocitnice-v-mladinskem-centru-smartno-ob-paki/
http://mlad.si/2015/10/13-luksuz-festival-poceni-filma/
http://mlad.si/2015/10/13-luksuz-festival-poceni-filma/
http://mlad.si/2015/10/voluntariat-se-predstavi/
http://mlad.si/2015/10/voluntariat-se-predstavi/
http://mlad.si/2015/10/samira-kentric-balkanalije/
http://mlad.si/2015/10/samira-kentric-balkanalije/
http://mlad.si/2015/10/soustvarjaj-v-domzalah/
http://mlad.si/2015/10/soustvarjaj-v-domzalah/


   
                                                                                                                                 

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.  
 

 

Skozi oči Čeha in Francozinje  

Cécile Bondon in Marek Šurkala pripravljata razstavo, ki jo bodo odprli v ponedeljek, 9. 11. 2015 ob 

19:00 v Galeriji K18 . več >  

 

Vir:  Pekarna Magdalenske mreže 

 

 

Za štirimi stenami  

Moment in ZIZ vabita na avtorsko predstavo Sare Atanasković, Izidorja Gaveza, Timoteja Kolarja, 

Tomaža Podbevška in Barbare Polajnar pod režijsko taktirko Tina Grabnarja. več > 

 

Vir: Pekarna Magdalenske mreže 

 

 

Več znanja za več turizma  

Turistična zveza Slovenije vabi skupine mladih k sodelovanju na 13. mednarodnem festivalu Več 

znanja za več turizma na temo ZELENI TURIZEM. več >  

 

Vir: Turistična zveza Slovenije 

 

5. Kolomonov žegen  

Sedmega novembra bo na sporedu 5. Kolomonov žegen v organizaciji Mladinskega društva Bistrica 

ob Sotli. več >  

 

Vir: MDBS 

 

Intenzivni trening za izvajalce žive knjižnice  

Organizira se 5-dnevni intenzivni trening za izvajalce Žive knjižnice, ki bo potekal od 18. do 22. 

novembra 2015 v Hostlu Pekarna v organizaciji Mladinskega kulturnega centra Maribor. več >  

 

Vir: Ekipa Žive knjižnice v Mariboru 

 

Proti trgovini z ljudmi  

Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi in Urad Vlade RS za komuniciranje vabita 

na posvet, ki bo potekal v okviru aktivnosti ob 18. oktobru, evropskem dnevu boja proti trgovini z 

ljudmi. a posvetu bodo v kontekstu aktualnih migracijskih tokov spregovorili o razliki med trgovino z 

ljudmi in tihotapljenjem beguncev in migrantov ter prepoznavanju žrtev trgovine z ljudmi.  več >  

 

http://mlad.si/2015/10/tu-biti-slovenija-skozi-oci-ceha-in-francozinje/
http://mlad.si/2015/10/tu-biti-slovenija-skozi-oci-ceha-in-francozinje/
http://mlad.si/2015/10/za-stirimi-stenami/
http://mlad.si/2015/10/festival-vec-znanja-za-vec-turizma/
http://mlad.si/2015/10/festival-vec-znanja-za-vec-turizma/
http://www.klub-metulj.org/event/kolomonov-zegen-2015
http://mlad.si/2015/10/5-kolomonov-zegen/
http://mlad.si/2015/10/5-kolomonov-zegen/
http://mlad.si/2015/10/intenzivni-trening-za-izvajalce-zive-knjiznice/
http://mlad.si/2015/10/intenzivni-trening-za-izvajalce-zive-knjiznice/
http://mlad.si/2015/10/proti-trgovini-z-ljudmi/
http://mlad.si/2015/10/proti-trgovini-z-ljudmi/
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Vir: uredništvo mlad.si 

 


