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e-bilten  SEPTEMBER 2017        

 

V mesecu marcu  izpostavljamo:  

 

NOVICE  

 FOTO in IZJAVA TEDNA 

 Ključ išče nove nadobudne udeležence 

 Državna priznanja v mladinskem sektorju 

 DrogArt sodeloval na Oživeli ulici v Kopru 

 Šola kreativnosti gostuje v Zrečah 

 Champions of growing up II 

 PISANA POSLIKAVA 

 Izobraževanje novih moderatorjev 

 Ormoške poletne počitnice 

 KABOOM! 

 #PrisluhniSpoznajSpremeni 

 POGLED 2016 

 ČAS ZA STIK MB 

 »Pridite v Varno točko povedat kakšen vic.« 

 Kampanja NE nabavi, popravi! 

 Šola je pot in ne cilj! 

 Zaključuje se KABOOM! 

 FOTO in IZJAVA TEDNA 

 Povabilo v kino 

 EVS projekt “Grow with us” 

 “Marš na(d) delo!” 

 Pogled na izobraževanje 2017 

 FOTO in IZJAVA TEDNA 

 “Mehke veščine v formalnem izobraževanju” 

 Najbolj iskana dobrina na trgu dela 

 Državna priznanja v mladinskem sektorju 

 Razpis za mlade glasbenike 

 Konferenca o premisleku mladinskega dela 

 Podjetno v prihodnost 

 Premik naprej 2017 

 Žive naj vsi narodi 

 Pobuda za zaposlovanje mladih 

 Strpnost do musimanov 

 Nismo prehodili njihove poti 

 “Spite za mir” 

 Mediji o mlad.si 

 FOTO in IZJAVA TEDNA 

 Eko delavnica v Črnomlju 

 ČlovekINJE 
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 “SVM je prostor za posvet z mladimi” 

 Udarniška obnova dvorane kluba MC Pekarna 

 Stična mladih 2017 

 Kino je vedno dobra ideja 

 Pokaži pot do enakosti spolov 

 Pozor, čudoviti psi! 

 EU SI TI je prišel v naš kraj 

 E-cikliraj v Domžalah 

 EUCYS 2017 

 FOTO in IZJAVA TEDNA 
 

 
 
 

ČLANKI  

 V dialogu s podpredsednikom Evropske komisije 

 Dopusti, sreča in potrošništvo 

 Društvo študentov medicine Slovenije 

 S starim papirjem do samostojne poti 

 

MNENJA 

 Prihaja Evropski teden mobilnosti 

 Vsi se rodimo kot originali 
 

 

INTERVJU 

 “Mladi ste eden ključnih stebrov družbe.” 
 

 

 

ANKETA 

 

 Anketa: Evropski teden mobilnosti 
 

 

LOKALNO  

 Kamp izkustvenega učenja 

 Festival nevladnih organizacij Lupa 

 “Mehke veščine v formalnem izobraževanju” 

 Center za mlade v Sežani 
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 Psihološka svetovalnica 

 Evropski teden mobilnosti v Sežani 

 Pozor! Animatolon 

 “Žuram s prijatelji, ne z drogo!” 

 SDM obiskal Zgornjesavinjsko regijo 

 

NACIONALNO  

 Social Impact Award 

 Festival LUPA 2017 

 Ključ do vključenosti 

 Evropska strategija za mlade 

 Mladinsko delo in podjetniško učenje 

 Trajnostna mobilnost za mlade 

 Državna priznanja v mladinskem sektorju 

 Premik naprej 2017 

 

MEDNARODNO  

 

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

 Mednarodni dan duševnega zdravja 

 Strokovna skupina za mladinsko delo 

 “Dvignite svoj glas za jutrišnjo Evropo” 

 Mladinska izmenjava v Ommnu 

 Priporočilo o mladinskem delu 

 Izlet SMC-jev na Balkan 

 Festival STAGE 2017 

 

Uredništvo portala mlad.si 
04. oktober 2017 

info@mlad.si 
 
 
 
 

 

mailto:info@mlad.si
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NOVICE 

 

 

 Strpnost do musimanov 
 
Neformalno znanje, ki ga lahko mladi pridobijo v organizacijah mladinskega sektorja, 

mladinskih centrih in organizacijah za mlade, postaja vse bolj pomembno. Mladi s 

pridobljenimi večinami, postajajo bolj konkurenčni, hkrati pa lahko rezultate prepoznamo v 

pospeševanju aktivnega državljanstva. več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

Ključ išče nove nadobudne udeležence 
 
Ena izmed prioritet Mladinskega centra Trbovlje je dvig kompetenc mladih, s katerimi 

izboljšujejo svojo zaposljivost in zaposlenost. več> 

Vir: Mladinski center Trbovlje  

Državna priznanja v mladinskem sektorju 
 
Urad RS za mladino je objavil javni poziv za zbiranje predlogov za podelitev državnih priznanj 

v mladinskem sektorju v letu 2017. Rok za prijavo je 18. oktober 2017. več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

DrogArt sodeloval na Oživeli ulici v Kopru 
 

Klub študentov občine Koper (KŠOK) je organiziral že 18. tradicionalno prireditev Oživela 

ulica, katere namen je oživeti Kidričevo ulico, ki je bila nekdaj najbolj živahna, sedaj pa bolj 

sameva.  več > 
 

Vir: DrogArt 

Šola kreativnosti gostuje v Zrečah 
 
Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) je v sklopu projekta Socio – večgeneracijski 

center (Socio VGC) v Večgeneracijskem centru Zreče za otroke izvedel Šolo kreativnosti. 

Ponudil je program preizkušenih aktivnosti, ki so se v preteklosti izkazale za odlične tako 

izobraževalno kot zabavno.  Več > 

Vir:  Mladinski center Dravinjske doline 

 

http://mlad.si/2017/09/foto-in-izjava-tedna-24/
http://mlad.si/2017/09/open-call-kljuc-isce-nove-nadobudne-udelezence/
http://mlad.si/2017/09/drzavna-priznanja-v-mladinskem-sektorju-2/
http://mlad.si/2017/09/drogart-sodeloval-na-oziveli-ulici-v-kopru/
http://mlad.si/2017/09/drogart-sodeloval-na-oziveli-ulici-v-kopru/
http://mlad.si/2017/09/sola-kreativnosti-gostuje-v-zrecah/
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Champions of growing up II  

Med 19. in 26. avgustom je že 2. leto zapored v Ljubljani v Želimljem potekala mednarodna 

mladinska izmenjava iz osmih različnih držav. Udeleženci so prihajali iz partnerskih 

mladinskih organizacij iz Italije, Madžarske, Romunije, Poljske, Slovaške, Latvije, Estonije in 

Slovenije.  več> 

Vir: SMC Maribor 

PISANA POSLIKAVA 
 
Tokrat so zadnji teden počitnic učencem ponudili Mega slikaRAJ, 4-dnevno delavnico 

poslikave sivo-rjavega zidu ob vhodu v osnovno šolo, ki je več let mrko pozdravljal učence. 

več > 

Vir: Mladinski center Zagorje ob Savi 

Izobraževanje novih moderatorjev 
 
Zavod Varna pot – Začelo se je novo šolsko leto in posebej v okolici šol in vrtcev je sedaj 

veliko otrok, ki se jim hitro zgodi, da pozabijo na nevarnosti, ki nanje prežijo v prometu. več > 

Vir:  Zavod Varna pot 

Ormoške poletne počitnice 
 
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 > 

Vir:  Mladinski center Ormož 

KABOOM! 
 
V Ljubljani te dni poteka seminar inovativnih pristopov s področja komuniciranja. Seminar 

poteka pod okriljem slovenske nacionalne agencije za program Erasmus+: Mladi v akciji – 

MOVIT, med 4. in 8. septembrom. več > 

Vir:  uredništvo mlad.si 

 

 

http://mlad.si/2017/09/champions-of-growing-up-ii/
http://mlad.si/2017/09/pisana-poslikava/
http://mlad.si/2017/09/izobrazevanje-novih-moderatorjev-2/
http://mlad.si/2017/09/ormoske-poletne-pocitnice/
http://mlad.si/2017/09/kaboom/
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#PrisluhniSpoznajSpremeni 
 
Slovenska fundacija za UNICEF bo z novim šolskim letom nadaljevala z izvajanjem socialno-

interaktivnih delavnic v okviru projekta #PrisluhniSpoznajSpremeni, s katerim otroke in 

mladostnike ozavešča o begunski problematiki.  več > 

Vir: UNICEF Slovenija 

POGLED 2016 
 
Center za mlade Domžale vsako jesen razpiše vseslovenski mladinski fotografski natečaj 

Pogled. Na njem lahko mladi sodelujejo v treh starostnih kategorijah (do 15 let, 16 do 29 let 

ter od 29 let dalje) ter štirih temah. Na zadnjem natečaju so mladi lahko oddali fotografije na 

naslednje teme. več > 

Vir: MC Podlaga 

ČAS ZA STIK MB 
 
Končno, nekaj novega se dogaja! Čas in prostor za STIK vseh prepogosto spregledanih barvic 

v škatli življenja. Čas in prostor za STIK mladih LGBT+* oseb ter oseb, ki se identificirate izven 

normativnih identifikacij in oseb, ki jim lastna spolna usmerjenost in/ali spolna identiteta 

postavlja(ta) vprašanja. več > 

Vir: MKC Ljubljana 

»Pridite v Varno točko povedat kakšen vic.« 
 
Ob začetku šolskega leta želi UNICEF Slovenija spomniti mlade, da se lahko po pomoč ob 

stiski ali težavah skozi vse leto zatečejo v Varne točke, ki so namenjene prav njim. Za lažje 

prebijanje ledu lahko Varno točko obiščejo že prej – ko še niso v stiski.  več > 

Vir: UNICEF Slovenija 

Kampanja NE nabavi, popravi! 
 
Kako se upreti pretiranemu potrošništvu? In kako osvestiti nas vse, predvsem pa mlade o 

dejstvu, da ni dovolj naravnih virov in kako se usmeriti v bolj trajnostno življenje, kamor sodi 

tudi zmanjšanje nakupovanja novih stvari. več> 

Vir: SEZAM 

 

http://mlad.si/2017/09/prisluhnispoznajspremeni/
http://mlad.si/2017/09/pogled-2016/
http://mlad.si/2017/09/cas-za-stik-mb/
http://mlad.si/2017/05/slovenski-dnevi-knjige-v-ormozu/
http://mlad.si/2017/09/kampanja-ne-nabavi-popravi/
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Šola je pot in ne cilj! 
 
Zavod Nefiks ob pričetku šolskega leta želi vsem učencem, učiteljem in staršem obilo 

uspehov in močno voljo pri premagovanju vseh ovir na izobraževalni poti. Ob pričetku šole 

učencem sporočajo, da je izobraževanje pot do cilja in ne cilj sam po sebi, zato naj ne 

zapostavljajo priložnosti, ki se jim odpirajo skozi neformalno izobraževanje. več> 

Vir: NEFIKS  

Zaključuje se KABOOM! 
 
Danes se zaključuje seminar KABOOM! v organizaciji slovenske nacionalne agencije za 

program Erasmus+: Mladi v akciji – MOVIT . Organizirana je bila okrogla miza, v kateri so 

sodelovali strokovnjaki s področja komuniciranj. več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

FOTO in IZJAVA TEDNA 
 
Tokratno rubriko FOTO in IZJAVA TEDNA namenjamo ministrici za izobraževanje, znanost in 

šport dr. Maji Makovec Brenčič s katero smo v prejšnjem tednu opravili intervju v 

sproščenem vzdušju. več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

Povabilo v kino 
 
 
Sezamove mlade animatorke tudi letos pripravljajo kar nekaj programov, ki bodo 

razbremenili mlade družine, mlade starše, posbej za konec tedna. tako pripravljamo dva 

nova programa: PRVIČ V KINO, za mlade starše z majhnimi otroci od 2* naprej. več> 

Vir: Združenje mladih, staršev in otrok Sezam 

EVS projekt “Grow with us” 
 
Ljudska univerza Ormož je predstavila projekt Evropske prostovoljske službe Erasmus + 

programa “Grow with us” kot primer pozitivne prakse, kako mladi krepijo svoje 

kompetenece na prehodu med šolo in zaposlitvijo ter tako pridobivajo potrebne 

kompetence, znanja in izkušnje za življenje in tudi za boljši položaj ob vstopu na trg delovne 

sile. več> 

Vir: Mladinski center Ormož 

http://mlad.si/2017/09/sola-je-pot-in-ne-cilj/
http://mlad.si/2017/09/zakljucuje-se-kaboom/
http://mlad.si/2017/08/svetovalnica-za-mlade-2/
http://mlad.si/2017/09/povabilo-v-kino/
http://mlad.si/2017/09/evs-projekt-grow-with-us/
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“Marš na(d) delo!” 
 
V četrtek, 27. julija 2017, je Zavod Bob v sklopu že tretjega Kariernega zaganjalnika 

organiziral javno razpravo z naslovom “Marš na(d) delo!”. več> 

Vir: Zavod BOB 

Pogled na izobraževanje 2017 

OECD je objavila mednarodni zbornik kazalnikov v izobraževanju Pogled na izobraževanje 

2017. Slovenija je med državami, ki so po začetku krize najbolj krčile proračun za 

izobraževanje. več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

FOTO in IZJAVA TEDNA 
 
Tokratno rubriko foto in izjava tedna namenjamo kampaji “Ne nabavi, popravi“, ki jo izvajata 

Združenje Sezam in Mladinska postaja moste v partnerstvu z Umanotero, Ekologi brez meja, 

društvom Smetumet, Mrežo MaMa in Akademijo za umetnost univerze v Novi Gorici. več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

“Mehke veščine v formalnem izobraževanju” 
 
Celjski mladinski center je skupaj z Združenjem za socialno pedagogiko in Srednjo 

zdravstveno šolo Celje, v petek 8.9.2017 priredil konferenco z delavnico z naslovom “Mehke 

veščine v formalnem izobraževanju“. več> 

Vir: Celjski mladinski center 

Najbolj iskana dobrina na trgu dela 
 
Poleg formalne izobrazbe delodajalci vse več pozornosti namenjajo tudi neformalnim 

izkušnjam. Objavljamo zapis udeleženke projekta Lokalno partnerstvo za povečanje 

zaposlovanja mladih na lokalnem trgu dela, ki ji je sodelovanje z Inštitutom za mladinsko 

politiko prineslo službo.  Več> 

Vir: Inštitut za mladinsko politiko 

 

 

 

http://mlad.si/2017/09/mars-nad-delo-2/
http://mlad.si/2017/09/pogled-na-izobrazevanje-2017/
http://mlad.si/2017/09/foto-in-izjava-tedna-26/
http://mlad.si/2017/09/mehke-vescine-v-formalnem-izobrazevanju/
http://mlad.si/2017/09/najbolj-iskana-dobrina-na-trgu-dela/
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Državna priznanja v mladinskem sektorju 
 
Urad RS za mladino do 18. oktobra 2017, zbira predloge za podelitev državnih priznanj v 

mladinskem sektorju. več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

Razpis za mlade glasbenike 
 
Pozor bendi, solo izvajalci in vsi ostali glasbeniki! V sezoni 2017/2018 se bo v Kranju pod 

okriljem Kluba študentov Kranj v sodelovanju s KUD SubArt odvijal najbolj svež event za 

mlade glasbenike – SVEŽenj. Kot vam pove že samo ime je namen dogodkov v Kranj pripeljati 

sveženj frišnih glasbenikov, ki bi jih sicer težko videli na lokalni sceni. Več> 

Vir: SubArt 

Konferenca o premisleku mladinskega dela 
 
Ustanova nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon je v četrtek, 14. 9. 2017, v dvorani 

Gustaf, Kulturni center Pekarna, Maribor organizirala konferenco namenjeno mladinskim 

delavcem, mladim in političnim odločevalem. več> 

Vir: Mladinska mreža MaMa 

Podjetno v prihodnost 
 
Na natečaju za evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2017 bo letos Slovenijo 

v ožjem izboru zastopala Občina Ajdovščina s projektom ‘Podjetno v prihodnost’ in sicer v 

kategoriji izboljšanje poslovnega okolja. več> 

Vir: Inštitut za mladinsko politiko 

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 

 

 

http://mlad.si/2017/09/drzavna-priznanja-v-mladinskem-sektorju-4/
http://mlad.si/2017/09/drzavna-priznanja-v-mladinskem-sektorju-4/
http://mlad.si/2017/09/razpis-za-mlade-glasbenike/
http://mlad.si/2017/09/7-ur-na-minute-premislek-mladinskega-dela/
http://mlad.si/2017/09/podjetno-v-prihodnost/
http://mlad.si/2017/09/premik-naprej-2017-2/
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Žive naj vsi narodi 
 

Cilj projekta Žive naj vsi narodi je spodbujati medkulturni dialog v Sloveniji in s tem v naši 

državi ustvariti inkluzivno okolje, kjer vsak državljan lahko čim bolje razvije svoj potencial, ne 

glede na narodnost, raso in okolje iz katerega izhaja. več> 

vir: SubArt 

Pobuda za zaposlovanje mladih 

Evropski parlament je na plenarnem zasedanju v Strasbourgu odobril dodatnih 500 milijonov 

evrov za pobudo za zaposlovanje mladih, kar je del povečanja v višini 1,2 milijarde evrov za 

obdobje 2017-2020. več> 

vir: uredništvo mlad.si 

Nismo prehodili njihove poti 
 

Na današnji dan, 21. 9., obeležujemo Mednarodni dan miru, ki letos poteka pod geslom 

“Skupaj za mir: spoštovanje, varnost in dostojanstvo za vse“, v znamenju podpore sto tisočim 

ljudem na begu pred vojno, revščino in preganjanji. več > 

vir: Unicef Slovenija 

Strpnost do musimanov 

 

Danes, 21.septembra, obeležujemo evropski akcijski dan boja proti sovražnemu govoru 

naperjenem proti Muslimanom, ki poteka v okviru mladinskega gibanja Sveta Evrope ”Ne 

sovražnemu govoru” (No hate speech movement), katerega nacionalni koordinator je 

Mladinski svet Slovenije. več > 

vir: Mladinski svet Slovenije 

 

 

 

http://mlad.si/2017/09/zive-naj-vsi-narodi/
http://mlad.si/2017/09/pobuda-za-zaposlovanje-mladih/
http://mlad.si/2017/09/nismo-prehodili-njihove-poti/
http://mlad.si/2017/09/strpnost-do-musimanov/
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“Spite za mir” 

V tednu med 21. septembrom, Svetovnim dnevom miru in 27. septembrom, Svetovnim 

dnevom turizma bomo na Popotniškem združenju Slovenije, ki združuje preko 40 hostlov v 

Sloveniji v sodelovanju s Hostelling International sodelovali v kampanji “Sleep for Peace”, 

katere namen je ozavestiti širšo javnost o pomenu MIRU. več > 

vir: Popotniško združenje Slovenije 

Mediji o mlad.si 
 
 Na uredništvu mlad.si nas je razveselila novica, da so našo delo prepoznali tudi drugi mediji. 

Slovenske novice so v prispevku “Kakšen prevoz najpogosteje uporabljajo mladi Slovenci?, 

objavili anketo, ki smo jo v sklopu Evropskega tedna mobilnosti pripravili na uredništvu 

portala mlad.si.več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

FOTO in IZJAVA TEDNA 
 

Danes, 22. 9. 2017, se z dnevom brez avtomobila zaključuje evropski teden mobilnosti. 

Tedensko rubriko foto in izjava tedna zato namenjamo pobudnikom Nacionalne konference 

o trajnostni mobilnosti za mlade, Mladinski zvezi Brez izgovora Slovenija. več> 

vir: uredništvo mlad.si 

Eko delavnica v Črnomlju 
 

Tudi v tem šolskem letu Mreža MaMa skupaj z dužba ZEOS, d.o.o., v sklopu projekta LIFE 

Gospodarjenje z e-odpadki s sloganom E-cikliraj, nadaljuje s serijo eko delavnic z naslovom 

“E-odpadki in naše okolje”. Tokrat je projektna ekipa v sredo, 20. 9. , mlade obiskala v 

Črnomlju, natančneje na Srednji šoli Črnomelj. več > 

vir: Mladinska mreža MaMa  

ČlovekINJE 

 

ČlovekINJE so skupina strokovnih sodelavk, ki v sodelovanju z glavnim partnerjem Javnim 

zavodom Mladi zmaji izvajamo preventivno terensko delo, usmerjeno v skupnost. več > 

vir: ČlovekINJE 

http://mlad.si/2017/08/sodelovanje-pri-spremembah-pravilnika-svm/
http://mlad.si/2017/09/mediji-o-mlad-si/
http://mlad.si/2017/09/foto-in-izjava-tedna-27/
http://mlad.si/2017/09/eko-delavnica-v-crnomlju/
http://mlad.si/2017/09/clovekinje/
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“SVM je prostor za posvet z mladimi” 
 

V mesecu avgustu so bili izvoljeni novi predstavniki v Svet Vlade RS za mladino, zato smo ob 

tej priložnosti na uredništvu portala mlad.si nove predstavnike mladih vprašali, kaj jim 

pomeni mesto v Svetu Vlade RS za mladino, kakšne naloge so si v času svojega mandata 

zadali ter kakšna so pričakovanja od Sveta Vlade RS za mladino. več > 

vir: Popotniško združenje Slovenije 

Udarniška obnova dvorane kluba MC Pekarna 
 
V starih časih po 2. svetovni vojni, katerih se spominjajo naši dedki in babice, je smisel 

mladinskih delovnih akcij bil angažirano druženje aktivističnih mladincev in vzgoja mladine v 

duhu političnih nagibov revolucionarne oblasti, kot za primer bratstvo in enotnost ali 

tovarištvo in solidarnost. več> 

Vir: KD Indijanez 

Stična mladih 2017 
 
Slovenska demokratska mladina je tudi letos nadaljevala s svojo tradicijo sodelovanja na 

Festivalu Stične mladih, kjer so kljub slabemu vremenu uspeli pričarati toplo in svetlo 

vzdušje. Več tisoč mladim so predstavili svoj podmladek, vrednote za katere se zavzemajo in 

aktivnosti, ki jih izvajajo. več> 

Vir: Slovenska demokratska mladina 

Kino je vedno dobra ideja 
 

Upravitelj Mestnega kina Ptuj, Center interesnih dejavnosti Ptuj in Zgodovinski arhiv na Ptuju 

sta v četrtek, 21. septembra, ob 19. uri v ptujskem kinu predstavila monografijo Kino je 

vedno dobra ideja: 120 let od prve kinopredstave na Ptuju ter odprla pregledno razstavo o 

zgodovini kinematografije na Ptujskem. več> 

vir: CID Ptuj 

 

 

 

http://mlad.si/2017/09/44744/
http://mlad.si/2017/09/udarniska-obnova-dvorane-kluba-mc-pekarna/
http://mlad.si/2017/09/sticna-mladih-2017/
http://mlad.si/2017/09/kino-je-vedno-dobra-ideja-2/
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Pokaži pot do enakosti spolov 
 

Zavzemati se za enakost spolov, ne pomeni, da zanikamo razlike med spoloma, pač pa, da se 

zavzemamo za enako možnosti. Vsak od nas ima pravico, da lahko svoje potenciale in želje 

uresniči, ne glede na to, ali je ženska ali moški. več > 

vir: Inštitut za mladinsko politiko 

Pozor, čudoviti psi! 
 

Statistika pravi, da v skoraj vsakem četrtem slovenskem gospodinjstvu živi tudi pes in ekipa 

Ljudske univerze Ormož, enote Mladinskega centra Ormož, je v čast štirinožnih prijateljev, ki 

nam lepšajo in radostijo življenja, pripravila pester družabni in dobrodelni dogodek “Pozor, 

čudoviti psi!” več > 

vir: MC Ormož 

EU SI TI je prišel v naš kraj 
 

Predvčerajšnjem, 25. septembra 2017, se je v dvorani Celjskega mladinskega centra odvil 

dogodek EU SI ti: PROSTOVOLJSTVO SMO mi vsi, ki sta ga organizirala Europe Direct 

Savinjska in Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji. 62 udeležencev je aktivno 

sodelovalo pri izvedbi dogodka, ki je bil razdeljen v dva dela. več > 

vir: Celjski mladinski center 

E-cikliraj v Domžalah 
 
V sklopu projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki s sloganom E-cikliraj družba ZEOS, d.o.o. v 

sodelovanju z Mrežo MaMa nadaljuje s serijo eko delavnic z naslovom »E-odpadki in naše 

okolje«. več> 

Vir: Mladinska mreža MaMa 

 

 

 

 

http://mlad.si/2017/09/pokazi-pot-do-enakosti-spolov-2/
http://mlad.si/2017/09/pozor-cudoviti-psi/
http://mlad.si/2017/09/eu-si-ti-je-prisel-v-nas-kraj/
http://mlad.si/2017/09/e-cikliraj-v-domzalah/
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EUCYS 2017 
 

V Talinu v Estoniji je med 22. in 27. septembrom potekalo največje evropsko tekmovanje 

mladih znanstvenikov in inovatorjev – 29. tekmovanje EUCYS 2017 (European Union Contest 

for Young Scientists). Z 89 nalogami se je predstavilo 146 mladih znanstvenikov in 

inovatorjev, starih med 14 in 20 let, in sicer iz 45 držav, ki so bili izbrani na državnih 

tekmovanjih. več > 

vir: ZOTKS 

FOTO in IZJAVA TEDNA 
 
Čas v katerem živimo, daje izredno velik pomen vizualnemu. Ker se zavedamo, da je telesna 

okupacija težava vseh mladih, smo se o samopodobi mladih pogovarjali s predavateljico in 

svetovalko s področja (telesne) samopodobe, dr. Lucijo Čevnik, bivšo sodelavko MKC Slovenj 

Gradec. V svojem intervjuju je poudarila tudi vlogo mladinskih delavcev pri ozaveščanju 

mladih o negativni telesni samopodobi. več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

ČLANKI  

V dialogu s podpredsednikom Evropske komisije 

 

V ponedeljek, 4.9.2017, je potekal Dialog z državljani, priložnost, ki so jo izkoristili tudi mladi 

in svoja vprašanja tako naslovili na Fransa Timmermansa, prvega podpredsednika Evropske 

komisije. Pogovor je bil organiziran z usmeritvijo v prihodnost Evropske unije. Evropska 

komisija je predstavila nekaj možnih scenarijev razvoja. Po vsej Evropi teče javna razprava o 

prihodnosti Evrope. Pridružujemo se ji tudi v Sloveniji. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Dopusti, sreča in potrošništvo 

 
Vabljeni k branju prispevka sodelovke Zavoda Bob z naslovom Dopusti, sreča in potrošništvo. 

več> 

Vir: Zavod Bob 

 

 

 

http://mlad.si/2017/09/eucys-2017/
http://mlad.si/2017/09/foto-in-izjava-tedna-28/
http://mlad.si/2017/09/v-dialogu-s-podpredsednikom-evropske-komisije/
http://mlad.si/2017/09/dopusti-sreca-in-potrosnistvo/
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Društvo študentov medicine Slovenije 

 
V sklopu mesečne rubrike AKCIJA! Predstavitev nevladnih mladinskih organizacij se je za 

portal mlad.si tokrat predstavilo Društvo študentov medicine Slovenije. več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

S starim papirjem do samostojne poti 

 
Tim Bučar ni običajen mladostnik- je aktiven prostovoljec, strasten športnik, fotograf, pek in 

fant, ki se je rodil z redko genetsko boleznijo, apertovim sindorom. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

MNENJA 

 

Prihaja Evropski teden mobilnosti 
 

soboto, 16. septembra 2017, se začenja Evropski teden mobilnosti, ki letos poteka pod 

sloganom “Združimo moči, delimo si prevoz”. Ob tej priložnosti smo na uredništvu mlad.si za 

intervju prosili nacionalno koordinatorko projekta v Sloveniji mag. Polono Demšar Mitrovič. 

Več> 

 

Vir: uredništvo mlad.si 

 
Vsi se rodimo kot originali 
 

 Čas v katerem živimo, daje izredno velik pomen vizualnemu. Vizualna komunikacija je ena 

od glavnih panog npr. pri oblikovanju novih produktov, pri oglaševanju na najrazličnejših 

področjih. Več> 

 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

INTERVJU 

 
“Mladi ste eden ključnih stebrov družbe.” 

 
Na uredništvu mlad.si v 1. september vstopamo z objavo intervjuja, za katerega smo prosili 

ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Majo Makovec Brenčič. Več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

http://mlad.si/2017/09/drustvo-studentov-medicine-slovenije/
http://mlad.si/2017/09/s-starim-papirjem-do-samostojne-poti/
http://mlad.si/2017/09/prihaja-evropski-teden-mobilnosti/
http://mlad.si/2017/09/vsi-se-rodimo-kot-originali/
http://mlad.si/2017/09/mladi-ste-eden-kljucnih-stebrov-druzbe/
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   ANKETA 

 

Anketa: Evropski teden mobilnosti 

 
“Združimo moči, delimo si prevoz” je slogan, ki povzema osrednjo temo letošnjega 

Evropskega tedna mobilnosti. Aktivnosti potekajo sicer celo leto, vrhunec dogajanja pa je 

med 16. in 22. septembrom 2017, ko se Evropski teden mobilnosti zaključi z Dnevom brez 

avtomobila.  Več> 

 

Vir: uredništvo mlad.si     

 

LOKALNO  

 

Kamp izkustvenega učenja 

 

Tudi letos je Društvo Salezijanski mladinski center Maribor od 8. do 13. julija, na Pohorju 

organiziralo počitniški kamp, ki je bil precej drugačen od ostalih kampov. Gre namreč za 

kamp, kjer je v ospredju izkustvo, ki ga doživi vsak posameznik. več > 

Vir: Društvo Salezijanski mladinski center Maribor 

Festival nevladnih organizacij Lupa 

 
V sredo, 13. septembra 2017, bo tudi Ljubljana postala nevladniška prestolnica. CNVOS že 

šestnajstič pripravlja vseslovenski Festival nevladnih organizacij Lupa. več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

“Mehke veščine v formalnem izobraževanju” 

 
Celjski mladinski center je skupaj z Združenjem za socialno pedagogiko in Srednjo 

zdravstveno šolo Celje, v petek 8.9.2017 priredil konferenco z delavnico z naslovom “Mehke 

veščine v formalnem izobraževanju“. več> 

Vir: Celjski mladinski center 

Center za mlade v Sežani 

 
Druženje, glasba, neformalno učenje, ustvarjalnost … to je le nekaj aktivnosti, ki se odvijajo v 

središču, ki je namenjeno mladim – Mladinskem centru Podlaga v Sežani. Vas zanima, kaj 

natanko je mladinski center? Berite dalje. več > 

http://mlad.si/2017/09/anketa-evropski-teden-mobilnosti/
http://mlad.si/2017/09/kamp-izkustvenega-ucenja/
http://mlad.si/2017/09/festival-nevladnih-organizacij-lupa/
http://mlad.si/2017/09/mehke-vescine-v-formalnem-izobrazevanju/
http://mlad.si/2017/09/center-za-mlade-v-sezani/
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Vir: Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana 

Psihološka svetovalnica 

 
Irvin Yalom, verjetno eden najvidnejših danes živečih psihoterapevtov, pogosto ponovi, da je 

edina naloga klienta ta, da je kar se da iskren. Vse ostalo je psihologovo, psihoterapevtovo 

delo. več> 

Vir: Zavod Delavnica konceptov 

Evropski teden mobilnosti v Sežani 

 
Evropski teden mobilnosti je tradicionalna evropska pobuda, ki lokalne skupnosti spodbuja k 

uvedbi in promociji trajnostnih prometnih ukrepov. Prizadevanja za človeku in okolju 

prijaznejše načine mobilnosti vsako leto povežejo na tisoče sodelujočih mest. več> 

Vir: Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana 

Pozor! Animatolon 

 
Že lanski, prvi Animatlon, je bil med animatorji takojšnja uspešnica. Druženje, praznovanje, 

ovire, blato, voda, prijateljstvo … Kako se ga ne bi udeležili tudi letos?? več> 

Vir: Društvo Salezijanski mladinski center Maribor 

“Žuram s prijatelji, ne z drogo!” 

 
Ob začetku novega šolskega leta smo v Mladinskem centru Brežice že pričeli z izvedbo 

preventivnih aktivnosti “Žuram s prijatelji, ne z drogo!“. Dne 11. 09. 2017 smo obiskali OŠ 

Artiče, kjer se je našega preventivnega programa udeležilo 24 devetošolcev. več> 

Vir: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice 

SDM obiskal Zgornjesavinjsko regijo 

 
Predstavniki vodstva so v torek, 12. 9. 2017, obiskali Zgornje Savinjsko dolino. Prvi postanek 

je bil v Flosarski zbirki, ki se nahaja v Ljubnem ob Savinji in kjer je bil predstavljen eden izmed 

skritih zakladov Slovenije in del bogate zgodovine naše dežele. več> 

Vir: Slovenska demokratska mladina 

 

 

 

 

 

http://mlad.si/2017/09/psiholoska-svetovalnica/
http://mlad.si/2017/09/evropski-teden-mobilnosti-v-sezani/
http://mlad.si/2017/09/pozor-animatolon/
http://mlad.si/2017/09/zuram-s-prijatelji-ne-z-drogo-6/
http://mlad.si/2017/09/sdm-obiskal-zgornjesavinjsko-regijo/
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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> 

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 

 

 

 

http://mlad.si/2017/09/social-impact-award/
http://mlad.si/2017/09/festival-lupa-2017/
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/
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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 

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 

 

http://mlad.si/2017/09/trajnostna-mobilnost-za-mlade/
http://mlad.si/2017/09/drzavna-priznanja-v-mladinskem-sektorju-4/
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/
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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> 

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 

 

 

 

http://mlad.si/2017/09/strokovna-skupina-za-mladinsko-delo/
http://mlad.si/2017/09/dvignite-svoj-glas-za-jutrisnjo-evropo/
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/


   

                                                                                                                                 

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.  
 

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/festival-stage-2017/

