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e-bilten SEPTEMBER 2015        

 

V mesecu septembru izpostavljamo:  

 

 

ČLANKI  

 

 Regijski dogodki v mladinskem sektorju 

 

 Z zdravjem povezano vedenje  

 Mladi v podporo kampanji Vesna  

 Izobraževalni videi in brošure za mladinske centre  

 Digitalne tehnologije v službi človeka 

 Delavnice “Izzivi mladim” v polnem teku  

 Regijski dogodek v Brežicah  

 regijski dogodek v Slovenski Bistrici  

 Sedanja generacija mladih najbolj izobražena  

 Selfiji so oblika e-participacije mladih  

 EVS izkušnja mladega prostovoljca v Kopru  

 Evropski dnevi judovske kulture  

 Informativno srečanje za prostovoljce  

 35 mladih zaključilo izmenjavo v Celju  

 Rotary Club Celje na obisku v MCC  

 Mednarodni dan mladih v Mariboru  
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 Mladi zavzeto razbijali stereotipe  

 Jari iz Celja nazaj na Finsko  

 Mladi uživali na Madžarskem  

 Salezijanska športna liga  

 Dobrodelni košarkarski turnir uspel!  

 Razvijati različne pristope dela z mladimi  

 9:09 – 9 minut čez 9. uro 9. dne v 9. mesecu v letu  

 Neformalno učenje v CID Ptuj  

 Mladi v Sežani o sivi ekonomiji  

 Najboljše novice iz sveta – POSTOJNA  

 Prosti čas je pomembna vrednota  

 Najboljše novice iz sveta – PTUJ  

 Center zaposlitvenih rešitev  

 Mednarodna ekipa snemala v Prlekiji  

 Stična mladih 2015  

 MC Litija išče nove sodelavce  

 50 odtenkov sive ekonomije v Mariboru  

 Poletje s SMC CELJE 

 MIKKov poletni tabor za otroke  

 MIKKlab delavnica DIY Microscope  

 Državno tekmovanje: gasilska orientacija  

 Za mlade v SMC Rakovnik  

 Politična akademija za mlade  

 SDM na Stični mladih 2015  
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 Zmagovalci Startup vikenda  

 

 

MNANJA 

 Kako pa s starejšimi “mladinci”? 

 “Predvsem mlade pozivam, naj ne nasedajo stereotipom.”  

 Biti z mladimi  

 

 

INTERVJU 

 “Prostovoljstvo je odlična priložnost!”  

 

LOKALNO  

 Poletna šola kreativnosti uspela  

 Novice iz sveta tudi na Ptuju  

 MCJ o informiranem mladincu  

 3. regijski dogodek – Črnomelj  

 Mladi o podjetnosti in inovativnosti mladih  

 Z nogometom proti diskriminaciji  

 Ljubljana mladim tudi letos  

 Zaključna konferenca MAMD  
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 Postani del ekipe “Izberi sam”  

 Razpis za razstavne termine v MB  

 Miro Cerar v Pomurju  

 

NACIONALNO  

 Z zdravjem povezano vedenje  

 Izobraževalni videi in brošure za mladinske centre  

 REGIJSKI DOGODKI 2015 – Začetek v Brežicah  

 RASTIMO SKUPAJ – Regijski dogodek Brežice  

 Mladoletnim alkohol dostopen v 92%  

 “Želimo, da je glas mladih slišan!”  

 Glavna dejstva o slovenskem kmetijstvu  

 Mreža MaMa praznuje 10 let delovanja!  

 Projekt Siva denarnica  

 Utrinki iz delavnic “Izzivi mladim”  

 Nefiksov izpis kompetenc prepričal  

 NE sovražnemu govoru na spletu  

 Vrzite kocko in na pot v Evropo  

 Vsi skupaj: “Mreža MaMa je zakon!”  

 Ypsilon + nagrada  

 Davki in jaz: znani ZMAGOVALKI  

 Ničelna toleranca do sovražnega govora  

 Sestanek koordinacija “Ne sovraži”  
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 “Slovenska šola je dobra šola” 

 

 

MEDNARODNO  

 

 Mladi, socialna omrežja in nasilje  

 Poziv mladih evropskim voditeljem  

 Zavod Ypsilon z IBM strokovnjaki  

 Mladinska konferenca – Luksemburg  

 Trendi med mladimi  

 Improcon 2015  

 Mladi o podnebnih spremembah  

 Teater Pozitiv navdušil v Sarajevu  

 Mladinska izmenjava v Litvi  
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NAPOVED DOGODKOV 

 3. regijski dogodek v Črnomlju  

 4. regijski dogodek v Velenju  

 Film na ulici v Ljubljani  

 Brezplačna delavnica “Ustvari fotografijo”  

 Filmopeka: Kabinet dr. Kaligarija  

 Kreativna delavnica – Puppet show  

 Pričenja se tradicionalni MCC uči  

 Reševanje konfliktov v prostovoljstvu  

 Spravi neživi predmet v gibanje  

 Sejem rabljenih učbenikov  

 Preventivno-izobraževalne delavnice  

 Prenovljen atrij in dvorana – otvoritev  

 Sejem prostega časa 2015  

 Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga  

 Izredni Tomaž Grom v Mariboru  

 Interaktivna predstava “OUTOPIA”  

 Kdo se boji rožnatega moža? 

  Festival Naredimo Celje zeleno  

 Projektna svetovalnica za mlade  

 Razstava Alene Drahokoupilove  

 Gledam širše, vidim več  
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 Evropski teden mobilnosti v Celju  

 O motivaciji in komunikaciji  

 Jazz atmosfera na Ptuju  

 6 delavnic za mlade iskalce zaposlitve  

 Pogovorni večer: BEGUNCI IN MI  

 Kaj je participatorni proračun?  

 Spanje za mir  

 Delavnice za brezposelne mlade  

 O politiki in filozofiji v animiranih filmih  

 Mladinska konferenca – Luksemburg  

 Nove poti do zaposlitve mladih  

 Nagradni natečaj za mlade  

 Zaključek Pozno poletnega festivala Rock zaključek Pozno poletnega festivala. 

 Večer družabnih iger  

 Voditeljevi izzivi – Bodite Zaposljivi!  

 Mladi, aktivni in kreativni  

 Začenja se ‘jekleni’ festival  

 Esperanto, Braillova pisava in 17 jezikov  

 Izobraževanje za mir  

 Začenja se 5. festival StopTrik  

 XII. Memorial Igorja Gošnjaka  

 Metoda gledališča zatiranih  

 Festival poezije VERZIONAR  

 Delavnica Izzivi mladim – Ajdovščina  
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 Delavnica Izzivi mladim – Koper  

 Delavnica Izzivi mladim – Ptuj  

 Delavnica Izzivi mladim – Murska Sobota  

 Delavnica Izzivi mladim – Jesenice  

 Delavnica Izzivi mladim – Slovenj Gradec  

 Delavnica Izzivi mladim – Novo mesto  

 Delavnica Izzivi mladim – Maribor  

 Delavnica Izzivi mladim – Žalec  

 Delavnica Izzivi mladim – Ljubljana (Ustvarjalnik)  

 Delavnica Izzivi mladim – Ormož  

 Delavnica Izzivi mladim – Kobarid  

 Delavnica Izzivi mladim – Ljubljana  

 Delavnica Izzivi mladim – Ljubljana (Tehnološki park)  

 Delavnica Izzivi mladim – Kranj  

 Delavnica Izzivi mladim – Videm pri Ptuju  

 Delavnica Izzivi mladim – Domžale  
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Uredništvo portala mlad.si 
5. oktober 2015 

info@mlad.si 
 

 ČLANKI  

 

Regijski dogodki v mladinskem sektorju  

Ciklus dogodkov se bo pričel jeseni, s prvim dogodkom 9. septembra 2015 v Brežicah, ko bo častna 
gostja ministrica za znanost, izobraževanje in šport dr. Maja Makovec Brenčič, zaključil pa se bo v 
začetku meseca decembra z nacionalnim posvetom o aktualnih temah v mladinskem sektorju. Z 
omenjenimi dogodki se želijo približati skupnemu cilju – hitrejši razvoj in izboljšanje položaja mladih v 

naši družbi. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Z zdravjem povezano vedenje  

Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju je ena redkih periodičnih mednarodnih raziskav, ki 
zajema številne vidike mladostnikovega zdravja in življenja: samooceno (duševnega) zdravja, 
zadovoljstva, poškodbe, ustno zdravje, z zdravjem povezana vedenja (npr. tvegana vedenja, prehrana, 
gibanje) in tudi socialni kontekst (družina, šola, vrstniki). več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Mladi v podporo kampanji Vesna  

V začetku prejšnjega leta je z nacionalno konferenco z naslovom Nasilje v družini – vloga zakonodaje 
in družbena odgovornost, stekla dvoletna nacionalna kampanja Vesna – živeti življenje brez nasilja. Ta 
izpostavlja pomen ukrepanja proti nasilju nad ženskami in je usmerjena v postopno, a vztrajno 
spreminjaje odnosa do te problematike. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Izobraževalni videi in brošure za mladinske centre  

Tri kratke izobraževalne videe in brošure za mladinske centre je razvila PiNA je v sklopu projekta 
Vsebinska mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID).V zadnjih 
dvajsetih letih je internet postal sestavni del našega življenja. Gre za odličen način komunikacije, 
izobraževanja in lastne promocije pred širšim občinstvom. več > 

Vir: Kulturno izobraževalno društvo PINA 

 

mailto:info@mlad.si
http://mlad.si/2015/09/regijski-dogodki-v-mladinskem-sektorju/
http://mlad.si/2015/09/z-zdravjem-povezano-vedenje-v-solskem-obdobju/
http://mlad.si/2015/09/mladi-v-podporo-nacionalni-kampanji-vesna/
http://mlad.si/2015/09/izobrazevalni-videi-in-brosure-za-mladinske-centre/
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Digitalne tehnologije v službi človeka 

Internet je v zadnjih dveh desetletjih postal pomemben sestavni del našega življenja. Njegov vpliv se 
še posebej kaže pri t. i. digitalno domorodni družbeni skupini, generaciji Y, ki jo je internet oblikoval, 
in zaradi česar zavzema pomembno vlogo v različnih življenjskih vidikih mladega človeka. več > 

Vir: Kulturno izobraževalno društvo PINA 

 

Delavnice “Izzivi mladim” v polnem teku  

Delavnice, namenjene mladim med 15. in 29. letom, ki trajajo en teden, so namenjene spodbujanju 
mladih k ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti ter razvijanju spretnosti, ki vplivajo na osebni in 
poklicni razvoj posameznika. Delavnice izvajajo izkušeni mentorji iz sveta podjetništva. Hkrati pa 
podjetja, ki zagotovijo konkretne izzive, lahko pridobijo nove, sveže ideje za rešitev omenjenih 
izzivov. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

1. Regijski dogodek v Brežicah  

Na pobudo Urada Republike Slovenije za mladino in v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije, 
Mladinsko mrežo MaMa in Zavodom Movit ter ZPTM Brežice, kot regijskim koordinatorjem, je 
potekal prvi regijski dogodek mladinskega sektorja spodnjeposavke regijev Brežicah! Dogodek je 
potekal v prostorih MC Brežice. Gostje dogodka: Irena Pirc, Brigita Vončina in dr. Maja Makovec 
Brenčič. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

2. regijski dogodek v Slovenski Bistrici  

V Slovenski Bistrici  se je odvijal drugi v nizu dvanajstih regijskih dogodkov. Dogodek je  potekal v 
prostorih Ljudske univerze Slovenska Bistrica. Gostje strukturiranega dialoga pa so bili: Damjana Košir 
(gen. direktorica Direktorata za trg dela in zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve), mag. Peter Debeljak (direktor Urada RS za mladino) in Stanislav Mlakar (podžupan občine 
Slovenska Bistrica). več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Sedanja generacija mladih najbolj izobražena  

Evropska komisija in države članice so 15. septembra predstavile skupno poročilo o izvajanju 
mladinske politike na EU ravni s predlogi za krepitev sodelovanja na področju mladine do leta 
2018. Ena od ključnih ugotovitev Evropske komisije in držav članic je, da je sedanja generacija mladih 
bolj izobražena kot katera koli druga, vendar je kriza ustvarila razlike. več > 

Vir: Evropska komisija 

 

http://mlad.si/2015/09/digitalne-tehnologije-v-sluzbi-cloveka/
http://mlad.si/2015/09/delavnice-izzivi-mladim-v-polnem-teku/
hhttp://mlad.si/2015/09/v-zivo-1-regijski-dogodek-v-brezicah/
http://mlad.si/2015/09/v-zivo-2-regijski-dogodek-slovenska-bistrica/
http://mlad.si/2015/09/sedanja-generacija-mladih-najbolj-izborazena/
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Selfiji so oblika e-participacije mladih  

V okviru Vsebinske mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo je v PiNA produkciji nastala četrta 
video oddaja z naslovom Splet in družbena orodja za e-participacijo mladih. Mladost. Obdobje 
številnih možnosti in priložnosti, pa tudi ovir in tveganj. Mladi danes zavzemajo vlogo mnenjskih 
voditeljev na področju kulturne industrije, in soustvarjalcev, celo voditeljev na področju tehnoloških 
in informacijskih inovacij. več > 

Vir: Kulturno izobraževalno društvo PINA 

 

EVS izkušnja mladega prostovoljca v Kopru  

Vabljeni k ogledu kratkega videa, ki ga je izdelal Leon Hrvatin v okviru projektne prakse na PiNI, in 
prikazuje izkušnjo Evropske prostovoljne službe (EVS) Bruna Salgada Berzal. Bruno iz Španije je v 
okviru Evropske prostovoljne službe (EVS) na PiNI v Kopru živel in delal med novembrom 2014 in 
julijem 2015, kot novinar, producent, pisec in prevajalec pa je v tem času pridobil bogate izkušnje na 
področju multimedije (video produkcija, fotografija, animacija, itd.). več > 

Vir: Kulturno izobraževalno društvo PINA 

 

Evropski dnevi judovske kulture  

Sezam vabi vse mlade, mlade starše z otroki, na pesniško ustvarjalni dogodek znotraj prireditev 
Evropskih dni judovske kulture in sicer v nedeljo, 6.9. 2015 od 11. ure naprej na Novi trg 1 v Ljubljani. 
V nedeljo ob tej uri vas bo namreč z umetniško intervencijo pričakala Noemi Levovnik Veberič v 
družbi pesnika Dejana Kobana. več > 

Vir: Združenje mladih, staršev in otrok Sezam 

 

Informativno srečanje za prostovoljce  

Program Mladinske delavnice je namenjen mladostnikom v starosti med 13. in 15. letom oziroma 
učencem osmih in devetih razredov osnovnih šol. Program izhaja iz modela primarne preventive za 
mlade, ki pospešuje razvojne in socializacijske procese pri mladih ter lahko preprečuje njihovo 
socialno izključenost. več > 

Vir: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA 

 

http://mlad.si/2015/09/tudi-selfiji-so-oblika-e-participacije-mladih/
http://mlad.si/2015/09/evs-izkusnja-mladega-prostovoljca-v-kopru/
http://mlad.si/2015/09/evropski-dnevi-judovske-kulture/
http://mlad.si/2015/09/informativno-srecanje-za-prostovoljce/
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35 mladih zaključilo izmenjavo v Celju  

V soboto, 29. avgusta 2015 se je v Celjskem mladinskem centru uspešno zaključila še ena mladinska 
izmenjava, ki je potekala v okviru projekta Peer-to-peer.  Na izmenjavi je sodelovalo 35 mladih iz 
Italije, Španije, Poljske, Hrvaške in Slovenije. Udeleženci izmenjave so definirali pojem socialne 
izključenosti, se z različnimi metodami in tehnikami učili prepoznavanja mladih z manj priložnostmi 

ter ugotavljali, katere omejitve mladim preprečujejo boljšo socialno vključenost. več > 

Vir: Celjski mladinski center 

 

Rotary Club Celje na obisku v MCC  

Zadnji avgustovski dan so v Celjskem mladinskem centru gostili člane Rotary Cluba Celje. Njihov 
predsednik Srečko Gorenjak je povedal, da letošnje rotarijsko leto posebej posvečajo mladim, zato so 
želeli spoznati njihovo delo. Direktorica Glorjana Veber je predstavila zavod, o posameznih enotah pa 
so spregovorili njihove vodje.  več >  

Vir in foto: Celjski mladinski center 

 

Mednarodni dan mladih v Mariboru  

Tokrat prvič skupaj in zagotovo ne zadnjič: organizacije za mlade v Mariboru; Mestni mladinski svet 
Maribor, EKTC Maribor, MKC Maribor in EPEKA, so združile energijo in znanje ter organizirale 
mladinsko prireditev Mednarodni dan mladih. Celodnevni program je bil zelo pester in vsaka od 
sodelujočih organizacij je bila zadolžena za določen vsebinski in finančni del programa. EKTC Maribor 
je poskrbel za oblikovanje tiskovin (plakat, zloženko) in za vizualno podobo, fb ter za medijska 
sporočila o prireditvi. več >  

Vir: EKTC 

 

Mladi zavzeto razbijali stereotipe  

Na izmenjavi se je zbralo 23 mladih z manj priložnostmi iz štirih držav: Bolgarije, Madžarske, Španije 
in Slovenije. Tekom 10 dnevnega projekta v RIS dvorcu Rakičan so se mladi učili prepoznavati 
stereotipe v medijih, do njih vzpostavljati kritičen odnos, se urili v pisanju kratkih novinarskih 
prispevkov in na koncu naredili svoj spletni časopis, ki so ga predstavili na mini tiskovni konferenci. 
več >  

Vir: Voluntariat, Zavod za mednarodno prostovoljno delo 

 

http://mlad.si/2015/09/35-mladih-zakljucilo-izmenjavo-v-celju/
http://mlad.si/2015/09/rotary-club-celje-na-obisku-v-celjskem-mladinskem-centru/
http://mlad.si/2015/09/rotary-club-celje-na-obisku-v-celjskem-mladinskem-centru/
http://mlad.si/2015/09/mednarodni-dan-mladih-v-mariboru-uspel/
http://mlad.si/2015/09/mednarodni-dan-mladih-v-mariboru-uspel/
http://mlad.si/2015/09/mladi-zavzeto-razbijali-stereotipe/
http://mlad.si/2015/09/mladi-zavzeto-razbijali-stereotipe/


   
                                                                                                                                 

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

 

Jari iz Celja nazaj na Finsko  

Med 22. in 29. avgustom se je v okviru projekta Boost your possibilities – Youth Centres for youth 
mobility and intercultural learning, v Celjskem mladinskem centru mudil Jari Ahola, delavec finskega 
mladinskega centra Marttinen.  Jari je v Celje prišel v okviru »job shadowinga«, ki je ena od aktivnosti 
omenjenega projekta, v katerem Celjski mladinski center sodeluje kot lokalni koordinator. več >  

Vir: Celjski mladinski center 

 

Mladi uživali na Madžarskem  

Med 20. julijem in 2. avgustom letošnjega leta je 5 mladih udeležencev iz Slovenije doživelo izkušnjo, 
ki se jim je močno vtisnila v spomin. Skupaj s  30 drugimi udeleženci iz 5 različnih držav ter 
soorganizatorji izmenjave so v obdobju 13 dni v mali vasici Kunbábony, ustvarjali trajnostno 
infrastrukturo, skrbeli za permakulturni vrt in kuho ter se ob vsem tem urili v timskem delu s 
popolnoma novimi ljudmi. več > 

Vir: Zavod NEFIKS 

 

Salezijanska športna liga  

Vse organizacije, ki v svojem mladinskem delovanju združujete mlade v rekareativnem športu 

vabljene, da se priključite Salezijanksi športni ligi. Salezijanska športna liga (SŠL) je del 

mednarodne mladinske športne zveze PGSi. več >  

Vir: Društvo salezijanski mladinski center Rakovnik 

 

Dobrodelni košarkarski turnir uspel!  

V sklopu Rekreativne lige Zasavje je v sodelovanju z Mladinskim centrom Trbovlje v soboto, 5.9.2015, 
potekal dobrodelni košarkarski turnir, na katerem je zmagala ekipa državnih prvakov v ulični košarki 
“Gostilna morski konjiček/logodesign.si” (Team Thorex 3×3). Drugo mesto je osvojila ekipa 
“Zlatoroga“, tretje mesto pa “Ta zadna ekipa“. Vsem udeležencem se organizatorji zahvaljujejo za 
sodelovanje, veliko mero humanitarne naklonjenosti, ogromno dobre volje in pozitivnih misli. več > 

Vir: Mladinski center Trbovlje 

 

Razvijati različne pristope dela z mladimi  

Usposabljanje je namenjeno mladinskim delavcem, ki bodo razvijali različne pristope dela z mladimi, 
ki temeljijo na gibanju, plesu, športnih aktivnostih in jogi. Na usposabljanju sodeluje 25 mladih iz 
9 držav. Usposabljanje vodi Ieva Grundšteine iz Latvije. več >  

Vir: MKC Slovenj Gradec 
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9:09 – 9 minut čez 9. uro 9. dne v 9. mesecu v letu  

9. septembra obeležujemo mednarodni dan ozaveščanja o posledicah izpostavljenosti otroka 
alkoholu pred rojstvom (Dan fetalnega alkoholnega sindroma – FAS). Na svetu živi na milijone oseb s 
fetalnimi alkoholnimi motnjami, katerih kakovost življenja je slabša zato, ker so njihove matere v 
nosečnosti pile alkohol. več > 

Vir: Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija in uredništvo mlad.si 

 

Neformalno učenje v CID Ptuj  

Neformalno učenje je eno najpomembnejših programskih vsebin mladinskega centra CID Ptuj. Zato 
so tudi to leto pripravili pestro paleto najrazličnejših aktivnosti. več > 

Vir: CID Ptuj 

 

Mladi v Sežani o sivi ekonomiji  

V ponedeljek, 7. septembra, so dijaki Gimnazije in ekonomske šole ŠC Srečka Kosovela Sežana 
spoznavali pomen in pomembnost plačevanja davkov. Dijaki ŠC Srečka Kosovela so pod taktirko 
Inštituta za mladinsko politiko spoznavali negativne posledice sive ekonomije ter s pomočjo dela v 
skupinah in reševanja didaktičnih kvizov ugotavljali pomen davčnega sistema. več > 

Vir: Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina 

 

Najboljše novice iz sveta – POSTOJNA  

V petek 11. septembra se je Mladinski center Postojna skupaj z Regionalnim stičiščem Boreo pridružil 
akciji Najboljše novice iz sveta, na pobudo glavnih organizatorjev Ministrstva za zunanje zadeve in 
Slovenske filantropije. Prostovoljke so na parkirišču stavbe Primorka v centru Postojne razdelile 50 
izvodov časopisa s pozitivnimi novicami in prav toliko kefirjev Mlekarne Planika – simbolično 
okrepitev za dobro jutro.  več >  

 Vir: MC Postojna, Martina Ćiković 

 

Prosti čas je pomembna vrednota  

Prosti čas je vedno bolj pomemben del našega življenja, predvsem zato, ker ga imamo vedno manj.V 
CID Ptuj si prizadevajo, da bi na pomembnost prostega časa in njegovega koristnega in ustvarjalnega 
preživljanja, ki lahko okrepi in razširi razvoj kompetenc  vsakega posameznika izven šolskega 
okolja opozorili predvsem mlade in starše v lokalnem okolju. več >  

 Vir: CID Ptuj, Jurij Šarman, koordinator mladinskih programov 
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Najboljše novice iz sveta – PTUJ  

300 prostovoljcev po vsej Sloveniji je skupaj stopilo z željo javnosti predstaviti dosežke globalne 
solidarnosti, rezultate, ki jih prinašajo partnerstva mednarodnega razvojnega sodelovanja. 
Mimoidočim so polepšali dan s časopisom, ki govori zgodbe o uspehu, napredku, poleg tega pa jim 
ponuditi kefir, ki je proizvod domače mlekarne. več >  

 Vir: CID Ptuj, Jurij Šarman 

  

Center zaposlitvenih rešitev  

Na Zavodu Nefiks v jesenski sezoni ponujajo nove možnosti za iskalce prve zaposlitve. Gre za Center 
zaposlitvenih rešitev, kjer bodo mladi lahko dobili tako zgolj nasvet, kakor tudi možnost sodelovanja v 
zaposlitvenih klubih. Glede na to, da so bili v preteklih sezonah s svojimi projekti uspešni, verjamejo, 
da bomo skupaj z mladimi uspehe želi tudi sedaj. več >  

 Vir: Zavod Nefiks 

 

Mednarodna ekipa snemala v Prlekiji  

Minuli teden je bila v MCP-PC, so.p. nameščena celotna mlada in mednarodna ekipa. Profesionalna in 
perspektivna filmska ekipa je v minulem tednu ustvarjala na terenu, na območju Prlekije in Prekmurja 
ter posnela vse potrebne kadre, ki bodo sedaj na Fakulteti za dramsko umetnost v Beogradu 
zmontirani v diplomski film mlade, novopečene, ljutomerske režiserke Tine Ščavničar. več >                                                                                                                     

Vir: MCP-PC, SO.P. 

 

Stična mladih 2015  

34. Stična mladih bo v soboto, 19. septembra 2015, v Stični pri Ivančni Gorici. Tradicionalno srečanje 
mladih katoličanov, ki vsako leto poteka tretjo soboto v septembru in v veliko skupnost pritegne med 
5.000 in 8.000 mladih iz cele Slovenije, je namenjeno medsebojni podelitvi izkušnje vere. več > 

Vir: Društvo SKAM – Skupnost katoliške mladine 

 

MC Litija išče nove sodelavce  

V MC Litija iščejo nove sodelavce prostovoljce za delo na posameznih projektih: Stojnica vse 
zastojn, Unikatija, Klubska scena in Učna pomoč. “V ekipo malce trčenih, ampak prijetnih sodelavcev 
MC Litija sprejemamo nove posebneže, ki bi delali na posameznih projektih. več >  

Vir: Mladinski center Litija 
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50 odtenkov sive ekonomije v Mariboru  

V Kulturnem društvu Mladinski center IndiJanez se je pretekli teden odvijala razprava na temo sive 
ekonomije. Siva ekonomija je svojevrsten fenomen, s katerim se v spektru vseh njenih petdesetih 
odtenkov srečujemo po vseh državah sveta. Njen obseg v Sloveniji se giblje med 20 do 24 odstotkov 
BDP in se nenehno povečuje. več >  

Vir: Zavod Nefiks 

 

Poletje s SMC CELJE 

Otroci in mladostniki, ki se udeležujejo programov društva SMC Celje, so se veselili poletja, saj 
so vedeli, da bodo lahko spet v dobri družbi in zaposleni z mnogimi dejavnostmi. Projekte pripravljajo 
salezijanci s skupino 30-ih animatorjev prostovoljcev. Na začetku počitnic so se animatorji odpravili 
na oratorijske priprave na Škofije pri Kopru, kjer so naredili podroben načrt, katere delavnice in igre 

bodo imeli ter vadili dramsko zgodbo Kaleidos, kar pomeni Zaklad. več >  

Vir: SMC Celje, Urška Šket 

 

MIKKov poletni tabor za otroke  

V letošnjem letu je mladinski center MIKK Murska Sobota organiziral prvi MIKK-ov poletni tabor za 
otroke. Trajal je od 3. do 7. avgusta, zaključni “Družabno kreativni dan” za starše in otroke pa so 
organizirali 5. septembra pri Osnovni šoli Grad, kjer imajo edino še delujočo glineno peč za (črno) 
žganje lončenine na slovenskem. več >  

Vir in foto: MIKK Murska Sobota 

 

MIKKlab delavnica DIY Microscope  

V tednu od 17. do 21. avgusta 2015 so v MIKKlabu organizirali prvi sklop delavnic in pripadajočega 
dogajanja. Gostili so Lino Mejia iz Kolumbije, ki je na izredno zanimivem predavanju predstavila 
primer dobre prakse, kako njen projekt PLATHEDRO od 2004 naprej deluje kot neodvisna platforma 
za širšo raznolikost ustvarjalnih izrazov in učnih izkušenj, ter kako umetnost, tehnologija in skupnosti 
prispevajo k ustvarjalni dobrobiti in družbeni preobrazbi. več > 

Vir in foto: MIKK Murska Sobota 

 

Državno tekmovanje: gasilska orientacija  

Prostovoljno gasilsko društvo Dole pri Litiji je v soboto, 19. septembra 2015, skupaj z GZ Slovenije 
organiziralo 18. državno tekmovanje pionirjev in mladincev in 15. državno tekmovanje gasilcev 
pripravnikov v gasilski orientaciji. več >  

Vir: Janja Vlaj, članica MS GZS 
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Za mlade v SMC Rakovnik  

Mladi pozor, v Salezijanskem mladinskem centru na Rakovniku v Ljubljani z oktobrom začenjajo novo 
programsko leto. več >  

Vir: SMC Rakovnik 

 

Politična akademija za mlade  

V sredo, 23. septembra, je Mlada Slovenija v okviru projekta politične akademije, s katerim želi mlade 
spodbuditi k aktivnemu državljanstvu, organizirala pravno obarvano popoldne, na katerem so 
spregovorili o zakonodajnem postopku in volilnih sistemih.  Po uvodnem pozdravu predsednika 
Mlade Slovenije Federica V. Potočnika je besedo dobil Matej Hrast, podpredsednik podmladka in 
študent ljubljanske pravne fakultete, ki je zbranim pripravil predavanje z naslovom “Od ideje do 

zakona“. več >  

Vir: Mlada Slovenija 

 

SDM na Stični mladih 2015  

Slovenska demokratska mladina je tudi letos s svojo stojnico sodelovala na Stični mladih. Številnim 
mladim obiskovalcem so predstavili njihovo organizacijo, delovanje, vrednote za katere se zavzemajo 
in ukrepe, s katerimi si prizadevajo za boljše življenje mladih. več > 

Vir: Slovenska demokratska mladina 

 

Zmagovalci Startup vikenda  

Na Startup vikendu podjetništva z družbenim učinkom, ki se je minuli konec tedna odvijal v Središču 
Rotunda, je zmagovalno idejo predstavila skupina Utrip. Utripova poslovna ideja je prenavljati staro 
pohištvo in tako zadovoljiti tiste kupce, ki si želijo kakovostnih in unikatnih izdelkov. Pohištvo 
nameravajo prenavljati tudi po meri in tako ustvariti idealen kos za vsak dom. več > 

Vir: Središče Rotunda, Nataša Čepar 

 

 

 MNANJA 

Kako pa s starejšimi “mladinci”?  

Tokrat v zanimivo branje ponujamo zapisano mnenje Andreja Černelča iz Mladinskega društva 
Bistrica ob Sotli. Poslal nam je zapis in razmišljanje ob situaciji, ko posameznik preseže t.i. magično 
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mejo 30 let. Kaj potem? Kot pravi – “Starejši ‘mladinci’ so, se zdi, na lepem obsojeni na ožemanje 
kozarcev špricerja v najbližji beznici. Ali pač?”  več > 

Vir: Andrej Černelč, Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli 

 

“Predvsem mlade pozivam, naj ne nasedajo stereotipom.”  

Ob trenutni krizi, v kateri se je znašlo na stotisoče beguncev, visok odstotek med njimi je mladih, se 
poraja veliko vprašanj. A pravo in edino vodilo skozi katerokoli delovanje v tej smeri je ljubezen do 
sočloveka in njegovega dostojanstva. To je stališče, ki ga zasedamo tudi na uredništvu portala mlad.si 
in v luči širitve primernega in spoštljivega odnosa do kogarkoli, smo se za mnenje o tej pereči temi 
obrnili tudi na evropsko poslanko iz vrst Skupine naprednega zavezništva socialistov in demokratov v 
Evropskem parlamentu, Tanjo Fajon. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Biti z mladimi  

Tokrat med mnenji objavljamo prispevek Domna Strmšnika iz Društva SMC Rakovnik. O tem česa se 
je potrebno zavedati ob mladih, o vzgibih in prvinskosti in reakcijah. Kaj je najbolj pomembno za tiste, 
ki delajo z mladimi? Kje je torej refleksija lastnega odraščanja in spoznavanja okolice in sebe?  Odrasli 
smo se naučili, da je prenašati ljudi, ki niso uglašeni s svojimi čustvi nekaj normalnega. več > 
 
Vir: Društvo SMC Rakovnik, Domen Strmšnik 
 

 

 

 INTERVJU 

“Prostovoljstvo je odlična priložnost!”  

Marek Šurkala je star 26 let. Slovak po rodu že od rojstva živi v majhnem češkem mestecu Haviřov. 
Menda je kraj podoben našemu Velenju, zato vsakomur raje pove, da je iz 15 kilometrov oddaljene 
Ostrawe. Tja se je Marek tudi podal na študij filozofije. V Maribor (v Pekarno Magdalenske mreže, 
kulturni center Pekarna) je kot prostovoljec pri projektu EVS (Evropska prostovoljna služba) prišel 
letos februarja, domov se bo po desetih mesecih vrnil konec leta. več 
 
Vir: INFOPEKA Pekarna Magdalenske mreže Maribor, Petra Bauman 
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 LOKALNO  

 

Poletna šola kreativnosti uspela  

V zadnjih dveh tednih v avgustu je v Mladinskem centru Dravinjske doline potekala Poletna šola 
kreativnosti, ki je bila namenjena otrokom starim od 6 do 11 let in prostovoljcem, ki so z delom z 
otroki pridobivali nove kompetence. več > 

Vir: Mladinski center Dravinjske doline 

 

Novice iz sveta tudi na Ptuju  

Prostovoljci bodo v petek, 11. 9., v jutranjih urah v okrog 40 krajih po Sloveniji in 13 državah EU 
razdeljevali časopis Najboljše novice iz sveta. Na Ptuju so k tej dobronamerni in pozitivni akciji skupaj 
s prostovoljci pristopili v mladinskem centru CID Ptuj. Gre za brezplačen časopis, ki zajema dejstva o 
rezultatih mednarodnega razvojnega sodelovanja. več > 

Vir: CID Ptuj 

 

MCJ o informiranem mladincu  

Medvrstniško informiranje mladih je ključnega pomena tudi za vključevanje motiviranih mladih na 
vsa različna programska področja, ki jih za mlade in skupaj z mladimi izvajamo mladinski centri. Tega 
se že vsa leta zavedajo tudi v Mladinskem centru Jesenice. V mesecu septembru so se pridružili 
pobudi Mreže MaMa in v sklopu Tedna mladinskih centrov naše izvajanje INFO TOČK na Srednji šoli 
Jesenice in na Gimnaziji Jesenice nadgradili s kontinuiranim medvrstniškim informiranjem. več > 

Vir: MCJ 

 

3. regijski dogodek – Črnomelj  

Danes se je v Črnomlju odvil tretji v nizu dvanajstih 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 tudi Mladinski center BIT. Gostje: Marko Drofenik, 
generalni direktor na Direktoratu za regionalni razvoj, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo , Andraž Zgonc iz Urada RS za mladino, Tamara Potokar, direktorica občinske uprave 
občine Črnomelj in Peter Črnič, direktor RIC Bela Krajina. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 
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Mladi o podjetnosti in inovativnosti mladih  

Mladinski center Ormož, Gimnazija Ormož in Kajžar EU fest 2015 so organizirali zanimiv dogodek, ki 
se je dotaknil in prevetril aktualno in perečo problematiko mladih – zaposljivost, podjetnost in 
inovativnost mladih. Diskusijsko polje je z uvodnim predavanjem segrela Petra Škarja, mlada 
podjetnica, avtorica knjižnih uspešnic Česar nas niso naučili v šolah, Ameriški milijonarji so 
spregovorili ter Najdi svojo srečo in mir več > 

Vir: Mladinski center Ormož, Marijana Korotaj 

 

Z nogometom proti diskriminaciji  

Četrtni mladinski center Zalog, ki deluje v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji, je v sodelovanju z 
Društvom DIH – Enakopravni pod mavrico in številnimi prostovoljci ter podporniki, v nedeljo, 27. 9. 
2015, na šolskem igrišču Osnovne šole Zalog v Zalogu, izvedel že 16., tradicionalno, družabno – 
rekreativno prireditev PLATA 2015 – Z nogometom proti diskriminaciji. več > 

Vir: Javni zavod Mladi zmaji, Marko Taljan in Doris Novak 

 

Ljubljana mladim tudi letos  

Projekt Ljubljana mladim – enostavno mladi je tudi v letošnjem poletju mladinskim organizacijam in 
organizacijam za mlade omogočil brezplačne vstopnice za kopališče Kodeljevo. stopnice so bile 
dodeljene 32 organizacijam, ki so jih lahko koristile v poletnem času, in sicer v mesecu juliju in 
avgustu.  Kot vsa leta doslej so imele prednost pri dodelitvi tiste organizacije, ki delujejo z mladimi z 
manj priložnostmi in so sofinancirane s strani Urada za mladino Mestne občine Ljubljana. več > 

Vir: ŠKUC 

 

Zaključna konferenca MAMD  

V Domu kulture Slovenske Konjice je bila izvedena zaključna konferenca projekta Mladi ambasadorji 
medkulturnega dialoga, ki ga izvaja Mladinski svet Občine Slovenske Konjice in je sofinanciran s strani 
Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma. Udeležile so se je delegacije iz 
5 OŠ: OŠ Pod goro, OŠ Zreče, OŠ Loče, OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica in OŠ Ob Dravinji.  več > 

Vir: MSOSK 

 

Postani del ekipe “Izberi sam”  

Si dijak/inja ali študent/ka in te zanima delo z mladimi na področju alkohola? Postani del ekipe Izberi 
sam. Program Izberi sam si prizadeva za zmanjševanje škodljivih posledic alkohola med mladimi. Z 
različnimi pristopi in metodami mlade osveščajo o alkoholu in tveganjih, ki lahko nastanejo ob 
njegovi uporabi. več >  

http://mlad.si/2015/09/mladi-o-podjetnosti-in-inovativnosti/
http://mlad.si/2015/09/z-nogometom-proti-diskriminaciji/
http://mlad.si/2015/09/ljubljana-mladim-brezplacne-vstopnice-za-kopalisce-kodeljevo/
http://mlad.si/2015/09/zakljucna-konferenca-mamd-2/
http://mlad.si/2015/09/postani-del-ekipe-izberi-sam/
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Vir: Združenje DrogArt 

 

Razpis za razstavne termine v MB  

Galerija Media Nox, ki deluje v okviru Mladinskega kulturnega centra Maribor in se nahaja v centru 
Maribora, objavlja razpis za razstavne termine v letu 2016. Galerija je namenjena predstavitvam 
sodobnih likovnih, audio-vizualnih, performativnih in drugih umetniških praks. več >  

Vir: Mladinski kulturni center Maribor 

 

Miro Cerar v Pomurju  

Med obiskom Vlade Republike Slovenije v Pomurski regiji, so predstavniki vlade, v sredini septembra, 
v Ljutomeru odigrali košarkarsko tekmo proti predstavnikom Pomurja, po tekmi pa se je predsednik 
vlade, dr. Miro Cerar, ustavil še v preddverju Športno izobraževalnega centra (ŠIC) Ljutomer, kjer se je 
udeležil ogleda predstavitve dejavnosti pomurskih nevladnih organizacij. več >                  

Vir: Mladinski center Prlekije-Pokrajinski center NVO 

 

 

 

 NACIONALNO  

 

“Slovenska šola je dobra šola” 

Ob začetku novega šolskega leta objavljamo poslanico ministrice za izobraževanje, znanost in šport, 
dr.  Majo Makovec Brenčič. V novo šolsko leto vstopa 173.960 učenk in učencev. Ministrica je med 
drugim za medije ponosno povedala, da se število učencev v osnovnih šolah povečuje –  letos jih bo v 
primerjavi z lani 4.000 več, hkrati pa podatki ministrstva tudi kažejo, da se število učencev v osnovni 
šoli povečuje že nekaj let. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Z zdravjem povezano vedenje  

Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju je ena redkih periodičnih mednarodnih raziskav, ki 
zajema številne vidike mladostnikovega zdravja in življenja: samooceno (duševnega) zdravja, 
zadovoljstva, poškodbe, ustno zdravje, z zdravjem povezana vedenja (npr. tvegana vedenja,prehrana, 
gibanje) in tudi socialni kontekst (družina, šola, vrstniki). več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

http://mlad.si/2015/09/razpis-za-razstavne-termine-v-mb/
http://mlad.si/2015/09/razpis-za-razstavne-termine-v-mb/
http://mlad.si/2015/09/miro-cerar-v-mladinskem-centru-prlekije-pc-nvo/
http://mlad.si/2015/09/miro-cerar-v-mladinskem-centru-prlekije-pc-nvo/
http://www.mizs.gov.si/si/medijsko_sredisce/video/video/article/9213/f6c2dfffbf065a36703bca11fbee4d89/
http://mlad.si/2015/09/slovenska-sola-je-dobra-sola/
http://mlad.si/2015/09/z-zdravjem-povezano-vedenje-v-solskem-obdobju/
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Izobraževalni videi in brošure za mladinske centre  

Tri kratke izobraževalne videe in brošure za mladinske centre je razvila PiNA je v sklopu projekta 
Vsebinska mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID). V zadnjih 
dvajsetih letih je internet postal sestavni del našega življenja. Gre za odličen način komunikacije, 
izobraževanja in lastne promocije pred širšim občinstvom. več > 

Vir: Kulturno izobraževalno društvo PINA 

 

REGIJSKI DOGODKI 2015 – Začetek v Brežicah  

Na pobudo in ob podpori Urada RS za mladino, Mladinski svet Slovenije skupaj z Mladinsko mrežo 
MaMa in nacionalno agencijo Movit letošnjo jesen pripravlja 12 regijskih dogodkov, namenjenih 
krepitvi mladinskega sektorja. ladi in vsi drugi, ki se ukvarjajo z mladinskim sektorjem, bodo tako 
imeli priložnost, da se seznanijo iz prve roke z znanji, izkušnjami in dobrimi praksami, hkrati pa bodo 
lahko sami izpostavili vse tiste težave in ovire, ki jim preprečujejo, da bi se v njihovi regiji mladinski 
sektor razvijal, kot bi si to želeli. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

RASTIMO SKUPAJ – Regijski dogodek Brežice  

Dogodek je namenjen vsem, ki delate z mladimi in za mlade, da jasno in glasno spregovorite o vsem, 
kar se dogaja v vašem lokalnem okolju, o aktivnostih in premislekih, ki vas navdušujejo in težavah, s 
katerimi se soočate. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Mladoletnim alkohol dostopen v 92%  

Pred kratkim je v prostorih Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija potekala novinarska konferenca, 
na kateri je zveza skupaj z Evropsko mladinsko zvezo za alkoholno politiko, Nacionalnim inštitutom za 
javno zdravje in Ministrstvom za zdravje predstavila rezultate raziskave o dostopnosti alkohola 
mladoletnim in hkrati deležnike pozvala, naj strožje ukrepajo na tem področju. več > 

Vir: Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija 

 

“Želimo, da je glas mladih slišan!”  

V prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je potekala novinarska konferenca 
namenjena prihajajočim regijskim dogodkom. Svoja stališča, načrte, mnenja in pričakovanja so 
predstavili ministrica za izobraževanje, znanost in šport,  dr. Maja Makovec Brenčič, direktor Urada 
RS za mladino Peter Debeljak in predsednik Mladinskega sveta Slovenije Tin Kampl. Konference sta se 
prav tako udeležila Uroš Skrinar, direktor Nacionalne agencije MOVIT in direktorica Mladinske mreže 
MaMa Maja Hostnik. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

http://mlad.si/2015/09/izobrazevalni-videi-in-brosure-za-mladinske-centre/
http://mlad.si/2015/09/regijski-dogodki-2015-zacetek-v-brezicah/
http://mlad.si/2015/09/rastimo-skupaj-regijski-dogodek-brezice/
http://mlad.si/2015/09/mladoletnim-alkohol-dostopen-v-92/
http://mlad.si/2015/09/zelimo-da-je-glas-mladih-slisan/
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Glavna dejstva o slovenskem kmetijstvu  

Na Zvezi slovenske podeželske mladine so za nas povzeli seznam dejstev o slovenskem kmetijstvu, 
ki bi jih moral poznati vsak, pravijo. 94,8 % Kmetij v Sloveniji je družinskih. Ta delež je leta 2005 znašal 
kar 99,8 odstotka od skupnega števila kmetijskih gospodarstev in je primerljiv z nekaterimi drugimi 

državami kot so Grčija (100%), Francija (83%), ZDA (80%), Avstralija (90%). Izjema je VB s 67%. več > 

Vir: ZSPM, Slavica Gašparič 

 

Mreža MaMa praznuje 10 let delovanja!  

Zavod Mladinska mreža MaMa letos praznuje 10. obletnico delovanja. Ustanovljena je bila na 
pobudo organizacij, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov. Glavni namen delovanja je 
zastopanje skupnih interesov, medsebojno sodelovanje in povezovanja mladinskih centrov ter 
aktivno soustvarjanje mladinske politike. Z ustanovitvijo Mreže MaMa so mladi  dobili mrežno 
organizacijo, ki zastopa in zagovarja njihove interese. več > 

Vir: Mladinske mreža MaMa 

 

Projekt Siva denarnica  

Sivo ekonomijo največkrat povezujemo s pojavom, da za določeno storitev ali blago plačamo manj 
kot je dejanska cena in zato ne prejmemo računa oziroma država ne dobi svojega deleža. Ravno zato 
se je s sivo ekonomijo lažje soočiti v teoriji kot v vsakdanjem življenju. več > 

Vir: Zavod Uršulinka 

 

Utrinki iz delavnic “Izzivi mladim”  

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 

 

Nefiksov izpis kompetenc prepričal  

Raziskava je pokazala, da je Nefiks odlično orodje za tvojo predstavitev izkušenj in kompetenc. Pri 
Nefiksu so med več kot 100 slovenskimi delodajalci raziskali, kako pomembno jim je neformalno 
pridobljeno znanje pri zaposlovanju in kaj najbolj cenijo pri potencialnemu kandidatu na 
zaposlitvenem razgovoru. Vrnjeni odgovori so bili precej zanimivi. več >  
 Vir: Zavod Nefiks 
 

http://mlad.si/2015/09/glavna-dejstva-o-slovenskem-kmetijstvu/
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NE sovražnemu govoru na spletu  

Novo šolsko leto je priložnost, da se je dijake in študente seznanilo o nevarnosti sovražnega govora 
na spletu in tako so 1.9.2015 v Prešernovem mestu Kranju v sodelovanju z Dijaškim in študentskim 
domom Kranj, ki deluje tudi kot Youth Hostel v mednarodni mreži mladinskih prenočišč, začeli s 
promocijo kampanje “NO HATE“. več >         
 Vir: Popotniško združenje Slovenije, predsednik Igor Jurišič 
 

Vrzite kocko in na pot v Evropo  

Prostovoljci Amnesty International Slovenije so v središču Ljubljane zasnovali igro, v kateri so 
sodelujoči postavljeni v različne situacije, s katerimi se soočajo begunci.  Alenka je 23-letna 
prostovoljka, koordinatorica kampanje S.O.S. Evropa, s katero se v globalni organizaciji Amnesty 
International zavzemajo za pravice beguncev in migrantov na poti v Evropo in v Evropi. več > 

Vir in foto: Amnesty International Slovenije 

 

Vsi skupaj: “Mreža MaMa je zakon!”  

Mladinska mreža MaMa je v prostorih Celjskega mladinskega centra proslavila svojo 10. obletnico 
delovanja. V veselem, zabavnem in sproščenem vzdušju se je z Mrežo MaMo veselilo čez 
70 obiskovalcev, ki so prišli iz vseh koncev Slovenije. več >  

Vir: Mladinska mreža MaMa 

 

Ypsilon + nagrada  

Z nagradami Ypsilon + zavod nagradi najbolj drzne posameznike in organizacije, ki s svojimi 
uresničenimi idejami, dejanji in projekti delujejo družbeno odgovorno, premikajo meje in nasploh 
soustvarjajo svetlejšo prihodnost vseh nas. več >  

Vir: Zavod Ypsilon 

 

Davki in jaz: znani ZMAGOVALKI  

Natečaj na temo sive ekonomije z naslovom Davki in jaz – Kaj mi omogoča davčni sistem?, se je 15. 
septembra 2015 uspešno zaključil. Prispelo je nekaj zanimivih izdelkov, izmed katerih je strokovna 
komisija izbrala dva najboljša in jih nagradila. več > 

Vir: Inštitut za mladinsko politiko 

 

Ničelna toleranca do sovražnega govora  

Mediji in družbena omrežja so polni močnih zgodb o zares veliki begunski krizi, ki smo ji priča ob 
prehodu ogromnega števila ljudi čez Sredozemsko morje in preko Balkan v Evropo. Kljub dejstvu, da 

http://mlad.si/2015/09/ne-sovraznemu-govoru-na-spletu/
http://www.amnesty.si/sos-evropa
http://mlad.si/2015/09/vrzite-kocko-in-na-pot-v-evropo/
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številni posamezniki in organizacije beguncem pomagajo na različne načine (s hrano, oblačili, zdravili, 
prebivališči, itd.), hkrati obstajajo tudi ljudje, ki ob vsem tem ostajajo ravnodušni in nezainteresirani. 
In največkrat med temi najdemo številne, ki preko različnih kanalov širijo sovražni govor in netijo 
nestrpnost do beguncev. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Sestanek koordinacija “Ne sovraži”  

Osrednja tema sestanka je bila porast sovražnega govora v Sloveniji in dogovor o skupnih aktivnostih 
informiranja in osveščanja o tem, kaj sovražni govor sploh je in kako se proti njemu boriti. več >  

Vir: uredništvo mlad.si 

 

 

 MEDNARODNO  

 

Mladi, socialna omrežja in nasilje  

V Želimljah je med 23. in 27. avgustom 2015 potekalo mednarodno usposabljanje Social Media 
Workship. Pod vodstvom Mateja Cepina in Urške Slana se ga je udeležilo 19 udeležencev iz Nemčije, 
Italije, Madžarske, Poljske in Slovenije.  Osrednje teme usposabljanja so bile tri: mladi, socialna 
omrežja in spletno nasilje. več > 

Vir: Socialna akademija 

 

Poziv mladih evropskim voditeljem  

60 evropskih in nacionalnih mladinskih organizacij iz vse Evrope je pozvalo evropske voditelje naj na 
zasedanju Sveta EU v Luksemburgu sprejme skupne zaveze za rešitev begunske in humanitarne krize 
v Evropi. Pozivu se je s podpisom apela pridružil tudi Mladi forum SD. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Zavod Ypsilon z IBM strokovnjaki  

V ponedeljek, 14. 9. 2015, je v Mestni hiši v Ljubljani potekal otvoritveni sprejem enajstih IBM 
strokovnjakov iz celega sveta (Indije, Avstralije, Kolumbije, Mehike, ZDA, Avstralije in Kitajske), ki 
bodo na 3 različnih projektih v Corporate Service Corps sodelovali s slovenskimi nevladnimi 
organizacijami. več > 

Vir: Zavod Ypsilon 

http://mlad.si/2015/09/nicelna-toleranca-do-sovraznega-govora/
http://mlad.si/2015/09/sestanek-koordinacija-ne-sovrazi/
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Mladinska konferenca – Luksemburg  

V času od 21. do 24. septembra bo v Luksemburgu v okviru luksemburškega predsedovanja EU 
potekala mladinska konferenca, zadnja v sklopu 4. cikla strukturiranega dialoga. Podobna diskusija je 
potekala že v Rimu in Rigi in se v Luksemburgu zaključuje s končnimi priporočili, ki jim bodo prisluhnili 
tudi ministri na novembrskem zasedanju. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Trendi med mladimi  

Mladinski svet Mestne občine Ptuj je v torek, 15. septembra, v prostorih mladinskega centra CID Ptuj 
organiziral okroglo mizo na temo trendov med mladini danes, tako v Sloveniji kot EU. Svoja 
razmišljanja so z udeleženci okrogle mize delili Tinkara Oblak, podpredsednica Evropskega 
mladinskega foruma, Tin Kampl, predsednik Mladinskega sveta Slovenije (MSS) in Andrej Čuš, 
poslanec Državnega zbora RS. Okroglo mizo je povezoval Žiga Korsika iz MS MOP. več > 

Vir: CID Ptuj, Jurij Šarman 

 

Improcon 2015  

Iskanje in vzpostavljanje novih situacij v praksi glasbenega ustvarjanja, se v domačem prostoru že leta 
intenzivno dogaja na področju svobodne improvizacije. Iz leta v leto naraščajoče število 
posameznikov, raznolikosti pristopov k improvizaciji in posledično izjemno razviti osebni izrazi, kar 
kličejo po vzpostavitvi več dnevnih druženj in soočenj glasbenikov in poslušalcev. več > 

Vir: Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli, Mitja Hlupič 

 

Mladi o podnebnih spremembah  

Prostovoljci in mladi iz društva Društva Center za pomoč mladim so se v septembru udeležili 
mednarodne mladinske izmenjave v Liverpoolu z naslovom “Fingers, fins&forests“.Temo o 
podnebnih spremembah je raziskovalo 54 mladih iz Slovenije, Slovaške, Portugalske, Španije, 
Nemčije, Italije in Anglije. Prav tako so bili na izmenjavi ves čas prisotni tudi predstavniki mednarodne 
organizacije European Playwork Association. več > 

Vir in foto: Društvo CPM, Mojca Brezovnik 

 

Teater Pozitiv navdušil v Sarajevu  

Gledališka skupina Teatra Pozitiv, ki deluje v okviru KUD-a Pozitiv v Dijaškem domu Ivana Cankarja iz 
Ljubljane, se je tretje leto zapored uvrstila na festival srednješolske gledališke ustvarjalnosti 
Juventafest, ki je potekal med 12. in 17. septembrom v Sarajevu in za predstavo “Matica” prejela 
nagrado za najboljšo predstavo festivala – Grand Prix. več > 

http://mlad.si/2015/09/mladinska-konferenca-luksemburg/
https://www.facebook.com/Mladinski-svet-Mestne-ob%C4%8Dine-Ptuj-1376831015904457/timeline/
http://mlad.si/2015/09/trendi-med-mladimi/
http://mlad.si/2015/09/improcon-2015/
http://mlad.si/2015/09/mladi-o-podnebnih-spremembah-2/
http://mlad.si/2015/09/teater-pozitiv-navdusil-v-sarajevu/
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Mladinska izmenjava v Litvi  

Po dobrem mesecu dni in pol, odkar se je prva ekipa Mladinskega centra Ormož vrnila iz Kaunasa v 
Litvi, se je tja odpravili nova, šest članska ekipa. Tudi države udeleženke so ostale iste: Slovenija, 
Hrvaška, Latvija, Poljska, Romunija in gostiteljica Litva. več > 

Vir: Mladinski center Ormož, napisala Valentina Matjašič  

 

 

 

 NAPOVED DOGODKOV 

 

3. regijski dogodek v Črnomlju  

V sredo, 23.9.2015 se bo v Črnomlju odvil tretji 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 BIT. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

4. regijski dogodek v Velenju  

V petek, 2.10.2015 se bo v Velenju odvil četrti 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 Velenje. 
več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Film na ulici v Ljubljani  

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

Brezplačna delavnica “Ustvari fotografijo”  

Ob poplavi ugodnih fotoaparatov, mobilnih telefonov in tabličnih računalnikov, ki omogočajo 
fotografiranje, lahko vsak, tudi največji amater, naredi fotografijo. Vprašanje pa je: kako ustvariti 
kvalitetno in dobro fotografijo, ki bo prepričala bralca, da prebere članek, ki se skriva v ozadju? več > 

http://mlad.si/2015/09/mladinska-izmenjava-v-litvi/
http://mlad.si/2015/09/3-regijski-dogodek-v-crnomlju/
http://mlad.si/2015/09/4-regijski-dogodek-v-velenju/
http://mlad.si/2015/09/film-na-ulici/
http://mlad.si/2015/09/brezplacna-delavnica-ustvari-fotografijo/
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Vir: Popotniško združenje Slovenije 

 

Filmopeka: Kabinet dr. Kaligarija  

Po enoletnem premoru se v Pekarno Magdalenske mreže ponovno vrača Filmopeka s filmskimi 
projekcijami in predavanji z Damijanom Vinterjem. V četrtek, 10. 9. 2015, ob 19.00, v prostorih MISC 
INFOPEKA, si bodo ogledali eno izmed prvih srhljivk iz obdobja nemega filma, Kabinet dr. Kaligarija. 
več > 

Vir: Pekarna-Magdalenske mreže 

 

Kreativna delavnica – Puppet show  

V sredo, 9. 9. 2015, ob 16.00 te vabijo v INFOPEKO na ustvarjalno delavnico, kjer se bo lahko 
izdelalo svojo lutko. več > 

Vir: Pekarna-Magdalenske mreže 

 

Pričenja se tradicionalni MCC uči  

Celjski mladinski center v septembru pričenja s tradicionalnim festivalom neformalnega učenja – 
MCC uči, ki se bo odvijal v jesenskih mesecih. več > 

Vir: Celjski mladinski center 

 

Reševanje konfliktov v prostovoljstvu  

Članice mreže “Prostovoljstvo v Mariboru” in druge organizacije, ki izvajajo prostovoljske programe 
vabijo, da se udeležite brezplačnega tematskega usposabljanje “Reševanje konfliktnih situacij v 
prostovoljstvu”, v ponedeljek, 14. 9. 2015, med 9.00 in 17.00 uro v prostorih INFOPEKE. več > 

Vir: Pekarna-Magdalenske mreže 

 

Spravi neživi predmet v gibanje  

V ponedeljek, 14. 9. ob 10. uri v Youth Hostlu Debeli Rtič v Ankaranu, vabijo na brezplačno delavnico 
USTVARI STOP MOTION. Gre za eno iz med tehnik animacije, kjer nežive predmete spravimo v 
gibanje. In kako to naredimo? več > 

Vir: Popotniško združenje Slovenije 

 

http://www.infopeka.org/
http://www.infopeka.org/
http://mlad.si/2015/09/filmopeka-kabinet-dr-kaligarija/
http://www.infopeka.org/
http://mlad.si/2015/09/kreativna-delavnica-puppet-show/
http://www.mc-celje.si/
http://www.mc-celje.si/sl/MCC_Uci/
http://mlad.si/2015/09/pricenja-se-tradicionalni-mcc-uci/
http://www.prostovoljstvo-mb.si/
http://www.infopeka.org/
http://mlad.si/2015/09/resevanje-konfliktnih-situacij-v-prostovoljstvu/
http://mlad.si/2015/09/spravi-nezivi-predmet-v-gibanje/
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Sejem rabljenih učbenikov  

Zveza ŠKIS tudi v letošnjem letu organizira Sejem rabljenih učbenikov, projekt, ki je namenjen 
dijakom in njihovim staršem. Potekal bo med 11. in 12. septembrom v Ljubljani, na Trgu francoske 
revolucije. več > 

Vir: Zveza ŠKIS 

 

Preventivno-izobraževalne delavnice  

Zavod Varna pot tudi letos organizira preventivno izobraževalne delavnice v 9 slovenskih krajih pred 
Lidlovimi trgovinami v Ljubljani, Postojni, Mariboru, Murski Soboti, Slovenj Gradcu, Slovenskih 
Konjicah, Krškem in na Ptuju ter Jesenicah. Ključni namen je izobraževanje in osveščanje otrok, ki so 
najbolj ranljiva skupina v prometu. Preventivno izobraževanje otrok namreč predstavlja temelj za 
njihovo ravnanje v cestnem prometu in posledično njihovo varnost. več > 
 
Vir: Ekipa Zavoda Varna pot 
 
 

Prenovljen atrij in dvorana – otvoritev  
Bliža se otvoritev prenovljenega atrija in dvorane Celjskega mladinskega centra. Za njuno novo 
podobo sta poskrbela Mestna občina Celje in kreativna MCC ekipa. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Sejem prostega časa 2015  

CID Ptuj skupaj z Javnimi službami Ptuj in partnerskimi organizacijami pripravlja že 12. sejem prostega 
časa. Sejem ni namenjen prodaji, ampak informiranju najširše javnosti o kakovostni ponudbi različnih 
organizacij v mestu. več > 

Vir: CID Ptuj 

 

Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga  

Mladinski svet Občine Slovenske Konjice, v sredo, 23. septembra, ob 9. uri, v Domu kulture Slovenske 
Konjice organizira zaključno konferenco projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga, ki ga 
sofinancira Finančni mehanizem EGP in Norveški finančni mehanizem. več > 

Vir: MSOSK 

 

Izredni Tomaž Grom v Mariboru  

V galeriji Media Nox v Mariboru, je na ogled glasbena instalacija priznanega slovenskega 
kontrabasista in skladatelja Tomaža Groma – PRIVID, PRISLUH (NEPONOVLJIVO).  več > 

http://www.skis-zveza.si/en/
http://mlad.si/2015/09/sejem-rabljenih-ucbenikov/
http://www.varna-pot.si/
http://mlad.si/2015/09/preventivno-izobrazevalne-delavnice/
https://www.facebook.com/MCCdogaja
http://moc.celje.si/
http://mlad.si/2015/09/8690/
http://mlad.si/2015/09/sejem-prostega-casa-2015/www.cid.si
http://mlad.si/2015/09/sejem-prostega-casa-2015/www.js-ptuj.si
http://mlad.si/2015/09/sejem-prostega-casa-2015/
http://www.msosk.si/
https://www.facebook.com/Mladi-Ambasadorji-Medkulturnega-Dialoga-118840184845116/timeline/
http://mlad.si/2015/09/mladi-ambasadorji-medkulturnega-dialoga/
http://mlad.si/2015/09/izredni-tomaz-grom-v-mariboru/
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Vir: Mladinski kulturni center Maribor 

 

Interaktivna predstava “OUTOPIA”  

Vabljeni na premiero predstave “OUTOPIA: Vaja iz participativne demokracije” v nedeljo, 27. 9. 2015, 
ob 20:00 v Narodnem domu Maribor. več > 
 

Kdo se boji rožnatega moža?  

Program Maribor skozi rožnata očala ponuja odgovore na vprašanja o LGBT, ki jih niste upali vprašati 
ali niste dobili odgovora.  Program Maribor skozi rožnata očala bo v naslednjih mesecih v Mariboru 
naredil prepih. Posploševanje, nevednost, jezo, nesprejemanje – to ne sodi v mesto – prijazno ljudem. 
več > 

Vir: Mladinski kulturni center Maribor 

 

Festival Naredimo Celje zeleno  

18. in 19. septembra 2015 prihaja v Celje festival Naredimo Celje zeleno, ki bi moral prvotno biti 
izveden že v mesecu maju, a je takrat ponagajalo vreme. Gre za projekt, ki ga je Celjski mladinski 
center prvič izvedel lani in v katerem se ekologija prepleta s kulturo, njegov namen pa je dvigniti 
raven ozaveščenosti tako med mladimi kot tudi širšo populacijo ter na ta način prispevati h 
zagotavljanju lepše in bolj zelene prihodnosti mesta. več > 

Vir: Celjski mladinski center 

 

Projektna svetovalnica za mlade  

V Mladinskem centru Trbovlje pripravljajo projektno svetovalnico za mlade o tem kako pripraviti 
kakovosten projekt in se na razpisu najbolje odrezati. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Razstava Alene Drahokoupilove  

Potem ko se je v začetku septembra že predstavila mariborski javnosti, bo rezidenčna umetnica Alena 
Drahokoupilova skozi razstavo “Du bist voll in Ordnung” predstavila še svoje delo.  Alena 
Drahokoupilová se v svoji praksi sicer osredotoča predvsem na kompleksne urbane situacije, v katerih 

je vidna sled nikoli v polni meri realiziranih zgodovinskih utopičnih vizij boljše družbe. več >  

Vir: Pekarna-Magdalenske mreže 

 

http://mlad.si/2015/09/interaktivna-predstava-outopia/
http://mlad.si/2015/09/kdo-se-boji-roznatega-moza/
http://www.mc-celje.si/sl/Naredimo_Celje_zeleno_2015/
https://www.facebook.com/MCCdogaja
https://www.facebook.com/MCCdogaja
http://mlad.si/2015/09/festival-naredimo-celje-zeleno/
https://www.facebook.com/pages/Mct-Mladinski-Center-Trbovlje/343778515820534
http://mlad.si/2015/09/projektna-svetovalnica-za-mlade/
http://mlad.si/2015/09/razstava-alene-drahokoupilove/
http://mlad.si/2015/09/razstava-alene-drahokoupilove/
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Gledam širše, vidim več  

Že drugo leto zapored se bo odvijal projekt Gledam širše, vidim več. Njegov namen je organizirati 
družbeno angažirane delavnice, na katerih spoznavate priseljence iz različnih držav, ki opravljajo 
razne poklice – ki torej živijo in delujejo v Ljubljani. več >  

Vir: Zavod Volunatriat 

 

Evropski teden mobilnosti v Celju  

IZBIRAJ. SPREMINJAJ. ZDRUŽUJ. je slogan, ki povzema osrednjo temo letošnjega Evropskega tedna 
mobilnosti, ki ga obeležujemo med 16. in 22. septembrom. Informacijska točka Evropske unije 
Europe Direct Savinjska, ki deluje v Celjskem mladinskem centru, je tudi v letošnjem tednu mobilnosti 
pripravila številne aktivnosti. več >  

Vir in foto: Celjski mladinski center 

 

O motivaciji in komunikaciji  

Kako vzpostaviti okolje, v katerem mladi ostajajo motivirani? Kdaj jih pohvaliti in kdaj kritizirati? Kako 
krmariti med redom, ustvarjalnim kaosom in razpadom sistema? Če se vam porajajo podobna 
vprašanja, vabljeni na brezplačno delavnico, ki bo v četrtek, 24. 9. 2015, od 10:00 do 14:00 v 
prostorih INFOPEKE. več >  

Vir: Pekarna-Magdalenske mreže 

 

Jazz atmosfera na Ptuju  

Na temelju večletne tradicije mednarodnega Festivala kitare Ptuj v organizaciji CID Ptuj, ki se je zgodil 
6 zaporednih pomladi med leti 2006 in 2010, so v CID-u v sezoni 2012/13 zgradili nov glasbeni cikel – 
Jazz v CID-u. več >  

Vir in foto: CID Ptuj 

 

6 delavnic za mlade iskalce zaposlitve  

Z brezplačnimi delavnicami v mesecu septembru vam na Zavodu Nefiks želijo predstaviti delovanje 
Centra zaposlitvenih rešitev Nefiks in vas ob enem tudi motivirati, da se pridružite enemu izmed 
programov, ki jih bodo izvajali. več >  

Vir: Zavod Nefiks 

 

Pogovorni večer: BEGUNCI IN MI  

Mladinski center Litija in Društvo A&P organizirata pogovorni večer o tematiki beguncev. V četrtek, 
24.9. ob 18.00 v Kulturnem centru.  Pogovarjali se bodo o tem kdo so begunci, azilanti, priseljenci, 

http://mlad.si/2015/09/gledam-sirse-vidim-vec/
http://mlad.si/2015/09/gledam-sirse-vidim-vec/
http://mlad.si/2015/09/evropski-teden-mobilnosti-v-celju/
http://mlad.si/2015/09/evropski-teden-mobilnosti-v-celju/
http://mlad.si/2015/09/o-motivaciji-in-komunikaciji/
http://mlad.si/2015/09/o-motivaciji-in-komunikaciji/
http://www.cid.si/
http://mlad.si/2015/09/na-jazz-v-cid/
http://mlad.si/2015/09/na-jazz-v-cid/
http://mlad.si/2015/09/6-delavnice-za-mlade-iskalce-zaposlitve/
http://mlad.si/2015/09/6-delavnice-za-mlade-iskalce-zaposlitve/
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kako široka je tematika priseljencev, kako se pripraviti na njihov prihod – ali smo pripravljeni in kako 
se lahko pripravimo. več >  

Vir: Mladinski center Litija 

 

Kaj je participatorni proračun?  

Kot ena izmed zelo dobrih praks participatorne demokracije se po vsem svetu vedno bolj uveljavlja 
participatorni proračun, ki pomeni sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi 
porabi soodločamo prebivalci neke občine ali regije. več > 

Vir: Pekarne-Magdalenske mreže 

 

Spanje za mir  

Popotniško združenje Slovenije se je tudi v letu 2015 priključilo svetovni kampanji “Spanje za mir” ali 
“Sleep for peace“, na pobudo ameriške zveze Youth Hostlov HI USA in v sodelovanju z Hostelling 
International, s katero obeležujejo današnji dan – 21. september, ki so ga Združeni Narodi proglasili 
za svetovni dan miru. več >  

Vir in foto: Popotniško združenje Slovenije 

 

Delavnice za brezposelne mlade  

MOBIN, zavod za mobilnost in informiranje mladih, mlade v oktobru vabi na brezplačne delavnice. Za 
delavnice se je potrebno predhodno prijaviti, saj je število prostih mest omejeno. več >  

Vir: MOBIN, zavod za mobilnost in informiranje mladih 

 

O politiki in filozofiji v animiranih filmih  

V pričakovanju 5. StopTrik mednarodnega filmskega festivala, katerega producent je Pekarna 
Magdalenske mreže, vas vabijo na brezplačno izobraževanje na temo politike in filozofije v animiranih 
filmih, v ponedeljek, 28. 9. 2015, med 11:00 in 15:00, v prostorih Kulturnega inkubatorja. več >  

Vir: Pekarna-Magdalenske mreže 

 

Mladinska konferenca – Luksemburg  

V času od 21. do 24. septembra bo v Luksemburgu v okviru luksemburškega predsedovanja EU 
potekala mladinska konferenca, zadnja v sklopu 4. cikla strukturiranega dialoga. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

http://mlad.si/2015/09/pogovorni-vecer-begunci-in-mi/
http://mlad.si/2015/09/pogovorni-vecer-begunci-in-mi/
http://mlad.si/2015/09/kaj-je-participatorni-proracun/
http://mlad.si/2015/09/spanje-za-mir/
http://mlad.si/2015/09/spanje-za-mir/
http://mlad.si/2015/09/delavnice-za-brezposelne-mlade/
http://mlad.si/2015/09/delavnice-za-brezposelne-mlade/
http://mlad.si/2015/09/o-politiki-in-filozofiji-v-animiranih-filmih/
http://mlad.si/2015/09/o-politiki-in-filozofiji-v-animiranih-filmih/
http://mlad.si/2015/09/mladinska-konferenca-luksemburg/
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Nove poti do zaposlitve mladih  

KOCKE; Kompetenčni center za kadre kemijske industrije, s podporo Javnega sklada RS za razvoj 
kadrov in nekaterih drugih cenjenih partnerjev organizira hitre zmenke z enajstimi podjetji. Najti 
prvo zaposlitev, ki od tebe ne terja dolgoletnih izkušenj, je v teh časih vse prej kot 
lahko. 11 delodajalcev išče 31 novih kandidatov za delo v kemijski industriji. več >  
Vir: uredništvo mlad.si 
 

Nagradni natečaj za mlade  

V okviru projekta “Ne zakockaj svoje prihodnosti” in programa brezplačne pomoči mladim s 
težavami, ki so posledica iger na srečo,  spletni portal za mlade www.mladihazarder.si  in Zavod 
Etnika vabita k udeležbi na nagradnem natečaju za najboljši video, naj zgodbo ali pesem in naj 
fotografijo. več >  

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Zaključek Pozno poletnega festivala Rock zaključek Pozno poletnega festivala. 

Skupaj s Klubom študentov šmarške fare organizirajo rock koncert s katerim se bodo glasno poslovili 
od poletja in še zadnjič ali pa predzadnjič, “zafeštali” pred začetkom faksa. več >  

Vir: Mladinski center Šmartno ob Paki 

 

Večer družabnih iger  

V Mladinskem centru Zagorje so se po 6. mesečnem premoru ponovno odločili za organizacijo večera 
družabnih iger! Nekateri so z leti že pozabili, kako zabavne utegnejo biti družabne igre in skupno 
druženje, ki nam ga te ponujajo. več >  

Vir:uredništvo mlad.si 

 

Voditeljevi izzivi – Bodite Zaposljivi!  

Društvo Salezijanski mladinski center Rakovnik skupaj z nacionalno mladinsko organizacijo Mladinski 
Ceh za mlade med 15 in 29 letom pripravlja program Voditeljevi izzivi – Bodite Zaposljivi! Gre za 

program usposabljanja in oblikovanja mladinskih voditeljev. več >  

Vir: Društvo Salezijanski mladinski center Rakovnik 

 

Mladi, aktivni in kreativni  

V okviru delovanja Kulturnega centra Semič so MAK (Mladi, aktivni, kreativni) spet v akciji. okrat 
vabijo na večer projekcij filmov, ki so jih posneli mladi Semičani. Iz prve roke boste lahko slišali, od kje 
ideje, kako je potekalo, saj bodo mladi ustvarjalci prisotni na projekciji. več >  

Vir: KC Semič 
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Začenja se ‘jekleni’ festival  

Vikend, ki je pred vrati, bo na Jesenicah tako pester kot pravzaprav še nikoli, kajti po uspešnem 
prvem, lanskem projektu FESTEELVAL, se ‘ jekleni’ festival po zaslugi številnih aktivno vključenih 
mladih in sodelujočih organizacij pod okriljem Mladinskega sveta Jesenice vrača v novih dimenzijah, 
tako po raznolikih vsebinah kot po številu dogajanj. več >  

Vir: Mladinski center Jesenice 

 

Esperanto, Braillova pisava in 17 jezikov  

Ob letošnjem Evropskem dnevu jezikov Europe Direct Koper – Capodistria in PiNA pripravljata v 
soboto, 26. septembra, v koprski Taverni in e-Kavarni, mednarodni dogodek, ki bo vključeval Tržnico 
jezikov, Evropski filmski maraton in Jezikovni prigrizek. več > 

Vir: PiNA 

 

Izobraževanje za mir  

Želiš izvedeti več o sebi, odkriti svoje notranje vire kot so notranja moč, dostojanstvo, mir in 
upanje? Vabijo vas na mednarodno priznani multimedijski izobraževalni program, ki ga je zasnoval 
Prem Rawat, svetovno znani ambasador miru. več >  

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Začenja se 5. festival StopTrik  

Še nekaj dni nas loči od začetka 5. mednarodnega filmskega festivala stop motion animacije StopTrik, 
ki bo potekal med 1. in 4. 10. 2015 v Mariboru. Jedro festivala sestavljajo projekcije filmov dveh 
tekmovalnih programov, Mednarodni stop motion program in Tekmovanje Borderlands, bogat pa bo 
tudi spremljevalni program. več >  

Vir in foto: Pekarna-Magdalenske mreže 

 

XII. Memorial Igorja Gošnjaka  

Klub študentov Dravinjske doline, v soboto, 3. oktobra, ob 14. uri v športnem parku Slovenske Konjice 
organizira 21. Turnir trojk – XII. Memorial Igorja Gošnjaka.  Osnovo projekta predstavlja tekmovanje 
pod koši tri na tri za osvojitev prvih treh mest, ki bodo bogato nagrajena.  več >  

Vir: Mladinski svet Občine Slovenske Konjice 
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Metoda gledališča zatiranih  

Začenja se nova sezona srečanj po metodi gledališča zatiranih! Skupina Soodločaj, soustvarjaj, 
sooblikuj! vabi na redna srečanja, kjer bodo ustvarjali po tehnikah gledališča zatiranih. Prvo srečanje 
bo v ponedeljek, 5. 10. 2015, ob 18.30. več >  

Vir: Pekarna-Magdalenske mreže 

 

Festival poezije VERZIONAR  

Festival poezije VERZIONAR je mladinski projekt, katerega glavni idejni vodja in nosilec vseh 
dejavnosti je mladi Jeseničan, Jernej Kusterle, ki s svojim delom, energijo in neverjetno predanostjo 
želi prispevati k oživitvi poezije tako med mladimi kot na splošno med občani v vsej lokalni skupnosti. 
več >  

Vir: Zavod za šport Jesenice 

 

Delavnica Izzivi mladim – Ajdovščina  

AJDOVŠČINA – V septembru in oktobru po Sloveniji zopet potekajo delavnice Izzivi mladim. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Delavnica Izzivi mladim – Koper  

KOPER  – V septembru in oktobru po Sloveniji zopet potekajo delavnice Izzivi mladim. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Delavnica Izzivi mladim – Ptuj  

PTUJ – V septembru in oktobru po Sloveniji zopet potekajo delavnice Izzivi mladim. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Delavnica Izzivi mladim – Murska Sobota  

MURSKA SOBOTA – V septembru in oktobru po Sloveniji zopet potekajo delavnice Izzivi mladim. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Delavnica Izzivi mladim – Jesenice  

JESENICE – V septembru in oktobru bodo po Slovenije zopet potekale delavnice Izzivi mladim. več > 
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Vir: uredništvo mlad.si 

 

Delavnica Izzivi mladim – Slovenj Gradec  

SLOVENJ GRADEC – V septembru in oktobru bodo po Slovenije zopet potekale delavnice Izzivi 
mladim. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Delavnica Izzivi mladim – Novo mesto  

NOVO MESTO – V septembru in oktobru po Sloveniji zopet potekajo delavnice Izzivi mladim. več >  

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Delavnica Izzivi mladim – Maribor  

MARIBOR – V septembru in oktobru po Sloveniji zopet potekajo delavnice Izzivi mladim. več >  

 Vir: uredništvo mlad.si 

 

Delavnica Izzivi mladim – Žalec  

ŽALEC – V septembru in oktobru po Sloveniji zopet potekajo delavnice Izzivi mladim. več >  

 Vir: uredništvo mlad.si 

 

Delavnica Izzivi mladim – Ljubljana (Ustvarjalnik)  

LJUBLJANA – V septembru in oktobru po Sloveniji zopet potekajo delavnice Izzivi mladim. več >  

 Vir: uredništvo mlad.si 

 

Delavnica Izzivi mladim – Ormož  

ORMOŽ – V septembru in oktobru po Sloveniji zopet potekajo delavnice Izzivi mladim. več >  

 Vir: uredništvo mlad.si 

 

Delavnica Izzivi mladim – Kobarid  

KOBARID – V septembru in oktobru po Sloveniji zopet potekajo delavnice Izzivi mladim. več >  
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 Vir: uredništvo mlad.si 

 

Delavnica Izzivi mladim – Ljubljana  

LJUBLJANA – V septembru in oktobru po Sloveniji zopet potekajo delavnice Izzivi mladim. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Delavnica Izzivi mladim – Ljubljana (Tehnološki park)  

LJUBLJANA – V septembru in oktobru po Sloveniji zopet potekajo delavnice Izzivi mladim. več >  

 Vir: uredništvo mlad.si 

 

Delavnica Izzivi mladim – Kranj  

KRANJ – V septembru in oktobru po Sloveniji zopet potekajo delavnice Izzivi mladim. več >  

 Vir: uredništvo mlad.si 

 

Delavnica Izzivi mladim – Videm pri Ptuju  

VIDEM PRI PTUJU – V septembru in oktobru po Sloveniji zopet potekajo delavnice Izzivi mladim. več >  

 Vir: uredništvo mlad.si 

 

Delavnica Izzivi mladim – Domžale  

DOMŽALE –  V septembru in oktobru po Sloveniji zopet potekajo delavnice Izzivi mladim. več >  

 Vir: uredništvo mlad.si 

 

Delavnica Izzivi mladim – Brežice  

BREŽICE – V septembru in oktobru po Sloveniji zopet potekajo delavnice Izzivi mladim. več >  

 Vir: uredništvo mlad.si 
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