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 Generacija Y – Na mladih svet stoji 

 Festival Stična mladih 20. 9. 2014 

 Športna jesen z Mladimi zmaji v Zalogu (Plata 2014 – z nogometom proti 

diskriminaciji) 

 OPOZARJAMO: delavnice Vsealiničežev po metodi gledališča zatiranih. 

 Ohrani mirno kri in beri Repliko! 

 Zavod NEFIKS mladim pomaga pri kariernih odločitvah! 

 Dojemanje sive ekonomije med mladimi na Koroškem - okrogla miza 

 VEST: Prostovoljsko delo mladih za mlade 2014/15 

 Dogodki Sindikata Mladi plus 

 Vključevanje mladih: vabilo na konferenco »10 let e-participacije v EU« 

 Izdana brošura in spletna predstavitev ANALIZA REZULTATOV ANKETE MED 

MLADIMI 

 Orto pomaga mladim do prve zaposlitve 

 Povabilo k sodelovanju na mladinskem fotografskem natečaju "Pogled" 

 Izvajanje delavnic Video CV: Pot do prve zaposlitve 

 PKP šola za lajf 

 festival Biti mlad je zakon! 
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 Usposabljanje za voditelje mladinskih skupin 
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 MC športna tržnica 2014 

 Pozitivno vzdušje na festivalu LUPA 

 

 
 

E – bilten 
 
September 
2014 
 
 
 
 



2 
 

 Neformalno pridobljeno znanje šteje! 

 Mednarodna konferenca »Hear my voice! Making youth participation powerful« 

 Mladostniki v boju proti samomoru 

 Zaključni bilten Mladi in evropsko državljanstvo 

 
 
MNENJA 
 

 Anketa o vlogi mladinskih organizacij 

 Izkušnje EVS prostovoljke Marije Šeme 

 Poslanstvo mladinskega delavca mora biti vzgoja mladih 

 Aktivna participacija 

 Od spleta naključij v rani mladosti do profesionalnega dela v mladinskem sektorju 

 
 
MLADI IN SVET 
 

 Popotniško združenje proti sovraženemu govoru 

 Poletni dnevi kulture in umetnosti v naravi: »Nature Art« 

 Mladi o subkulturah 

 

 

MLADINSKI SEKTOR 
 

 V Sloveniji danes 10 % Mladim prijaznih občin 

 Poziv vsem, ki vas zanima ulično delo z mladimi! 

 Razpis za mlade glasbenike – Glas Mladih 2015 

 Novice nacionalne agencije MVA - kaj imamo tokrat mladi v akciji 

 Spletna participacija – izziv sodobne demokracije in slavnostna podelitev 

certifikatov Mladim prijazna občina 2014-2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uredništvo portala mlad.si. 
info@mlad.si 

 
Ljubljana, 03.10.2014 
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 MLADI 
 

Generacija Y – Na mladih svet stoji 

V današnjem času smo vse prevečkrat priče izjavam, kako pomembni smo mladi kot 
družbena skupina. Največ je tega slišati s strani državnih organov in institucij, politikov in 
drugih »pomembnih«. Ali so obljube izpolnjene, ali ne, lahko osebno presodimo le mi sami. 
več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 

Festival Stična mladih 20. 9. 2014 

Festival Stična mladih se bo letos odvijal v soboto, 20. septembra 2014, z zbiranjem ob 
9.00 in zaključkom ob 17.30, na območju samostana Stična. več > 
 
Vir: Društvo Skam 
 

Športna jesen z Mladimi zmaji v Zalogu (Plata 2014 – z nogometom proti diskriminaciji) 

V nedeljo, 5. oktobra, bo, med 9.30 in 19. uro, na igrišču Osnovne šole Zalog, ponovno 
športno obarvano vzdušje. Četrtni mladinski center Zalog – Čamac (Javni zavod Mladi 
zmaji) v sodelovanju z Društvom DIH – Enakopravni pod mavrico, Društvom kulturno, 
informacijsko in svetovalno središče Legebitra, Središčem Vitalis, Športno unijo Slovenije 
ter številnimi prostovoljci prireja 14. tradicionalno, družabno – rekreativno prireditev 
PLATA 2014 – Z nogometom proti diskriminaciji. več > 
 
Vir: Javni zavod Mladi zmaji 
 

Projekt Metagibalnica 

METAGIBALNICA je projekt, zasnovan na ideji, da bi med mladimi ponovno zaživele 
aktivnosti na področju gibanja na prostem in športne aktivnosti. več > 
 
Vir: CEZAM Ruše 
 

OPOZARJAMO: delavnice Vsealiničežev po metodi gledališča zatiranih. 

Kdo zatira koga na VSE ALI NIČ se bomo spraševali tudi v novi sezoni, ki obeta mnogo in 
marsikaj. več > 
 
Vir: Zavod BOB 
 
 
 

http://mlad.si/novica/3198-Generacija-Y-Na-mladih-svet-stoji
http://mlad.si/novica/3155-Festival-Sticna-mladih-20.-9.-2014
http://mlad.si/novica/3194-SPORTNA-JESEN-Z-MLADIMI-ZMAJI-V-ZALOGU-PLATA-2014-Z-NOGOMETOM-PROTI-DISKRIMINACIJI
http://mlad.si/novica/3193-Projekt-Metagibalnica
http://mlad.si/novica/3190-OPOZARJAMO-delavnice-Vsealinicezev-po-metodi-gledalisca-zatiranih.
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Ohrani mirno kri in beri Repliko! 

Sara Karba v uvodniku piše: "Več znaš, več veljaš … kaj res? Vremenoslovci so nam po 
turobnem in deževnem poletju napovedovali vročo jesen. Navadno se naši vremenoslovci 
radi motijo ... no, tokrat so se le deloma. Jesen je ali pa še bo vroča, žal ne temperaturno, 
saj sonca še kar ni in ni, pač pa predvsem politično. " več > 
 
Vir: Zavod Beta 
 

Zavod NEFIKS mladim pomaga pri kariernih odločitvah! 

Po Sloveniji se začenjajo Karierni klubi za dijake Mladi bi radi, ki bodo mladim skozi 
raznotere aktivnosti pomagali ugotoviti kakšen je njihov poklic. Mladi obiskujejo podjetja 
in organizacije, sami organizirajo srečanja z gosti, iščejo informacije o študijskih smereh 
in poklicih ter proaktivno delujejo v svojem lokalnem okolju. »Mislim, da je ta klub super 
priložnost, da najdeš sebe, svoje kompetence, pozitivne in tudi negativne stvari o sebi.« je 
povedala lanskoletna udeleženka Tina. več > 
 
Vir: Zavod Nefiks 
 

Postani UNICEF-ov prostovoljec! 

Si želiš aktivno preživljati svoj prosti čas in pridobiti delavne izkušnje? Rad spoznavaš 
nove ljudi in si želiš usmeriti svojo energijo v dobro delo in pridobivanje novih znanj in 
izkušenj? Si zagovornik otrokovih pravic in uživaš pri delu z otroki in mladostniki? več > 
 
Vir: Društvo Unicef Slovenija 
 

Veter v laseh v Domžalah - S športom do zabave z družino 

Vsako leto v jesenskem času v Domžalah poteka vse športno-preventivna prireditev 
Športne unije Slovenije »Veter v laseh«. Letos je organizacijo prireditve na lokalnem 
nivoju prevzel Center za mlade Domžale v sodelovanju s ŠAD Mavrica, Zavodom za šport 
in rekreacijo Domžale in Občino Domžale. več > 
 
Vir: Javni zavod Center za mlade Domžale 
 

Dojemanje sive ekonomije med mladimi na Koroškem - okrogla miza 

Vabljeni na okroglo mizo na temo dojemanja sive ekonomije med mladimi na Koroškem, 
ki jo Zavod Nefiks organizira v sredo, 24. oktobra 2014 ob 17.00 uri, v Kulturnem domu 
na Ravnah na Koroškem (Gledališka pot 1). Gosta omizja bosta tudi g. Tomaž Rožen, župan 
Ravne na Koroškem ter g. Aljaž Verhovnik, predsednik mladinskega sveta Ravne na 
Koroškem. več > 
 
Vir: Zavod Nefiks 
 

http://mlad.si/novica/3184-Ohrani-mirno-kri-in-beri-Repliko%21
http://mlad.si/novica/3182-Zavod-NEFIKS-mladim-pomaga-pri-kariernih-odlocitvah%21
http://mlad.si/novica/3179-Postani-UNICEF-ov-prostovoljec%21
http://mlad.si/novica/3176-Veter-v-laseh-v-Domzalah---S-sportom-do-zabave-z-druzino
http://mlad.si/novica/3168-Dojemanje-sive-ekonomije-med-mladimi-na-Koroskem---okrogla-miza
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VEST: »Soodločaj, soustvarjaj, sooblikuj!« Usposabljanje po metodi gledališča zatiranih 

Vabljen/-a na usposabljanje o gledališču zatiranih »Soodločaj, soustvarjaj, sooblikuj«, ki 
bo potekalo od septembra do decembra, vsak torek, v prostorih MISC INFOPEKA. Prijaviš 
se lahko na naslov infopeka@infopeka.org. več > 
 
Vir: Pekarna Magdalenske mreže Maribor 
 

VEST: Prostovoljsko delo mladih za mlade 2014/15 

Vabljen/-a na uvodno srečanje v ponedeljek, 13. 10. 2014, ob 17.00 v prostore MISC 
INFOPEKA in se raziskri z nami kot prostovoljec in prostovoljka ter spoznaj 
“Prostovoljsko delo mladih za mlade” v MISC INFOPEKA. Usposabljanje za organizirano 
prostovoljsko delo v MISC INFOPEKA pa se prične v sredo, 15. 10. 2014, ob 17.00. več > 
 
Vir: Pekarna Magdalenske mreže Maribor 
 

Pridruži se projektu "Kolegice" 

Raziskave kažejo, da se mlade ženske srečujejo še z večjimi problemi na trgu delovne sile, 
kakor moški, zato smo na Zavodu Nefiks osnovali projekt Kolegice. Udeleženke projekta 
so si same poiskale mentorice, s področja na katerem se v prihodnosti vidijo. Pomembno 
pa je dejstvo, da projekt ni zasnovan na podlagi klasične mentorske sheme, ampak imajo 
v projektu ključno vlogo ravno udeleženke projekta, saj iz njega dobijo toliko kot si želijo. 
Projekt je zasnovan na podlagi samoiniciativnosti in jasnih ciljev udeleženk. Projekt je 
poln uspešnih zgodb udeleženke so s potekom veliko pridobile njegov potencial in pa so 
prepoznali tudi na Združenju Manager Slovenije, zato ga bomo jeseni ponovno izvedli. več 
> 
 
Vir: Zavod Nefiks 
 

Dogodki Sindikata Mladi plus 

Sindikat Mladi plus organizira dogodke za mlade; Kako danes najti dostojno delo in Dan 
mladih na Sindikatu Mladi plus več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 

Zarjavele trobente in mladinske organizacije 

Mladi združeni pod okriljem dveh litijskih organizacij za mlade in sicer Mladinskega 
centra Litija in Kluba litijskih in šmarških študentov so organizirali dogodek Zarjavele 
Trobente ter tako pokazali, da moč v povezovanju in združevanju. Povezovanje dveh 
organizacij za mlade a še ni vse. Na dogodku so združili dve generaciji.... več > 
 
Vir: Javni zavod Mladinski center Litija 
 

http://mlad.si/novica/3171-VEST-Soodlocaj%2C-soustvarjaj%2C-sooblikuj%21-Usposabljanje-po-metodi-gledalisca-zatiranih
http://mlad.si/novica/3170-VEST-Prostovoljsko-delo-mladih-za-mlade-201415
http://mlad.si/novica/3169-Pridruzi-se-projektu-Kolegice
http://mlad.si/novica/3169-Pridruzi-se-projektu-Kolegice
http://mlad.si/novica/3165-Dogodki-Sindikata-Mladi-plus
http://mlad.si/novica/3163-Zarjavele-trobente-in-mladinske-organizacije
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Cikel POVEZANIH 

Špikapoka, društvo brez preroka povezuje vse, ki so pripravljeni aktivno sooblikovati 
kulturno in izobraževalno ponudbo na Sežanskem oziroma si želijo več takih vsebin. S tem 
namenom organiziramo Cikel povezanih delavnic in pogovorov. Kdaj in kje v 
nadaljevanju. več > 
 
Vir: Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana 
 

Vključevanje mladih: vabilo na konferenco »10 let e-participacije v EU« 

Inštitut za elektronsko participacijo vas lepo vabi na brezplačno poldnevno video 
konferenco z naslovom “10. let e-participacije v Evropski uniji“, ki bo potekala 23. 
septembra 2014 od 10. ure dalje v živo iz Studia 12 na spletni povezavi 
http://www.inepa.si/e-participacija-evropa/video- konferenca/. več > 
 
Vir: KUD Mreža 
 

Nova številka spletnega časopisa Globetrotter 

„Potovanja so me naredila manj materialistično in bolj odprto za različnost“ ja povedala 
popotnica Frankie, ki je pustla službo, da bi postala neodvisna pisateljica in uresničila 
svoje želje. Intervju, ki ga je pripravila le za vas prostovoljka Popotniškega združenja 
Slovenije, Živa Juha, lahko preberete v novi številki spletnega časopisa Globetrotter. več > 
 
Vir: Popotniško združenje Slovenije 
 

Izdana brošura in spletna predstavitev ANALIZA REZULTATOV ANKETE MED MLADIMI. 
Novopečeni magistrici Nini prva čestitala domača županja. 

Predstavniki Mladinskega sveta Ljutomer so se udeležili že pred meseci načrtovanega 
zaključnega delovnega srečanja pri ljutomerski županji ob izdaji brošure Analiza 
rezultatov ankete med mladimi. več > 
 
Vir: Mladinski center Prlekije – Pokrajinski center NVO 
 

 »Varne točke« za nenasilje nad otroki in mladostniki v občini Zagorje ob Savi 

Zagorje, 11. september 2014 – Občina Zagorje je konec lanskega leta kot deseta občina v 
Sloveniji pristopila v mrežo Otrokom prijaznih UNICEF-ovih mest, v okviru katere poteka 
projekt »Varne točke«. Aktivnosti omenjenega projekta že drugo leto zapored koordinira 
in izvaja Mladinski center Zagorje (www.mczos.si), osnovni namen pa je v občini ustvariti 
večje ozračje varnosti za otroke in mladostnike. več > 
 
Vir: Mladinski center Zagorje 
 

http://mlad.si/novica/3162-Cikel-POVEZANIH
http://mlad.si/novica/3159-Vkljucevanje-mladih-vabilo-na-konferenco-10-let-e-participacije-v-EU
http://mlad.si/novica/3158-Nova-stevilka-spletnega-casopisa-Globetrotter
http://mlad.si/novica/3157-Izdana-brosura-in-spletna-predstavitev-ANALIZA-REZULTATOV-ANKETE-MED-MLADIMI.-Novopeceni-magistrici-Nini-prva-cestitala-domaca-zupanja.
http://mlad.si/novica/3151-Varne-tocke-za-nenasilje-nad-otroki-in-mladostniki-v-obcini-Zagorje-ob-Savi
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Orto pomaga mladim do prve zaposlitve 

Mladinski delavci, predstavniki mladinskih organizacij in vsa zainteresirana javnost, Orto 
pomaga mladim do prve zaposlitve. Če poznate potencialne kandidate in kandidatke, jim 
predajte informacijo in jih spodbudite, da se do 14. septembra prijavijo in poiščejo svojo 
priložnost. Več v nadaljevanju. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 

Odmev s festivala Zmaj 'ma mlade 

18. let festivala Zmaj'ma pod okriljem Mladinskega centra Postojna se je zaključil konec 
avgusta. Letos je ponujal ogromno brezplačnih dogodkov za vse željne kulture in 
ustvarjanja. več > 
 
Vir: Zveza društev Mladinski center Postojna 
 

Sodeluj in preobleci CZM 

Natečaj za prenovo logotipa Centra za mlade Domžale več > 
 
Vir: Javni zavod Center za mlade Domžale 
 

Povabilo k sodelovanju na mladinskem fotografskem natečaju "Pogled" 

Tradicionalni mladinski fotografski natečaj iz Domžal je ponovno tu! Center za mlade 
Domžale vabi k sodelovanju, pod tokratnim naslovom natečaja - POGLED. več > 
 
Vir: Javni zavod Center za mlade Domžale 
 

Izvajanje delavnic Video CV: Pot do prve zaposlitve 

Mobin, zavod za mobilnost in informiranje mladih, razpisuje poziv za prostovoljce za 
izvajanje delavnic Video CV za mlade v sklopu projekta Pot do prve zaposlitve. več > 
 
Vir: Zavod MOBIN 
 

21. obletnica AKC Metelkova mesto, 10.9.2014 

Širši javnosti ob 21. obletnici AKC Metelkova mesto ponovno nudimo vpogled v različne 
kamenčke mozaika ustvarjalnosti, tudi mladinskim programom in projektom, ki so v vseh 
teh letih plod dela, vztrajnosti, trdoživosti, požrtvovalnosti in združevanja različnih 
skupin in posameznic ter posameznikov. več > 
 
Vir: KUD Mreža 
 

http://mlad.si/novica/3150-ORTO-POMAGA-MLADIM-DO-PRVE-ZAPOSLITVE
http://mlad.si/novica/3149-Odmev-s-festivala-Zmaj-ma-mlade
http://mlad.si/novica/3144-Sodeluj-in-preobleci-CZM
http://mlad.si/novica/3143-Povabilo-k-sodelovanju-na-mladinskem-fotografskem-natecaju-Pogled
http://mlad.si/novica/3142-Izvajanje-delavnic-Video-CV-Pot-do-prve-zaposlitve
http://mlad.si/novica/3135-21.-obletnica-AKC-Metelkova-mesto%2C-10.9.2014
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PKP šola za lajf 

Zadnji teden počitnic je potekal projekt PKP šola za lajf za osnovnošolce. Doživeli so veliko 
zanimivega in se naučili marsikaj novega. Bili so pogumni, kreativni in podjetni. več > 
 
Vir: TIPOVEJ, Zavod za ustvarjalno družbo 
  

ČMC Bežigrad organiziral 5. tradicionalni Poulični festival Biti mlad je zakon! 

Ljubljana, 2. 9. 2014 – Četrtni mladinski center Bežigrad, ki deluje v okviru Javnega zavoda 
Mladi zmaji, je za mlade v soseski BS3 pripravil že 5. tradicionalni Poulični festival Biti 
mlad je zakon. Festival so pomagali soustvariti tudi Zavod Enostavno prijatelji, Društvo 
Kulturni vikend, Društvo za gojenje ustvarjalnega mišljenja in bivanja – GUMB, Slovensko 
združenje za cirkuško pedagogiko Cirkokrog, Zavod Nefiks, Center urbane kulture 
Urbanroof, Športna unija Slovenije, Športno kulturno društvo Capoeira Tradiçäo Baiana 
in Šola za nastopanje BAST. Športno-rekreativni dogodek, ki so ga podprli neutrudni 
prostovoljci in prostovoljke, je bil namenjen zaključku poletnih počitnic in uspešnemu 
skoku v novo šolsko leto. več > 
 
Vir: Javni zavod Mladi zmaji 
 

 

 
 
 
 
 
 

 ORGANIZACIJE 

  

Usposabljanje za voditelje mladinskih skupin 

Program Šole za voditelje ima še nekaj prostih mest za prijavo na celoletno usposabljanje! 
Letošnje teme se dotikajo naslednjih vsebin: metode ustvarjalnega razmišljanja, osnove 
javnega nastopanja, strateško načrtovanje in osvajanje novih izzivov. več > 
 
Vir: Društvo Skam 
 

Aktivno državljanstvo in lokalne volitve v Občini Postojna 

V postojnskem mladinskem centru za državljansko participacijo mladih v lokalnem 
okolju. S tem namenom organizirajo v okviru regijskega stičišča Boreo organizirajo 
soočenje županskih kandidatov in vprašanja za soočenje že zbirajo. več > 
 
Vir: Mladinski center Postojna 
 

http://mlad.si/novica/3130-PKP-sola-za-lajf
http://mlad.si/novica/3129-CMC-Bezigrad-organiziral-5.-tradicionalni-Poulicni-festival-Biti-mlad-je-zakon%21
http://mlad.si/novica/3195-Usposabljanje-za-voditelje-mladinskih-skupin
http://mlad.si/novica/3192-Aktivno-drzavljanstvo-in-lokalne-volitve-v-Obcini-Postojna
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Prvo izbirno mladinsko tekmovanje za gasilsko olimpijado 2015 

V športnem parku Šentjur se je v soboto, 27. septembra 2014, zbralo 22 enot mladincev 
in 21 enot mladink. V vsaki ekipi nastopa po devet članov starih od 1 2 do 16 let, tokrat pa 
so se pomerili v vaji z ovirami in štafeti na 400 m z ovirami. več > 
 
Vir: Gasilska zveza Slovenije 
 

Galerija Križišče – nova priložnost za mlade umetnike in umetnice 

V Cerknem so 12. septembra odprli novo galerijo, ki nosi pomenljivo ime Križišče. Galerija 
se nahaja v pritličnih prostorih mladinskega centra C.M.A.K., ki so jo mladi prostovoljci in 
prostovoljke uredili v vsega dobrem tednu dni. Sočasno z odprtjem galerije je potekala 
tudi otvoritev razstave 24 letne Tolminke Karin Mugerli. več > 
 
Vir: Cerkljanski mladinski alternativni klub 
 

Pričetek kariernih delavnic na Koroškem 

V okviru projekta Mladi bi radi je na Ravnah na Koroškem potekala prva delavnica v 
novem šolskem letu na temo karierne orientacije. Z dijakinjami smo se dobile v prostorih 
mladinskega zavoda Kompleks na Ravnah na Koroškem in skupaj pričele načrtovati potek 
aktivnosti, ki jih bomo v prihodnje udejanile. Na prvi delavnici sta bili osrednji temi 
spoznavanje, vzpostavljanje skupine in načrtovanje nadaljnjih srečanj. Najprej je bila 
dijakinjam predstavljena ideja kluba in način dela. več > 
 
Vir: Zavod Nefiks 
 

MC športna tržnica 2014 

V program Mladinskega centra Hiša mladih prihaja nov projekt poimenovan MC Športna 
tržnica. Potekal bo v soboto 27. septembra 2014, med 13h in 18h. Namenjen je predvsem 
predstavitvi športnih klubov ter društev iz naših krajev pred začetkom jesensko - zimske 
sezone. Poleg športne tržnice pa bo na sporedu še več rekreacijskih in zabavnih vsebin, ki 
so tako ali drugače povezane s športom. Vabljeni. več > 
 
Vir: Mladinski center Ajdovščina – Hiša mladih 
 

Pozitivno vzdušje na festivalu LUPA 

Na tradicionalnem Festivalu LUPA se je med mnogimi nevladnimi organizacijami 
predstavil tudi UNICEF. Naše vtise s festivala, ki jih delimo z vami si lahko preberete v 
spodnjih vrsticah. več > 
 
Vir: Društvo Unicef Slovenija 
 

http://mlad.si/novica/3191-Prvo-izbirno-mladinsko-tekmovanje-za-gasilsko-olimpiado-2015
http://mlad.si/novica/3188-Galerija-Krizisce-nova-priloznost-za-mlade-umetnike-in-umetnice
http://mlad.si/novica/3183-Pricetek-kariernih-delavnic-na-Koroskem
http://mlad.si/novica/3180-MC-SPORTNA-TRZNICA-2014
http://mlad.si/novica/3172-Pozitivno-vzdusje-na-festivalu-LUPA
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Neformalno pridobljeno znanje šteje! 

V času, ko se skoraj vsaka četrta mlada oseba spoprijema z brezposelnostjo, je še toliko 
bolj pomembno, da organizacije poudarjamo relevantnost neformalno pridobljenih 
kompetenc, hkrati pa skrbimo za to, da naši prostovoljci in člani iz svojega delovanja 
dobijo največ tudi v kontekstu kariernega razvoja in prehoda na trg dela. S tem namenom 
smo 15. 9. 2014 v Zavodu NEFIKS organizirali posvet lokalnih mladinskih organizacij na 
temo Karierni razvoj mladih v NVO. V začetnem plenarnem delu smo se skupaj s 
predstavnicami Zavoda MEPI, Sindikata Mladi Plus, No Excuse Slovenia pogovarjali o 
veščinah in kompetencah, ki jih delodajalci želijo pri mladih, o teži, ki jih tako pridobljenim 
kompetencam pripisujejo ter korakih, ki jih lahko nevladne organizacije še naredimo, da 
bo prepoznavnost teh kompetenc med delodajalci in odločevalci večja. več > 
 
Vir: Zavod Nefiks 
 

Mednarodna konferenca »Hear my voice! Making youth participation powerful« 

Rezultati zadnjih evropskih volitev so pokazali, da je v številnih državah Evropske unije 
narasla podpora nacionalističnim, protievropskim in ksenofobnim strankam. Rezultati so 
tudi odraz nezadovoljstva prebivalcev nad Evropsko unijo ter delovanjem liberalne 
demokracije. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 

Prihaja festival Lupa 

V četrtek, 18. septembra bo na Prešernovem trgu v Ljubljani tradicionalni festival LUPA, 
na katerem se bodo predstavile nevladne organizacije. Vabljeni v družbo nevladnikov!  
več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 

Državno tekmovanje v gasilski orientaciji 

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI – Gasilska zveza Slovenije in GZ Sveti Jurij ob Ščavnici sta v 
soboto, 13. septembra, pred OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici organizirala 17. državno 
tekmovanje v gasilski orientaciji za pionirje in mladince in 14. državno tekmovanje v 
gasilski orientaciji za pripravnike. več > 
 
Vir: Gasilska zveza Slovenije 
 

Mladostniki v boju proti samomoru 

Mladinski center Prlekije-Pokrajinski center nevladnih organizacij se je pridružil 
slovenski akciji boja proti samomoru pod naslovom Prekolesarimo svet. več > 
 
Vir: Mladinski center Prlekije – Pokrajinski center NVO 

http://mlad.si/novica/3167-Neformalno-pridobljeno-znanje-steje%21
http://mlad.si/novica/3164-Mednarodna-konferenca-Hear-my-voice%21-Making-youth-participation-powerful
http://mlad.si/novica/3156-Prihaja-festival-Lupa
http://mlad.si/novica/3154-Drzavno-tekmovanje-v-gasilski-orientaciji
http://mlad.si/novica/3147-Mladostniki-v-boju-proti-samomoru
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Zaključni bilten Mladi in evropsko državljanstvo 

V okviru projekta „Uživajmo evropsko državljanstvo in ...“ smo pripravili zaklučno 
publikacijo, ki si jo lahko pogledate na http://www.zainproti.eu/zakljucni-bilten/ in 
prinaša med drugim tudi poslanice mladih, vključenih v projekt, novo izvoljenim 
evropskim poslankam in poslancem. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 

Prepih v Skavtskem okoljskem centru v Kočevskem rogu 

Dan odprtih vrat prenovljenega okoljskega centra v osrčju kočevskih gozdov – Bogat 
vzgojno-izobraževalni program V osrčju kočevskih gozdov, prav na robu občine Kočevje, 
stoji Skavtski okoljski center, skavtski dom, ki so ga skavti dobili v upravljanje od Zavoda 
za gozdove Slovenije. Skavti so stisnili svoje vrste, napeli mišice, povezali prostovoljce – 
in danes je po številnih urah prostovoljnega dela in navdušenja dom sredi gozdov, takšen 
kot je. Prenovljen, živ, z bogato vsebino. In predvsem – odprt. Zato je v njem večkrat – 
prepih dobrih idej in delavnic. več > 
 
Vir: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov 
 

Vabilo k sodelovanju pri Salezijanski športni ligi - SŠL 

V Društvo SMC Rakovnik vabimo vse otroške in mladinske ekipe, da se nam pridružijo v 
Salezijanski športni ligi. več > 
 
Vir: Salezijanski mladinski center Rakovnik 
 

Kam se boste odpravili to jesen? 

Pred nami je jesen, čas, ko se vrnemo v šolske klopi in se s prijatelji pogovorimo o 
spominih, ki smo jih zbrali v času poletnih počitnic. Za vse, ki se še niste odločili, kje bi s 
svojo skupino preživeli kak vikend ali teden v jesenskih mesecih pa vam ponujamo vrsto 
odličnih hostlov na vseh koncih Slovenije. več > 
 
Vir: Popotniško združenje Slovenije 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mlad.si/novica/3140-ZAKLJUCNI-BILTEN-MLADI-IN-EVROPSKO-DRZAVLJANSTVO
http://mlad.si/novica/3137-Prepih-v-Skavtskem-okoljskem-centru-v-Kocevskem-rogu
http://mlad.si/novica/3134-Vabilo-k-sodelovanju-pri-Salezijanski-sportni-ligi---SSL
http://mlad.si/novica/3127-Kam-se-boste-odpravili-to-jesen
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 MNENJA 
 

Anketa o vlogi mladinskih organizacij 

V četrtek, 18.09.2014 se je na Prešernovem trgu v središču prestolnice Slovenije odvijal 
13. Vseslovenski festival nevladnih organizacij – festival LUPA, katerega organizator je 
Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS). Na 
festivalu smo nekatere udeležence (nevladne organizacije) povprašali kakšno je njihovo 
mnenje glede aktivne vloge mladinskih organizacij v času sprememb mladih in družbe na 
sploh, saj se srečujemo spremembami na področju participacije mladih. Za mnoge so 
mladinske organizacije nepogrešljiv element družbe in države, zato je naša vloga še kako 
pomembna in potrebna. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 

Izkušnje EVS prostovoljke Marije Šeme 

SMC Rakovnik je organizacija, ki je aktivna tudi na področju mednarodnega aktivnega 
prostovoljstva. Gostili smo že mnogo prostovoljcev, velikokrat pa se nam zatakne, saj ni 
veliko mladih, ki bi bili pripravljeni za nekaj mesecev ali celo leto oditi v tujino. Že vrsto 
let na različnih projektih uspešno sodelujemo organizacijo Angola – Iniciativ, ki ima svoj 
sedež v Svetem Primožu na avstrijskem-koroškem in skrbi za podporo izobraževalnih in 
zdravstvenih projektov v Angoli. Za projekt Angola se je navdušila tudi prostovoljka 
Marija, ki je po končanem študiju iskala nov izziv. Kot organizacija, ki skrbi za njeno dobro 
počutje, smo ob njenem prihodu v novo okolje naredili intervju. več > 
 
Vir: Društvo Salezijanski mladinski center Rakovnik 
 

Poslanstvo mladinskega delavca mora biti vzgoja mladih 

Mladinski centri, društva in druge nevladne organizacije skrbimo za ohranjaje 
infrastrukture, kjer se lahko zadržujejo naši mladi. Gre torej za zagotavljanje prostora za 
mlade, kjer se mladi lahko počutijo varne, sprejete in dovolj motivirane za aktivno 
participacijo. Toda ali je res tako? več > 
 
Vir: Društvo Salezijanski mladinski center Rakovnik 
 

Aktivna participacija 

Aktivna participacija je po mnenju mnogih najpomembnejša spodbuda posamezniku pri 
odkrivanju lastnih resursov. Zatorej najbrž ni čudno, da se pojavlja kot prioritetno 
področje v strateških dokumentih na področju mladine. Vendar kako opredeliti aktivno 
participacijo mladih in se pri tem otresti vsakršnega pokroviteljstva nad mladimi? več > 
 
Vir: Zavod BOB 
 

http://mlad.si/novica/3181-ANKETA-O-VLOGI-MLADINSKIH-ORGANIZACIJ
http://mlad.si/novica/3178-Izkusnje-EVS-prostovoljke-Marije-Seme
http://mlad.si/novica/3139-Poslanstvo-mladinskega-delavca-mora-biti-vzgoja-mladih
http://mlad.si/novica/3133-AKTIVNA-PARTICIPACIJA
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Od spleta naključij v rani mladosti do profesionalnega dela v mladinskem sektorju 

Intervju z Urošem Skrinarjem, nekdanjim direktorjem Mreže MaMa, sedanjim izvršnim 
direktorjem Nacionalne agencije evropskega programa Erasmus+; poglavje Mladina. V 
mladinski sektor je vpet že več kot 10 let, ga pozna, zagovarja in dela zanj. Zakaj? Preberite 
si intervju. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MLADI IN SVET 
 

Popotniško združenje proti sovraženemu govoru 

Kampanja Ne sovraži - No Hate Speech Movement je projekt Sveta Evrope, ki je namenjen 
osveščanju in boju proti sovraženemu govoru na spletu. V okviru kampanje potekajo 
številne aktivnosti, tako pri nas, kot v tujini. več > 
 
Vir: Popotniško združenje Slovenije 
 

Poletni dnevi kulture in umetnosti v naravi: »Nature Art« 

Formalno izobraževanje je dandanes usmerjeno na zgornjo levo polovico telesa – 
natančneje, na levo možgansko hemisfero. Zaradi tega v kurikulumih na poti 
izobraževanja mnogokrat umanjka prostor za kreativnost in ustvarjalnost. več > 
 
Vir: Zavod BOB 
 

Mladinski kulturni center Maribor nadaljuje z mednarodnim mladinskim delom 

Mladinski kulturni center Maribor nadaljuje z mednarodnim mladinskim delom, saj je 
pridobil sredstva evropskega programa Erasmus+, Ključni ukrep 1: Učna mobilnost 
posameznikov, za izvedbo kar dveh mladinskih izmenjav, v katerih bodo sodelovali mladi 
iz Maribora ter Romunije. več > 
 
Vir: Mladinski kulturni center Maribor 
 

http://mlad.si/novica/3131-Od-spleta-nakljucij-v-rani-mladosti-do-profesionalnega-dela-v-mladinskem-sektorju
http://mlad.si/novica/3185-Popotnisko-zdruzenje-proti-sovrazenemu-govoru
http://mlad.si/novica/3145-Poletni-dnevi-kulture-in-umetnosti-v-naravi-Nature-Art
http://mlad.si/novica/3138-MLADINSKI-KULTURNI-CENTER-MARIBOR-NADALJUJE-Z-MEDNARODNIM-MLADINSKIM-DELOM
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Slovenski in poljski skavti 

POLETNI TABOR KLANA HOMŠKA KLAPA – WATRA 2014 Letos je najstarejšo vejo 
skavtov iz Homca, klan Homška klapa, na poletni tabor zaneslo na Poljsko. Udeležili so se 
mednarodnega tabora PP, kjer se je zbralo okoli 600 skavtov, velika večina s Poljske, ena 
ekipa so bili Belorusi, druga pa so jim Slovenci. več > 
 
Vir: Združenje Slovenskih katoliških skavtinj in skavtov 
 

Mladi o subkulturah 

SMACK - mladinska izmenjava Mladinskega centra Dravinjske doline več > 
 
Vir: Mladinski center Dravinjske doline 
 

 
 
 
 
 

 MLADINSKI SEKTOR 
 

Vseslovenski festival nevladnih organizacij LUPA 2014 

Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) je v 
četrtek 18. septembra 2014 organiziral že 13. Vseslovenski festival nevladnih organizacij 
LUPA 2014, ki je znova potekal na Prešernovem trgu, v osrčju prestolnice. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 

V Sloveniji danes 10 % Mladim prijaznih občin 

Znane dobitnice certifikata Mladim prijazna občina 2014 – 2018. Inštitut za mladinsko 
politiko in Mladinski svet Ajdovščina v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod 
častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja sta že tretjič 
zapored podelila certifikat Mladim prijazna občina. V letu 2014 si je certifikat prislužilo 8 
občin. več > 
 
Vir: Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina 
 

Mesto in urbana kultura mladih – Četrtni mladinski center Šiška vabi na festival ŠiškaFejst 

Ljubljana, 23. 9. 2014 - Prve jesenske dni bodo Šiško ogreli mladi ulični ustvarjalci. 
Umetniki »street arta« in izvajalci urbanih športov bodo kreativnost z mestnih ulic 
prenesli pod streho Kina Šiška. več > 
 
Vir: Javni zavod Mladi zmaji 

http://mlad.si/novica/3132-Slovenski-in-poljski-skavti
http://mlad.si/novica/3128-Mladi-o-subkulturah
http://mlad.si/novica/3187-VSESLOVENSKI-FESTIVAL-NEVLADNIH-ORGANIZACIJ-LUPA-2014
http://mlad.si/novica/3189-V-Sloveniji-danes-10-%25-Mladim-prijaznih-obcin
http://mlad.si/novica/3177-Mesto-in-urbana-kultura-mladih-Cetrtni-mladinski-center-Siska-vabi-na-festival-SiskaFejst
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Presenetljiv odziv na mladinske delavnice društva Indijanez 

V Društvu IndiJanez so v jesen vstopili s programom “Sam svoj majster”, ki zajema sklop 
(brezplačnih) delavnic praktičnega znanja in ročnih spretnosti. več > 
 
Vir: Kulturno društvo mladinski center Indijanez 
 

Festival znanosti Nova Gorica 2014 

E-Hiša, novogoriška hiša poskusov, ki deluje pod okriljem Mladinskega centra Nova 
Gorica, je tudi letos organizirala Festival znanosti Nova Gorica. S projektom Festival 
znanosti Nova Gorica si je e-Hiša prizadevala ponuditi javnosti priložnost, da se sreča z 
znanostjo in znanstveniki od blizu v sproščenem okolju. V sklopu dvodnevne prireditve 
so se v petek, 19., in v soboto, 20. septembra, odvijali številni dogodki. Tematska rdeča nit 
letošnjega festivala znanosti so bili »Obrazi svetlobe«. več > 
 
Vir: Mladinski center Nova Gorica 
 

Poziv vsem, ki vas zanima ulično delo z mladimi! 

Priključi se mobilni svetovalnici, ki patruljira pod imenom 'Bob Geto ft. Tobalko Vila' ter 
prispevaj k oživljanju pristne komunikacije med mladimi. več > 
 
Vir: Zavod BOB 
 

Razpis za mlade glasbenike – Glas Mladih 2015 

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj organizira tradicionalno glasbeno prireditev 
Glas Mladih 2014, na katero vabijo mlade glasbenike med 15 in 30 letom starosti, da se 
prijavijo in udeležijo avdicije v različnih kategorijah več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 

Novice nacionalne agencije MVA - kaj imamo tokrat mladi v akciji 

Zavod MOVIT, ki deluje kot Nacionalna Agencija programa Erasmus+: Mladi v Akciji, je na 
spletnih straneh objavila posodobljene informacije za prijavitelje pred naslednjim 
prijavnim rokom, ki je 1. oktobra 2014. Na tem mestu lahko najdete vse informacije za 
Ključne ukrepe 1, 2 in 3 ter novi Promocijsko-informativni brošuri Erasmus+ Mladi v 
akciji, kjer so predstavljene najpomembnejše informacije o mladinskem področju 
programa ter njegove poglavitne značilnosti, ki ga upravlja MOVIT kot NA. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 
 

http://mlad.si/novica/3175-PRESENETLJIV-ODZIV-NA-MLADINSKE-DELAVNICE-DRUSTVA-INDIJANEZ
http://mlad.si/novica/3174-FESTIVAL-ZNANOSTI-NOVA-GORICA-2014
http://mlad.si/novica/3173-POZIV-VSEM%2C-KI-VAS-ZANIMA-ULICNO-DELO-Z-MLADIMI%21
http://mlad.si/novica/3161-Razpis-za-mlade-glasbenike-Glas-Mladih-2015
http://mlad.si/novica/3160-Novice-nacionalne-agencije-MVA---kaj-imamo-tokrat-mladi-v-akciji
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Spletna participacija – izziv sodobne demokracije in slavnostna podelitev certifikatov 
Mladim prijazna občina 2014-2018 

25. septembra bo Mestni muzej Ljubljana gostil seminar Spletna participacija – izziv 
sodobne demokracije in že tretjo podelitev certifikatov Mladim prijazna občina 2014 - 
2018. več > 
 
Vir: Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina 
 

Mladinski center Gornja Radgona na 52. sejmu AGRA 

Na letošnjem 52. Mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni, ki je 
potekal med 23. in 28. avgustom, se je v okviru predstavitvenega prostora Občine Gornja 
Radgona in Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona že drugič predstavil 
tudi Mladinski center Gornja Radgona. več > 
 
Vir: Mladinski center Gornja Radgona 
 

Črnuški Mladi zmaji bodo upihnili četrto svečko 

Ljubljana, 8. 9. 2014, v petek, 12. septembra 2014. bo v Četrtnem mladinskem centru 
Črnuče (ČMC Črnuče), na Dunajski 367 v Ljubljani, ponovno praznično. Mladi in prebivalci 
lokalne skupnosti se bodo lahko, med 14. in 19. uro, družili na četrtem rojstnem dnevu 
najmlajšega izmed štirih četrtnih mladinskih centrov Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra 
za kakovostno preživljanje prostega časa mladih. več > 
 
Vir: Javni zavod Mladi zmaji 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E-bilten je elektronsko glasilo portala mlad.si in organizacije pogodbenice URSM informira o 

najpomembnejših aktivnostih objavljenih na portalu. 
Izbor prispevkov je v izključni pristojnosti uredništva portala mlad.si. 

http://mlad.si/novica/3148-Spletna-participacija-izziv-sodobne-demokracije-in-slavnostna-podelitev-certifikatov-Mladim-prijazna-obcina-2014-2018
http://mlad.si/novica/3141-Mladinski-center-Gornja-Radgona-na-52.-sejmu-AGRA
http://mlad.si/novica/3136-Crnuski-Mladi-zmaji-bodo-upihnili-cetrto-svecko

