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e-bilten  OKTOBER 2017        

 

V mesecu marcu  izpostavljamo:  

 

NOVICE  

 Migrantska frekvenca 

 Domžalski dijaki so se spoznali z E-cikliranjem 

 Mladi osrednja tema posveta 

 Oktober; Medsektorsko povezovanje- neformalno in formalno izobraževanje 

 Začetek novega študijskega leta 

 Na Evropskem tednu mobilnosti tudi DrogArt 

 Ideas Labs 

 FOTO in IZJAVA TEDNA 

 Državno tekmovanje v gasilski orientaciji 

 Brcnimo rasizem 

 Neprofitna stanovanja za mlade 

 Aplikacija Mreže MaMa 

 Scena 

 Evropski teden kodiranja 

 Projekt ključ do konca leta 

 Morski užitki v Seči 

 Kaj je dobro in je lahko še boljše? 

 Mladi o enakosti spolov 

 Potovati je treba, ko si mlad! 

 Mladi turistični vodnik 

 Sejem popravil 

 Reorganizacija centrov za socialo 

 Ujemi vajb Klubskega maratona 2017 

 Kako pristopiti k mlademu v stiski? 

 “Kažipot mladim do enakosti spolov” 

 Kaj je dobro in je lahko še boljše? 

 Z zabavo do spoznanj 

 FOTO in IZJAVA TEDNA 

 Dan brezdomcev in projekt Slišano življenje 

 Najdi si svoje mesto! 

 Združimo se! ponovno v Mariboru 

 Dijake v Muti smo seznanili z E-cikliranjem 

 Delavnica dokumentarnega filma v Krškem 

 Kostanjeviška filmska delavnica 

 Podcast Sindikata Mladi plus 

 500-glava Družba veselja 

 Rastimo skupaj 

 Snovanje nove resolucije o mladih 

 Življenje LGBTIQ+ mladih v Sloveniji 
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 Predsedniške volitve 
 

 Od besed k dejanjem 

 Trajnostna mobilnost za mlade 

 Predavanje o gozdarstvu in lovstvu 

 Slovenski znakovni jezik 

 Teden Mladinskega centra PODLAGA 

 Francesco Mariani na Erasmus+ izmenjavi 

 Novembrska FILMŠULA 

 “Welcome???” 

 Najina “Ne”-komunikacija 

 Plakete Državnega sveta RS 2017 

 Evropski teden mobilnosti 2017 

 Različnost nas bogati 

 BITI hrana 

 Don Boskov preventivni vzgojni sistem 

 Orientacijsko tekmovanje z 20. letno tradicijo 

 Bodoči novomeški medicinci in kemijci 

 Anketa Urada za mladino MOL 

 Ajdovski dijaki E-ciklirali 

 Sobotni ŽIV ŽAV V Mc Brežice 

 Mednarodni trening za mladinske delavce 

 10 let skozi 5 čutov 

 Jeza je lahko gonilo uspeha 

 Film “Ujeta v Sanjah” 

 Modelarski krožek v SMC Rakovnik 

 Log Out 

 1 ŠKIS, 6 regij in 58 klubov 
 

 
 
 

ČLANKI  

 Socialna akademija 

 EVS izkušnja v zavetišču za divje živali v Belgiji 

 

MNENJA 

 Moč odločanja je v rokah ljudi 
 

 

INTERVJU 

 Intervju z industrijskim oblikovalcem 
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 “Mladim vedno svetujemo, da so aktivni, vztrajni ter da poslušajo sebe.” 
 Prvi intervju predsednika Vlade RS za portal mlad.si 

 “Povezovanje, prepoznanje in vztrajnost” 

 

LOKALNO  

 Mladinsko delo: kaj, zakaj, kako? 

 Konjiški Patriot je nazaj 

 Zaključila se je ˝študijska sezona˝ krožkarjev 

 Hudija je zakon 

 Državno srečanje skavtskih voditeljev 

 Aktivno državljanstvo z vzorom 

 Glasbeniki KUD Coda 

 Prvi zaposlitvi v novi skupini Ključ 

 Startup vikend Koper 

 Predstavitev projekta regioWIN Interreg SI-AT 

 Okrogla miza o preseljevanju mladih 

 Začetek koncertne vročice 

 “Žuram s prijatelji, ne z drogo!” 

 

NACIONALNO  

 Iščemo nove soborke in soborce! 

 3. seja Monitoring skupine 

 Nacionalni posvet mladinskega sektorja 

 Soočenje kandidatov za predsednika RS 

 Državna priznanja v mladinskem sektorju 

 Javna dela 2018 

 2. Festival SDM 

 Moja dežela – lepa in gostoljubna 2017 

 Nacionalni program za mladino 

 

MEDNARODNO  

 

 Alpe-Adria Youth Meeting 2017 

 Erasmus+ širi obzorja in spreminja življenja 

 Youthpass praznuje 10 let obstoja 

 36. Svetovna konferenca Wagggs 
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Uredništvo portala mlad.si 
02. november 2017 

info@mlad.si 
 
 
 
 

 

NOVICE 

 

 

Migrantska frekvenca 
 
V soboto 23.9. ob 18. uri je bilo moč na valovih Radia Študent 89,3 MHz slišati prvo 

Migrantsko frekvenco – radijsko oddajo, ki so jo pripravili v Sloveniji živeči begunci in prosilci 

za azil. Želimo vas obvestiti, da do posnetka oddaje lahko dostopate na sledeči povezavi. 

več> 

Vir: Radio Študent 

Domžalski dijaki so se spoznali z E-cikliranjem 
 
V sklopu projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki s sloganom E-cikliraj družba ZEOS, d.o.o. in 

Mladinsa mreža MaMa nadaljujeta s serijo eko delavnic z naslovom “E-odpadki in naše 

okolje“. V torek, 25. septembra 2017, so delavnico izvedli na Srednji šoli Domžale, kjer so 

dijake 2. in 3. letnika smer gimnazija in tehnik računalništva na zabaven način poučili o 

pravilnem ravnanju s starimi aparati. več> 

Vir: Mladinska mreža MaMa 

Mladi osrednja tema posveta 
 
V sredo, 27. septembra 2017, je v okviru priprave Lokalnega programa za mladino Občine 

Kočevje, ki nastaja v sodelovanju z Inštitutom za mladinsko politiko, potekal Medresorsko 

strokovni posvet institucij na področju dela z mladimi v občini Kočevje. več> 

Vir: Inštitut za mladinsko politiko 

Oktober; Medsektorsko povezovanje- neformalno in formalno izobraževanje 
 

V mesecu septembru je potekal Evropski teden mobilnosti, ki je ponujal široko in pisano 

paleto prizadevanj za spremembe naših potovalnih navad. Za večjo osveščenost mladih, smo 

temi trajnostne mobilnosti pozornost namenili tudi na uredništvu mlad.si.  več > 

mailto:info@mlad.si
http://mlad.si/2017/10/migrantska-frekvenca/
http://mlad.si/2017/10/domzalski-dijaki-so-se-spoznali-z-e-cikliranjem/
http://mlad.si/2017/10/mladi-osrednja-tema-posveta/
http://mlad.si/2017/10/oktober-medsektorsko-povezovanje-neformalno-in-formalno-izobrazevanje/
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Vir: Uredništvo mlad.si 

Začetek novega študijskega leta 
 
Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič je ob začetku novega študijskega leta 2017/18 vsem 

študentkam in študentom namenila poslanico. Več > 

Vir:  uredništvo mlad.si 

Na Evropskem tednu mobilnosti tudi DrogArt 
 
V petek, 22. 9. 2017 se je na Trgu Leona Štuklja odvijalo več aktivnosti s sklopu Evropskega 

tedna mobilnosti, kjer smo bili, poleg policistov s policijske uprave Maribor, prisotni tudi 

DrogArtovci. več> 

Vir: Združenje DrogArt 

Ideas Labs 
 
Movit, nacionalna agancija programa Erasmus+, vabi na pilotni dogodek Ideas Labs, ki bo 

potekal od 25. do 27. oktobra v M hotelu v Ljubljani. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

FOTO in IZJAVA TEDNA 
 
Zaradi hitrega napredka v tehnologiji je nujno, da tudi v mladinskem sektorju razvijamo 

spretnosti informiranja. Tokratno izjavo in foto tedna zato namenjamo Mladinski mreži 

MaMa, ki je razvila mobilno alikacijo MLADIM, preko katere lahko mladinski centri oglašujejo 

svoje delovanje, mladi pa lahko poleg dogodkov preko aplikacije poiščejo prevoz ali si 

rezervirajo prenočišče v najbližjem mladinskem centru. več > 

Vir:  uredništvo mlad.si 

 

Državno tekmovanje v gasilski orientaciji 
 
V šolskem obdobju so najlepše počitnice. Le kdo se s tem ne strinja? A počitnice niso 

namenjene zgolj počivanju. Otroci in mladi si v poletnem času radi nabirajo novih moči tudi v 

organiziranih aktivnostih. V sproščenem in veselem druženju, pridobivajo nova prijateljstva, 

a tudi znanja, izkušnje in različne veščine. več > 

http://mlad.si/2017/10/poslanica-ministrice-ob-zacetku-studijskega-leta/
http://mlad.si/2017/10/na-evropskem-tednu-mobilnosti-v-mariboru-tudi-drogart/
http://mlad.si/2017/10/ideas-labs/
http://mlad.si/2017/10/foto-in-izjava-tedna-29/
http://mlad.si/2017/10/drzavno-tekmovanje-v-gasilski-orientaciji-2/
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Vir:  Gasilska zveza Slovenije 

 
Brcnimo rasizem 
 
Zadnji vikend v septembru, 29. in 30. 9. 2017, je v Zagorju potekal že šesti zaporedni 

antirasistični nogometni turnir Brcnimo rasizem, ki je del širše iniciative Brcnimo rasizem in 

predstavlja kamenček v mozaiku borbe proti rasizmu in vsem oblikam sovraštva ter 

izključevanja. več > 

Vir:  Mladinski center Zagorje ob Savi 

Neprofitna stanovanja za mlade 
 
Javni stanovanjski sklad MOL je v soboto, 30. septembra 2017, objavil prvi javni razpis za 

dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem mladim od 18. do 29. leta starosti.  več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Aplikacija Mreže MaMa 
 
Mladinska mreža MaMa skozi svoje aktivnosti oblikuje kvalitetno podporno okolje za 

delovanje mladinskih centrov in v tej smeri smo čas namenili razvoju mobilne aplikacije 

MLADIM, preko katere bo omogočena dodatna promocija mladinskih centrov na mladim 

privlačen način. več > 

Vir: Mladinska mreža MaMa 

Scena 
 
Scena je brezplačna revija za mladinsko kulturo. Izdaja jo Društvo SubArt, v sklopu katerega 

revija tudi nastaja. več > 

Vir: SubArt 

 

Evropski teden kodiranja 
 
Evropski teden kodiranja je pobuda, katere cilj je, da se kodiranje in digitalna pismenost 

predstavi vsem na zabaven in privlačen način.  več > 

Vir: Zavod MISSS 

http://mlad.si/2017/10/brcnimo-rasizem-3/
http://mlad.si/2017/10/neprofitna-stanovanja-za-mlade/
http://mlad.si/2017/10/aplikcija-mreze-mama/
http://mlad.si/2017/10/scena/
http://mlad.si/2017/10/evropski-teden-kodiranja/
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Projekt ključ do konca leta 
 
Ena izmed prioritet Mladinskega centra Trbovlje je podpora mladim pri vstopu na trg dela in 

iskanju zaposlitve. V okviru projekta Ključ – “Kdor išče delo, hitreje najde službo“, ki ga 

sofinancirata Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija, smo si 

postavili ambiciozen cilj – spremeniti želimo model zaposlovanja. več> 

Vir: Mladinski center Trbovlje 

Morski užitki v Seči 
 
V društvu Salezijanski mladinski center Maribor, smo se od 21. do 25. avgusta 2017, tudi 

letos odpravili proti morju, natančneje proti Seči blizu Lucije. Odpravili smo se z otroki in 

mladimi iz našega mladinskega centra. več> 

Vir: Društvo Salezijanski mladinski center Maribor 

Kaj je dobro in je lahko še boljše? 
 
Mladi zmaji iščemo speči potencial, ki potrebuje mentorsko in finančno podporo. V 

sodelovanju s TiPovej! nadaljujemo program “Kaj je dobro in je lahko še boljše?”, ki pomaga 

aktivnim mladim od 18. do 29. leta v Ljubljani ideje spreminjati v projekte. Pripelji(te) svojo 

idejo, da ji pomagamo do uresničitve in soustvarjaj(te) utrip mesta, četrtne skupnosti, 

soseske, igrišč... več> 

Vir: Javni zavod Mladi zmaji 

Mladi o enakosti spolov 
 
V Galeriji Dvorca Rakičan so mladi iz Slovenije, Španije, Italije, Madžarske in Romunije 

pripravili zanimivo razstavo v povezavi s temo enakosti med spoloma, na podlagi ustvarjenih 

izdelkov na mladinski izmenjavi Erasmus+. več> 

Vir: Mladinski center RISKO 

 

Potovati je treba, ko si mlad! 
 
Seveda je za potovanja vseeno treba imeti vsaj dvoje – čas in denar. In jasno, nekaj 

popotniškega duha tudi pomaga. Mladi imajo vsaj časa več kot kasneje v življenju, denar pa 

je običajno večja težava. več> 

Vir: STA potovanja 

http://mlad.si/2017/10/projekt-kljuc-do-konca-leta/
http://mlad.si/2017/10/morski-uzitki-v-seci/
http://mlad.si/2017/10/kaj-je-dobro-in-je-lahko-se-boljse/
http://mlad.si/2017/10/mladi-o-enakosti-spolov/
http://mlad.si/2017/10/potovati-je-treba-ko-si-mlad/
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Mladi turistični vodnik 
 
Kdo so bodoči upi slovenskega turizma? To je vprašanje, ki si ga zastavljajo številni, Turistična 

zveza Slovenije pa ima odgovor nanj: mladi. Ne le mladi, temveč mladi bodoči turistični 

vodniki. več> 

Vir: Turistična zveza Slovenije 

Sejem popravil 
 
Včeraj smo na Tržnici Moste v Ljubljani organizirali 1. sejem POPRAVIL in okolju prijaznega 

žvljenja, torej vsega, kar sodi k eko razmišljanju v vsakdanjem življenju in kar sodi k 

modernemu človeku danes. več> 

Vir: Združenje mladih, staršev in otrok Sezam 

Reorganizacija centrov za socialo 
 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je organiziralo širšo razpravo 

in nazorno predstavilo predvideno reorganizacijo Centrov za socialno delo v Sloveniji. več> 

Vir: Združenje mladih, staršev in otrok Sezam 

Ujemi vajb Klubskega maratona 2017 
 
Radio Študent in Fotoformat vse mlade amaterske, profesionalne ter skoraj profesionalne 

fotografinje in fotografe vabita k sodelovanju na fotografskem natečaju. več> 

Vir: Radio Študent 

Kako pristopiti k mlademu v stiski? 
 
Mladi se v obdobju odraščanja večkrat spotaknejo ob ovire, ki so zanje velik izziv. Od 

posameznika je odvisno, na kakšen način pristopi k izzivu in predvsem, kakšno oporo ima iz 

okolja. Bistvena podpora mladostnika je družina, a vedno pogosteje postajajo pomembni 

tudi drugi odrasli. več> 

Vir: MKC Maribor 

 

 

“Kažipot mladim do enakosti spolov” 

http://mlad.si/2017/10/mladi-turisticni-vodnik-3/
http://mlad.si/2017/10/sejem-popravil/
http://mlad.si/2017/10/reorganizacija-centrov-za-socialo/
http://mlad.si/2017/10/ujemi-vajb-klubskega-maratona-2017/
http://mlad.si/2017/10/kako-pristopiti-k-mlademu-v-stiski-2/
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V četrtek, 5. 10. 2017, je v okviru projekta “Kažipot mladim do enakosti spolov“, ki ga 

sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ameriška 

Ambasada v Ljubljani, pod okriljem Inštituta za mladinsko politiko potekal večer, posvečen 

enakosti med spoloma. več> 

Vir: Inštitut za mladinsko politiko 

Kaj je dobro in je lahko še boljše? 
 
V okviru različnih projektov izobraževalnega centra za ustvarjalnost, podjetnost in pogum 

TiPovej! že dolgo spodbujam in usposabljam mlade, da sanjajo, si želijo in uresničujejo svoje 

ideje. V vseh teh letih sem videla mnoge ideje, ki so zacvetele po Sloveniji in nekatere še 

vedno cvetijo.  Več> 

Vir: Javni zavod Mladi zmaji 

Z zabavo do spoznanj 
 
Srednja medicinska šola Zagorje, 4. letnik so se 5. in 6. oktobra udeležili posebnega tabora v 

MZL Debeli Rtič. Naloge tega tabora so bile usmerjanje v različne potrebe njihovega 

bodočega poklica. več> 

Vir: UMMI 

FOTO in IZJAVA TEDNA 
 
Tedensko rubriko foto in izjavo tedna namenjamo enemu izmed prvih prejemnikov 

državnega priznanja na področju mladinskega dela – Marku Breclju. Marko Brecelj je s svojo 

drugačnostjo in pristopom še danes navdih za mnoge mlade, ki iščejo svojo pot, na 

uredništvu mlad.si pa smo v njegovem mnenju prepoznali pomembno sporočilo, kateremu bi 

morali slediti vsi mladinski delavci. Več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

Dan brezdomcev in projekt Slišano življenje 
 
Ob dnevu brezdomcev, 10.10.2017, je bila v Kreatoriju DIC, odigrana predstava Slišano 

življenje. več> 

Vir: Kultrno umetnško društvo Pozitiv 

 

Najdi si svoje mesto! 

http://mlad.si/2017/10/kazipot-mladim-do-enakosti-spolov/
http://mlad.si/2017/10/kaj-je-dobro-in-je-lahko-se-boljse-2/
http://mlad.si/2017/10/z-zabavo-do-spoznanj/
http://mlad.si/2017/10/z-zabavo-do-spoznanj/
http://mlad.si/2017/10/foto-in-izjava-tedna-30/
http://mlad.si/2017/10/dan-brezdomcev-in-projekt-slisano-zivljenje/
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Proglas Radia Študent nagovarja vse mlade, izobražene ali sposobne in navdušene, ki bi želeli 

prispevati k odpiranju horizontov sebi in drugim na sledečih področjih: politika – notranja ali 

zunanja, kultura in humanistične vede, glasba, izobraževanje ter nenazadnje znanost in 

tehnologija, da stopijo v naše vrste in postanejo del ustvarjalcev programa Radia Študent. 

več> 

Vir: Radio Študent 

Združimo se! ponovno v Mariboru 
 
Po uspešno izvedenem spomladanskem ciklu teoretičnih in praktičnih usposabljanj na temo 

delavskih pravic, participatorne ekonomije in zadružništva, zadevo jeseni ponavljamo. Prvič 

se dobimo in spoznamo program v četrtek, 2. 11. 2017, ob 17:00 v INFOPEKI. več> 

Vir: Pekarna Magdalenske mreže, Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA 

Dijake v Muti smo seznanili z E-cikliranjem 
 

Dijaki Srednje šole Slovenj Gradec in Muta so se na delavnici z naslovom “E-odpadki in naše 

okolje”, učili E-cikliranja. Delavnica je potekala v ponedeljek, 16. oktobra 2017, v sklopu 

projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki s sloganom E-cikliraj, ki jo na Mreži MaMa izvajamo 

pod vodstvom družbe ZEOS, d.o.o.. več> 

vir: Mladinska mreža MaMa 

Delavnica dokumentarnega filma v Krškem 
 

Med 28.7. in 9.8. so se v Krškem zopet zbrali mladi filmski ustvarjalci in navdušenci iz 

Francije, Hrvaške, Irske ter iz vse Slovenije na mednarodni delavnici dokumentarnega filma. 

več> 

vir: Društvo zaveznikov mehkega pristanka 

Kostanjeviška filmska delavnica 
 

Filmska mladinska delavnica v Kostanjevici na Krki je potekala od 17. julija 2017 do 21. julija 

2017 od 10.00 do 15.00 ure, v prostorih Galerije Božidar Jakac. Organizirala sta jo Društvo za 

zaveznikov mehkega pristanka (DZMP) in Galerija Božidar Jakac. več > 

vir: Društvo zaveznikov mehkega pristanka 

http://mlad.si/2017/10/najdi-si-svoje-mesto/
http://mlad.si/2017/10/zdruzimo-se-ponovno-v-mariboru/
http://mlad.si/2017/10/dijake-v-muti-smo-seznanili-z-e-cikliranjem/
http://mlad.si/2017/10/delavnica-dokumentarnega-filma-v-krskem/
http://mlad.si/2017/10/kostanjeviska-filmska-delavnica/
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Podcast Sindikata Mladi plus 

 

V okviru projekta Kažipot do dostojnega dela Sindikat Mladi Plus izvaja Potujočo šolo 

sindikalizma, niz brezplačnih zanimivih izobraževanj, delavnic in drugih aktivnosti o 

sindikalizmu, delavskih pravicah, aktivnem državljanstvu, zaposlovanju itd., s katerimi ekipa 

Sindikata Mladi plus potuje po vsej Sloveniji. več > 

vir: uredništvo mlad.si 

500-glava Družba veselja 
 

Poletne počitnice – čas, ko preko 21.000 otrok veselo koraka na župnijska dvorišča, kjer se 

odvijajo poletni oratoriji. Otroci, polni pričakovanj, neizmerno uživajo v vsakem delu dneva 

oratorija, animatorji pa neizmerno uživajo in hkrati tudi rastejo ob razdajanju otrokom vseh 

svojih talentov, znanj, vrednot. več > 

vir: Zavod Salesianum 

Rastimo skupaj 
 
V okviru projekta Rastimo skupaj, ki ga na Mladinskem svetu Slovenije v vlogi glavnega 

organizatorja izvajamo na pobudo Urada RS za mladino, smo v jesenskem času izvedli pet 

posvetov v izbranih občinah po Sloveniji. več> 

Vir: Mladinski svet Slovenije 

Snovanje nove resolucije o mladih 
 

Že četrto leto zapored Slovenijo na Generalni skupščini Organizacije združenih narodov 

zastopa tudi predstavnik mladih iz Slovenije, mladinski delegat pri OZN. Letos funkcijo 

opravlja mladinska delegatka Sabina Carli, ki se je pravkar vrnila z zasedanja 3. odbora, ki 

naslavlja socialna in kulturna vprašanja ter človekove pravice. več> 

vir: Mladinski svet Slovenije 

 

 

Življenje LGBTIQ+ mladih v Sloveniji 

http://mlad.si/2017/10/podcast-sindikata-mladi-plus/
http://mlad.si/2017/10/500-glava-druzba-veselja/
http://mlad.si/2017/10/rastimo-skupaj/
http://mlad.si/2017/10/snovanje-nove-resolucije-o-mladih/
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Ekipa Društva parada ponosa poziva vse mlade LGBTIQ+ osebe, stare med 16 in 30 let, ki 

prebivajo v Sloveniji, da sodelujejo v raziskavi. več > 

vir: uredništvo mlad.si 

Predsedniške volitve 

 

22. oktobra nas čakajo predsedniške volitve, kjer se za glasove mladih volivk in volivcev 

poteguje 8 kandidatk in kandidatov. Ob tej priložnosti je predsednik Mladinskega sveta 

Slovenije, krovnega združenja mladinskih organizacij, ki delujejo na nacionalnem nivoju, Tin 

Kampl, pripravil nagovor za mlade. več > 

vir: Mladinski svet Slovenije 

 
Od besed k dejanjem 
 

Včasih se fraza Od besed k dejanjem sliši kot ponavljajoča se mantra. Ampak mi smo res 

naredili tisto, kar smo obljubili. Kar smo rekli, smo rekli. Mladi iz Mladinske postaje Moste in 

mladi iz BIC na praksi, smo skupaj, dokončno, z metodo prekrivanja in brez kemičnih sredstev 

po petih letih sistematičnega dela izkoreninili divje rastišče japonskega dresnika v parku 

Koseze ob Koseškem bajerju. več > 

vir: Združenje mladih, staršev in otrok Sezam 

Trajnostna mobilnost za mlade 
 
Ekipa Centra eksperimentov Maribor se je udeležila nacionalne konference o trajnostni 

mobilnosti Z mladimi o trajnostni mobilnosti. Letos je konferenca potekala 20. 9. 2017 pod 

geslom “Ali lahko zgradimo boljšo, čistejšo in varnejšo prihodnost?” v hiši Evropske unije v 

Ljubljani. več> 

Vir: Evropski kulturni in tehnološki center Maribor 

Predavanje o gozdarstvu in lovstvu 
 
V sredo, 18. 10. 2017, smo v Centru eksperimentov Maribor imeli zanimivo predavanje 

profesorice Mateje Kišek iz Srednje Lesarske šole Maribor. Predavala je o gozdarstvu in 

lovstvu v Sloveniji z namenom seznanitve mladih o razvoju gozdarstva in lovstva. več> 

http://mlad.si/2017/10/zivljenje-lgbtiq-mladih-v-sloveniji-2/
http://mlad.si/2017/10/predsedniske-volitve/
http://mlad.si/2017/10/od-besed-k-dejanjem/
http://mlad.si/2017/10/trajnostna-mobilnost-za-mlade-2/
http://mlad.si/2017/10/predavanje-o-gozdarstvu-in-lovstvu/
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Vir: Evropski kulturni in tehnološki center Maribor 

Teden Mladinskega centra PODLAGA 
 

Glasba, ustvarjalnost, družbena kritičnost, zabava, aktivno državljanstvo, neformalno učenje 

… so le nekatere vibracije, ki polnijo mladinski center. več> 

vir: Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana 

Francesco Mariani na Erasmus+ izmenjavi 
 

Francesco na kratko se predstavi. Moje ime je Francesco Mariani. Prihajam iz Italije, iz mesta 

Terni, to je mesto v bližini Rima. Izobražujem se na ITT Allievi – Sangallo, tehničnem inštitutu 

v Terni, smer analitična in organska kemija ter procesi v kemijski industriji. več > 

vir: Evrospki kulturni in tehnološki center Maribor 

Novembrska FILMŠULA 
 

V letu 2017 obeležujemo trojno obletnico dogodkov, ki so ključno vplivali na izraelsko-

palestinski konflikt. Leta 1917 je bila sprejeta t. i. Balfourjeva deklaracija; leta 1947 je sledila 

resolucija Generalne skupščine Združenih narodov 181, ki je dala mednarodno legitimnost 

leta 1948 ustanovljenemu Izraelu; tretjo obletnico pa predstavlja šestdnevna izraelsko-

arabska vojna leta 1967, ki je imela odločilne posledice tako za Palestince na Zahodnem 

bregu, v Vzhodnem Jeruzalemu in v Gazi. več > 

vir: Zavod za šport, tuizem in prosti čas Sežana 

“Welcome???” 
 

V soboto, 12. avgusta se je slovenska skupina pod okriljem Zavoda Manipura odpravila na 

mladinsko izmenjavo v Belgijo, kamor je pripotovalo še ostalih pet skupin.. več > 

vir: Zavod Manipura 

 
 
 
 
 
 

http://mlad.si/2017/10/teden-mladinskega-centra-podlaga-2/
http://mlad.si/2017/10/francesco-mariani-na-erasmus-izmenjavi/
http://mlad.si/2017/10/novembrska-filmsula/
http://mlad.si/2017/10/welcome/
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Najina “Ne”-komunikacija 
 
V sredo, 18. 10. 2017, smo se po dobrih treh mesecih ponovno zbrali na tematskem večeru 

“Ne-moč odnosa“, ki poteka pod okriljem Društva SMC Maribor in Družinskega centra 

Objem. Rdeča nit tematskih večerov je svet odnosov, v katerega smo vpeti vsi na takšen ali 

drugačen način. več> 

Vir: Društvo Salezijanski mladinski center Maribor 

Plakete Državnega sveta RS 2017 
 

Na spletnih straneh Državnega sveta RS je bil 17. 10. 2017 objavljen Javni poziv za predloge 

najzaslužnejših društvenih delavcev in delavk – prostovoljcev in prostovoljk za plakete 

Državnega sveta RS za leto 2017. več > 

vir: uredništvo mlad.si 

Evropski teden mobilnosti 2017 
 
V času med 16. in 22. septembrom 2017, je potekal Evropski teden mobilnosti. Cilj kampanje 

Evropskega tedna mobilnosti je spodbujanje evropskih mestnih administracij, da začnejo s 

spodbujanjem trajnostnih ukrepov na področju aktivne mobilnosti ter da spodbudijo 

prebivalce, da začnejo razmišljati o novih možnostih potovanj, ki predstavljajo alternativo 

vožnjam z osebnim vozilom. več> 

Vir: Evropski kulturni in tehnološki center Maribor 

Različnost nas bogati 
 

 Mladinski dnevni center Blok vključuje mlade, ki prihajajo iz različnih etničnih okolij, tudi kar 

nekaj mladih, ki so nedolgo nazaj zapustili svojo domovino in se za stalno naselili v Sloveniji. 

Tako naši mladi med drugim prihajajo iz Ukrajine, Bosne in Hercegovine, Makedonije, Srbije. 

več > 

vir: MDC Blok 

BITI hrana 
 

V okviru zbirke knjižic BITI*, ki jih v sodelovanju izdajata Dijaški dom Ivana Cankarja in KUD 

Pozitiv, je izšla že 17. knjižica: “BITI – hrana“. več > 

vir: Kulturno umetniško društvo Pozitiv 

http://mlad.si/2017/10/najina-ne-komunikacija/
http://mlad.si/2017/10/plakete-drzavnega-sveta-rs-2017/
http://mlad.si/2017/10/evropski-teden-mobilnosti-2017/
http://mlad.si/2017/10/razlicnost-nas-bogati/
http://mlad.si/2017/10/biti-hrana/
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Don Boskov preventivni vzgojni sistem 
 

Med 13. in 15. oktobrom sta se dve mladinski delavki iz Salezijanskega mladinskega centra 

Maribor udeležili tridnevnega izobraževanja don Boskovega preventivnega vzgojnega 

sistema, ki je potekal v Hiši kruha pri Škofji Loki. več > 

vir: Društvo Salezijanski mladinski center Maribor 

Orientacijsko tekmovanje z 20. letno tradicijo 
 
Jakec tradicionalno poteka vsako leto, 3. vikend v oktobru. Tokrat smo se zbrali pod geslom 

‘‘Bodi TI – tak, kot si!”. Geslo nam sporoča, naj ostajamo edinstveni in takšni, kakršni smo – 

takšen ostaja tudi Jakec, že 20 let! več> 

Vir: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov 

Bodoči novomeški medicinci in kemijci 
 

V okviru postavitve uličnih zbiralnikov na nekatere večje ekološke otoke v občine Novo 

mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke 

Toplice, ki se je zgodila letošnjega maja, smo na Mreži MaMa supaj z Družbo Zeos v petek, 

23. oktobra, izvedli eko delavnico za novomeško mladino. več > 

vir: Mladinska mreža MaMa 

Anketa Urada za mladino MOL 
 
Urad za mladino Mestne občine Ljubljana zanima, kaj so značilnosti, potrebe in želje mladih 

Ljubljančank in Ljubljančanov ter mladih, ki v Ljubljani bivajo, se izobražujejo, ali delajo. 

Podatki, ki jih zbirajo z anketo, ki je pred tabo, dopolnjujejo Strategijo za mlade 2016-2025, 

da bi čim bolje podprli mlade na ključnih življenjskih področjih. več> 

Vir: Urad za mladino MOL  

Ajdovski dijaki E-ciklirali 
 

V okviru postavitve uličnih zbiralnikov na nekatere večje ekološke otoke v občinah 

Ajdovščina in Vipava, ki se je zgodila letošnjega marca, je Mladinska Mreža MaMa skupaj z 

družbo Zeos d.o.o. v četrtek, 27. oktobra 2017, izvedla eko delavnico za ajdovsko mladino. 

več > 

vir: Mladinska mreža MaMa 

http://mlad.si/2017/10/don-boskov-preventivni-vzgojni-sistem/
http://mlad.si/2017/10/orientacijsko-tekmovanje-z-20-letno-tradicijo/
http://mlad.si/2017/10/bodoci-novomeski-medicinci-in-kemijci/
http://mlad.si/2017/10/anketa-urada-za-mladino-mol/
http://mlad.si/2017/10/ajdovski-dijaki-e-ciklirali/
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Sobotni ŽIV ŽAV V Mc Brežice 
 
V soboto 21.10. je potekla v otroški igralnici MC Brežice delavnica na temo jesenske živali. 

Vodja delavnice je prijetno pripravila prostor in material za izdelavo izdelkov. Na mizah nas je 

tako čakalo že listje iz dreves, lepilo in listi. Otroci so začeli prihajati. več> 

Vir: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice 

Mednarodni trening za mladinske delavce 
 

“Share the Right Story” je nedavno izveden mednarodni trening, namenjen mladinskim 

delavcem, fasilitatorjem in tistim, ki delajo v izobraževanju, oz. so aktivni na področju dela z 

mladimi. Med 15. in 22. oktobrom 2017 se je pod streho MC Hiša mladih v Ajdovščini zbralo 

30 mladinskih delavk in delavcev iz 13 držav in sicer iz: Slovenije, Poljske, Finske, Romunije, 

Francije, Madžarske, Španije, Portugalske, Češke, Grčije, Italije, Velike Britanije in 

Nizozemske. več > 

vir: Društvo Center za pomoč mladim – CPM 

10 let skozi 5 čutov 
 
V četrtek, 26. 11. 2017 je Četrtni mladinski center Bežigrad, ali “Mladinc” praznoval svoj 10. 

rojstni dan. Pripravil je prav posebno presenečenje, popotovanje po petih čutih in tako 

poskrbel, da smo jih zavestno prebudili in razvajali. več> 

Vir: Javni zavod Mladi zmaji 

Jeza je lahko gonilo uspeha 
 
Mladi, ki se srečujejo v okviru projekta Nefiks zaposlitvene rešitve so lahko 26. oktobra 2017 

v Ljubljani v prostorih NLB – Center inovativnega podjetništva razpravljali o pomenu in 

možnostih spletnega učenja, ki v 21. stoletju postaja skoraj nuja za iskalce zaposlitve. Znanje 

oblikovanja spletnih strani, programiranja in računalništva postaja pomembno za 

zaposlovanje na različnih področjih, ne le tistih, ki so tradicionalno povezana z informatiko. 

več> 

Vir: Zavod Nefiks 

Film “Ujeta v Sanjah” 

V četrtek, 12.10. in petek, 13.10., je v Izoli potekalo 53. Srečanje najmlajših filmskih in video 

ustvarjalcev Slovenije. več > 

vir: Društvo zaveznikov mehkega pristanka 

http://mlad.si/2017/10/sobotni-ziv-zav-v-mc-brezice/
http://mlad.si/2017/10/mednarodni-trening-za-mladinske-delavce-2/
http://mlad.si/2017/10/10-let-skozi-5-cutov-2/
http://mlad.si/2017/10/jeza-je-lahko-gonilo-uspeha/
http://mlad.si/2017/10/film-ujeta-v-sanjah/
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Modelarski krožek v SMC Rakovnik 
 
Poleg vseh zunanjih igrišč, igral in velike igralnice imamo v SMC Rakovnik prostor namenjen 

ljudem, ki radi ustvarjajo – predvsem z materiali in olfa nožem. Tako v našem okviru že celo 

vrsto let deluje modelarski krožek, ki otroke motivira za domiselno preživljanje svojega časa 

in jih hkrati uči potrpežljivosti in natančnosti. več> 

Vir: SMCRakovnik 

Log Out 
 
Mladinski center Krško, Občina Krško, OŠ Leskovec pri Krškem in Kulturno društvo Leskovec 

pri Krškem smo skupaj organizirali gostovanje amaterske gledališke skupine iz pobratene 

Bajine Bašte (Srbija) v izvedbi Ustanove Kultura Bajina Bašta in Akademska scena Bajina 

Bašta. več> 

Vir: Mladinski center Krško 

1 ŠKIS, 6 regij in 58 klubov 
 

V soboto, 28. oktobra 2017, je potekala Skupščina Zveze ŠKIS, kjer so predstavniki 

študentskih klubov Slovenije izvolili novo vodstvo. Na mesto predsednice Zveze ŠKIS je bila 

tudi to leto izvoljena Patricija Premrov. Prav tako pa so predstavniki klubov potrdili novega 

člana Zveze ŠKIS – Klub študentov Brezovica. več > 

vir: Zveza študentskih klubov Slovenije 

ČLANKI  

Socialna akademija 

 

V sklopu mesečne teme Medsektorsko povezovanje – neformalno in formalno izobraževanje 

vam v Akciji! Predstavitev nevladnih organizacij v mladinskem sektorju predstavljamo 

Socialno akademijo. Organizacijo sestavlja skupina ljudi vseh generacij, ki preko 

neformalnega izobraževanja in aktivnega državljanstva mladim ponuja priložnosti, da se v 

polnosti udejstvujejo v družbi. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

EVS izkušnja v zavetišču za divje živali v Belgiji 

 
Ko se pri svojih osemindvajsetih letih sprašuješ, če si svojo mladost maksimalno izkoristil in 

ali obžaluješ katere od svojih odločitev, spoznaš, da obstaja vedno možnost, da narediš 

spremembo. več> 

http://mlad.si/2017/10/modelarski-krozek-v-smc-rakovnik/
http://mlad.si/2017/10/log-out-2/
http://mlad.si/2017/10/1-skis-6-regij-in-58-klubov/
http://mlad.si/2017/10/socialna-akademija/
http://mlad.si/2017/10/evs-izkusnja-v-zavetiscu-za-divje-zivali-v-belgiji/


   

                                                                                                                                 

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: Zavod Manipura 

MNENJA 

 

Moč odločanja je v rokah ljudi 
 

Namen projekta LegiLAB 4 Progress, znotraj katerega sodelujemo štiri organizacije iz Škotske, 

Poljske, Italije in Slovenije, je mladim in mladinskim delavkam_cem približati Zakonodajno 

gledališče. Več> 

 

Vir: Pekarna Magdalenske mreže, Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA 

 

INTERVJU 

 

Intervju z industrijskim oblikovalcem 

 
“Oblikovanje nič ne šteje, če ga ne začneš, še manj pa, če ga ne končaš. Enako lahko rečemo 

tudi za samouresničitev”. Benjamin Skapin. Več> 

Vir: Inštitut za mladinsko politiko, Ajdovščina 

“Mladim vedno svetujemo, da so aktivni, vztrajni ter da poslušajo sebe.” 

 
V sklopu mesečne teme Medsektorsko povezovanje – neformalno in formalno izobraževanje, 

smo se na uredništvu portala mlad.si obrnili na Vesno Miloševič Zupančič, strokovnjakinjo za 

mlade in trg dela na e-Študentskem Servisu. Kadrovska strokovnjakinja mladim svetuje, da za 

delo poprimejo že v času šolanja in se vključijo v različne oblike neformalnega 

izbraževanja:”Mladi skozi opravljanje dela dobijo prvi stik s trgom dela. Več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

Prvi intervju predsednika Vlade RS za portal mlad.si 

 
Na znan rek “svet stoji na mladih”, si pogosto zastavljamo vprašanja: “Kje je mesto in kaj je 

vloga mladih, ki so prihodnost naše družbe?”. O mladih in mladini je za portal mlad.si 

razmišljal predsednik Vlade RS, dr. Miro Cerar, prvi premier v Sloveniji, ki je odgovarjal na 

vprašanja, nastala v sodelovanju z organizacijami mladinskega sektorja, kot pomembnim 

povezovalnim členom med mladimi in odločevalci. Več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

 

http://mlad.si/2017/10/moc-odlocanja-je-v-rokah-ljudi/
http://mlad.si/2017/10/intervju-z-industrijskim-oblikovalcem/
http://mlad.si/2017/10/45824/
http://mlad.si/2017/10/prvi-intervju-predsednika-vlade-rs-za-portal-mlad-si/
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“Povezovanje, prepoznanje in vztrajnost” 

 
Dolgoletni mladinski delavec in aktivist Tin Kampl, ki se že več let prebija skozi mladinske 

zgodbe, je na čelu predsednika Mladinskega sveta Slovenije že drugi mandat, svoje 

dosedanje delo pa je v intervjuju za portal mlad.si povzel z besedami “povezovanje, 

približevanje, vztrajnost”. Več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

LOKALNO  

 

Mladinsko delo: kaj, zakaj, kako? 

 

V petek, 22. septembra 2017, je v prostorih Mladinskega centra Krško potekalo 

izobraževanje za mladinske delavce, prostovoljce in vse, ki si želijo to postati. Usposabljanje 

poimenovano “Mladinsko delo: kaj, zakaj, kako?” je vodil mentor, mladinski delavec in trener 

v mladinskem delu Aljaž Zupan. več > 

Vir: Mladinski center Krško 

Konjiški Patriot je nazaj 

 
Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) in Mladinska zadruga Kreaktor sta predstavila 

adaptirane prostore prireditvenega centra Patriot. več> 

Vir: MCDD 

Zaključila se je ˝študijska sezona˝ krožkarjev 

 
Z jesenjo se v zaključno fazo prevešajo študiski krožki 2016/2017, ki kot oblika neformalnega 

izobraževanja služijo predvsem nešolajoči se mladini in starejši populaciji. V Bistrici ob Sotli 

smo v zadnji sezoni izvajali kar sedem študijskih krožkov, pet jih je potekalo v sklopu 

programa Mladinskega društva Bistrica ob Sotli. več> 

Vir: Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli 

Hudija je zakon 

 

Megleno in hladno sobotno oktobrsko jutro ni prestrašilo nadebudnih mladih animatorjev in 

strokovnih delavcev, ki so že zgodaj zjutraj hiteli z zadnjimi pripravami na tokrat jubilejno 

deseto prireditev Hudija je zakon! več > 

Vir: Društvo Salezijanski mladinski center Celje 

Državno srečanje skavtskih voditeljev 

http://mlad.si/2017/10/povezovanje-prepoznanje-in-vztrajnost/
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Od 29. do 30. septembra je v Šentvidu v Ljubljani potekalo državno srečanje vseh slovenskih 

skavtskih voditeljev in voditeljic. Udeležilo se ga je kar 390 mladih, ki so se pripravljali na 

novo skavtsko (šolsko) leto. V središču priprav se je tokrat znašlo sodelovanje skavtskih 

skupin znotraj župnij – kakšno vlogo imajo, kakšne so priložnosti za sodelovanje z različnimi 

skupinami in organizacijami, ki v župnijah delujejo. več> 

Vir: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov 

Aktivno državljanstvo z vzorom 

 
V četrtek, 12. oktobra 2017, so vsi trije 8. razredi Osnovne šole Danila Lokarja v okviru 

predmeta domovinska in državljanska kultura in etika gostili župana občine Ajdovščina, 

Tadeja Beočanina. več> 

Vir: Inštitut za mladinsko politiko 

Glasbeniki KUD Coda 

 
V okviru 4. Festivala mladi Maribor smo v torek, 10. 10. 2017 na Doživljajskem igrišču gostili 

glasbenike KUD Coda, ki so za mlade obiskovalce pripravili prav posebno glasbeno delavnico. 

več> 

Vir: Društvo CPM 

Prvi zaposlitvi v novi skupini Ključ 

 
Sanji in Maji je uspelo! Kot prvima v drugi skupini mladih iskalcev zaposlitve projekta Ključ, ki 

jo izvajamo v Šentjurju, sta se po manj kot mesecu dni sodelovanja že zaposlili. Zaposlitev sta 

uspešno dobili na svojih področjih, tj. v šolstvu oziroma v socialnem delu. S projektom Ključ 

mladim večamo zaposlitvene kompetence in krepimo njihovo samozavest za uspešnejši 

nastop na trgu dela. več> 

Vir: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice 

Startup vikend Koper 

 
V Centru mladih Koper je med 13. in 15. oktobrom 2017 potekala 49-urna, intenzivna 

podjetniška izkušnja, Startup vikend Koper, kjer smo pod strokovnim mentorstvom in s 

pomočjo uspešnih podjetnikov razvili štiri odlične poslovne ideje. Predvsem so se udeleženci 

naučili uporabljati orodja, ki jih bodo lahko preizkusili na katerikoli ideji v prihodnje. več> 

Vir: Središče Rotunda 

Predstavitev projekta regioWIN Interreg SI-AT 

 

http://mlad.si/2017/10/drzavno-srecanje-skavtskih-voditeljev/
http://mlad.si/2017/10/aktivno-drzavljanstvo-z-vzorom/
http://mlad.si/2017/10/glasbeniki-kud-coda/
http://mlad.si/2017/10/prvi-zaposlitvi-v-novi-skupini-kljuc/
http://mlad.si/2017/10/startup-vikend-koper/
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17. oktobra 2017 je Evropski kulturni in tehnološki center Maribor skupaj z dijakinjami 3. in 

4. letnikov Srednje ekonomske šole organiziral delavnico na temo “Predstavitev projekta 

regioWIN, Interreg SI AT” z namenom predstavitve črpanja evropskih sredstev. več> 

Vir: Evropski kulturni in tehnološki center Maribor 

 

Okrogla miza o preseljevanju mladih 

 
Lokalna skupnost Ormož se, prav tako kot evropska, sooča s številnimi težavami, skrbmi in 

izzivi, ki jih prinašata pot v odraslost in zaposlovanje mladih. Mladinski center Ormož vidi 

odgovornost v tem, da pripomore k izgradnji vzpodbudnega okolja, ki bo omogočal mladim 

boljše pogoje za razvoj in gradnjo kvalitetnejšega življenja. več> 

Vir: Mladinski center Ormož 

Začetek koncertne vročice 

 
Pretekli konec tedna je prireditvena dvorana Patriot Mladinskega centra Dravinjske doline 

(MCDD) zopet oživela. več> 

Vir: MCDD 

“Žuram s prijatelji, ne z drogo!” 

 
Projekt “Žuram s prijatelji, ne z drogo!” je občini Brežice že dobro poznan, saj se izvaja že 13. 

leto. Namenjen je informiranju in ozaveščanju mladostnikov o škodljivosti rabe alkohola in 

drugih dovoljenih in nedovoljenih drog ter promoviranje varne zabave. več> 

Vir: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice 

NACIONALNO  

 

Social Impact Award 

 
V četrtek, 14.9.2017, vas organizatorji Social Impact ward vabijo, da se udeležite otvoritve 

tekmovanja Social Impact Award v ABC Acceleratorju v Ljubljani. več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

Festival LUPA 2017 

 

Danes, 13. 9. 2017, poteka v središču Ljubljane v organizaciji CNVOS-a Festival nevladnih 

organizacij LUPA v. Na festivalu se na več kot 56 stojnicah, predstavlja kar 121 nevladnih 

organizacij. več> 

http://mlad.si/2017/10/predstavitev-projekta-regiowin-interreg-si-at/
http://mlad.si/2017/10/okrogla-miza-o-preseljevanju-mladih/
http://mlad.si/2017/10/zacetek-koncertne-vrocice/
http://mlad.si/2017/10/zuram-s-prijatelji-ne-z-drogo-7/
http://mlad.si/2017/09/social-impact-award/
http://mlad.si/2017/09/festival-lupa-2017/
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Vir: uredništvo mlad.si 

Ključ do vključenosti 

 

MOVIT, Nacionalna agencija programa E+: Mladi v akciji, v sklopu mednarodnega projekta na 

temo socialnega vključevanja, v katerega je vključenih 13 nacionalnih agencij, organizira 

projekt, osredotočen na mlade z depriviligiranih območij. več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

Evropska strategija za mlade 

 
Poročilo predstavlja zaključke konference ‘Future EU Youth Strategy: Shape It, Move It, Be 

It’, ki je potekala v okviru Evropskega tedna mladih od 3. do 4. maja 2017. več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

Mladinsko delo in podjetniško učenje 

 

Evropska unija in države članice med mladimi promovirajo podjetniške kompetence kot 

priložnost za aktivno participacijo v družbi. Vloga mladinskega dela pri spodbujanju 

podjetniškega učenja je bila do danes zapostavljena. več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

 

 

Trajnostna mobilnost za mlade 

 
Evropski teden mobilnosti poteka na pobudo Evropske komisije in se odvija širom Evrope in 

drugih držav sveta že od leta 2002 in letos poteka že 16. leto zapored. Razvila se je iz pobude 

dneva brez avtomobila, ki so ga prvič izvedli v Franciji nekaj let pred tem. več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

Državna priznanja v mladinskem sektorju 

 
Urad RS za mladino do 18. oktobra 2017, zbira predloge za podelitev državnih priznanj v 

mladinskem sektorju. Na uredništvu mlad.si smo ob tej priložnosti, za mnenje prosili bivše 

prejemnike državnih priznanj na področju mladinskega dela, ki jih bomo objavili v 

posameznih prispevkih. več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

http://mlad.si/2017/09/kljuc-do-vkljucenosti-2/
http://mlad.si/2017/09/evropska-strategija-za-mlade/
http://mlad.si/2017/09/mladinsko-delo-in-podjetnisko-ucenje/
http://mlad.si/2017/09/trajnostna-mobilnost-za-mlade/
http://mlad.si/2017/09/drzavna-priznanja-v-mladinskem-sektorju-4/
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Premik naprej 2017 

 
Urad RS za mladino in uredništvo mlad.si sta v juniju pripravila vlogo za Natečaj za naj 

izboljšavo v javni upravi – PREMIK NAPREJ 2017, ki ga je organizirala Fakulteta za upravo. 

Portal mlad.si je bil izbran med štiri finaliste, ki so se danes, 21. septembra 2017, predstavili 

na XXIV. Dnevih slovenske uprave. več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

MEDNARODNO 

 

Mednarodna mladinska izmenjava ”Survivor’s guide to social media” 

Kaj so družbeni mediji in kaj predstavljajo? Ali so nevarni? Kako jih lahko uporabimo tudi v 

koristne namene? Na takšna in drugačna vprašanja so poskusili odgovoriti na letošnji 

mladinski mednarodni izmenjavi ”Survivor’s Guide To Social Media”. Organizirali so jo 

aktivisti Brez izgovora Slovenija. Trajala je teden dni, od 17. do 23. avgusta. več> 

Vir: Brez izgovora Slovenija 

Mednarodni dan duševnega zdravja 

Ob mednarodnem dnevu duševnega zdravja, ki ga obeležujemo 10. oktobra, bodo na Centru 

za osebnostno rast in psihoterapijo, največjem Slovenskem zasebnem psihoterapevtskem 

centru, v soboto, dne 7.10.2017, organizirali dan odprtih vrat. več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Strokovna skupina za mladinsko delo 

 
Evropska komisija in direktorat za izobraževanje, mlade, šport in kulturo, vabi predstavnike 

držav članic, da se udeležijo prvega srečanja strokovne skupine za mladinsko delo z mladimi 

migranti in begunci. Srečanje bo potekalo 20. septembra 2017 od 10.00 do 17.00 v 

Belgiji.več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

“Dvignite svoj glas za jutrišnjo Evropo” 

MOVIT, nacionalna agencija programa Erasmus+ za področje mladine in SALTO SEE RC, v 

sodelovanju z avstrijsko, poljsko in nemško nacionalno agencijo organizira forum na temo 

izobraževanja za demokratično državljanstvo z naslovom “Raise your voice for tomorrows 

Europe“.  več> 

http://mlad.si/2017/09/premik-naprej-2017-2/
http://mlad.si/2017/09/mednarodna-mladinska-izmenjava-survivors-guide-to-social-media/
http://mlad.si/2017/09/mednarodni-dan-dusevnega-zdravja/
http://mlad.si/2017/09/strokovna-skupina-za-mladinsko-delo/
http://mlad.si/2017/09/dvignite-svoj-glas-za-jutrisnjo-evropo/
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Vir: uredništvo mlad.si 

Mladinska izmenjava v Ommnu 

Petinpetdeset mladih, enajst različnih držav in kultur na mladinski izmenjavi. To so temelji 

Erasmus+ mladinske izmenjave Back 2 Basics, ki se je odvijala v Ommnu od 27. julija do 11. 

avgusta. več> 

Vir: Mladinski center Idrija 

Priporočilo o mladinskem delu 

Urad RS za mladino je poskrbel za prevod enega pomembnejših dokumentov o mladinskem 

delu Sveta Evrope, pri procesu nastajanja pa je sodeloval tudi predstavnik Urada RS za 

mladino v Medvladnem odboru za mladino pri Svetu Evrope Zorko Škvor. več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

Izlet SMC-jev na Balkan 

Vsako poletje se animatorji raznih SMC-jev (salezijanskih mladinskih centrov) podamo na 

potovanje po Evropi. Tokrat smo se odpravili na popotovanje po Balkanu. Začeli smo 7. 

avgusta, ko smo se ob 5.00 zbrali na Rakovniku in se odpeljali proti Medžugorju. več> 

Vir: Salezijanski mladinski center 

 

 

 

Festival STAGE 2017 

Teater Pozitiv je s svojo nanjnovejšo plesno gledališko predstavo “Popotniki / Travellers”, 

med 18. in 24. septembrom 2017, sodeloval na mednarodnem srednješolskem gledališkem 

festivalu STAGE v Cluju, Romuniji. več> 

Vir: KUD Pozitiv 

 

http://mlad.si/2017/09/mladinska-izmenjava-v-ommnu/
http://mlad.si/2017/09/priporocilo-o-mladinskem-delu/
http://mlad.si/2017/09/izlet-smc-jev-na-balkan/
http://mlad.si/2017/09/festival-stage-2017/

