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V mesecu novembru izpostavljamo: 
 

• Skozi rožnata očala 
• Junior ambasadorji UNICEF-a pri predsedniku RS Borutu Pahorju 
• Evropski teden promocije testiranja na okužbo HIV 
• Jagodni izbor Luksuz produkcije v Slovenski kinoteki 
• Filozofska fakulteta v Ljubljani vabi na javno tribuno o novem predlogu Zakona o 

visokem šolstvu 
• V Mariboru ovekovečeni spomini 
• Odprte so prijave na Strukturirani dialog 
• Izobraževalni dogodek Prispevek občin k ciljem nacionalnega programa za 

mladino in podelitev certifikatov Mladim prijazna občina 2013-2017 
• Nam se rola brez drog in alkohola 
• Tokrat gre zares! - anketa o stanju in potrebah mladih na celotnem teritoriju 

prleške lokalne skupnosti 
• Odprte prijave za brezplačno 160-urno izobraževanje v Kopru 
• Družbeno odgovorni dnevi MZT 
• Usposabljanje prostovoljcev 
• Investicija za zdravo preživljanje prostega časa mladih 
• Projekt 'Žuram s prijatelji, ne z drogo' že deseto leto zapored 
• Arabski kulturni večer v Dijaškem domu Ivana Cankarja 
• Končal se je 11. Luksuz festival poceni filma 
• Organizacija Svetovne skavtske konference 
• 35. mladinski FIAP BIENALE 2013 
• Youngfaces of Europe 
• Mladi s svojim znanjem sodelovali na mednarodnih dogodkih v tujini 
• JOTA – Jamboree on the Air 
• Mladinska izmenjava "Walk of life" 
• Mobilnosti dodali še piko na i 
• TEATER POZITIV - Velika nagrada festivala Juventafest 
• 11. mednarodna mladinska konferenca Kruševo, Makedonija 
• Združene države poezije 
• Smo pripravljeni spreminjati svet? 
• Zaključna konferenca v okviru projekta Jadranska mladinska ideja - Adriatic 

Youth Conference 
• Župan na zagovoru pri mladih Ajdovcih 
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• CELJSKI MLADISNKI CENTER V PROJEKTU COMEIN - Coaching metodologija za 
profesorje in učitelje v srednjih šolah 

• Mladinski center Krško na strokovni ekskurziji 
• Projekt "Youth Voice - We Care" v Lepoglavi 
• Poziv organizacijam k prijavi na Javni razpis 2014 za sofinanciranje mladinskih 

aktivnosti v Četrtnih mladinskih centrih Javnega zavoda Mladi zmaji 
• Mednarodna konferenca formalno-neformalno o neformalnem izobraževanju 
• Seminar za spletne aktiviste No Hate Speech Movement 
• Seminar ESONGO: ekonomska samozadostnost nevladnih organizacij na področju 

mladinskega dela 
• Seminar Promising politicians v Skopju 
• Odprte so prijave na trening UNIQUE Year of Learning: Youth on the Learning 

Move! 
• Intervju s Stašem Hreničem, mladim umetnikom z neskončno pozitivno energijo: 

Kreacija lastnih projektov je najboljša pot do uporabnega znanja 
• Moj prostovoljski tabor - izkušnja Lare Svet 
• Nadarjeni rabijo nekaj več 
• Anketa med mladimi: kaj je neformalno izobraževanje? 
• Željka Kitić o podjetništvu mladih 
• Mladi smo lahko tudi zaposljivi 
• Delovna mesta za mlade je potrebno ustvariti 
• Intervju z Nino Beja - Volontersko pripravništvo kot zahvala državi za brezplačen 

študij ali kako se danes zoperstaviti nezaposljivosti mladih 
• Evropski prebivalci ali domačini? 
• Okrogla miza o LGBTQ otroški in mladinski literaturi 
• Ummi spodbuja in razvija ustvarjalni in inovativni potencial mladih na področju 

tehnične smeri 
• Slovenija – gradbišče mladim prijaznih občin 
• Spodbujanje mladih raziskovalk k aktivni vlogi 
• Srednješolski STARTUP Novo mesto 
• »Dovoljeno ni tudi varno« 
• Prostovoljci, pomen prostovoljskega dela v mladinskih organizacijah 
• Energija mladih prevevala Taborniški center v Bohinju 
• Akademija 2013 
• Čezmejno sodelovanje mladih iz Slovenije in Koroške v Avstriji 
• Okrogla miza: Socialna omrežja in jaz?! 
• Za nami uspešna sezona taborjenj 
• Vedno več mladih v nevladnih organizacijah 
• Mesec oktober je bil mesec posvečen neformalnemu izobraževanju 
• Dejavniki, ki podpirajo učenje v projektih mobilnosti mladih 
• Sprejet prvi nacionalni program za mladino 

 
 

SPOROČILO UREDNIŠTVA 
 

Organizacije pogodbenice naprošamo, da objave na portalu načrtujejo v skladu z dela 
prostimi dnevi v mesecu decembru. Vsled tega sporočamo, da bodo zadnji letošnji 
prispevki objavljeni dne 24. decembra in sicer tisti, ki bodo vnešeni do 10.00 ure. 
 

Uredništvo portala mlad.si. 
info@mlad.si 

Ljubljana, 29.11.2013 



3 
 

• MLADI 
 
 
Skozi rožnata očala 
Si istospolno usmerjen/-a? So te zaradi tega kjerkoli diskriminirali? Si doživel/-a 
verbalno, psihično ali fizično nasilje? Imaš izkušnjo z diskriminacijo na podlagi... več > 
 
Vir: MKC Maribor 
 
 
Junior ambasadorji UNICEF-a pri predsedniku RS Borutu Pahorju 
20.11. mineva 24 let, odkar so Združeni narodi s sprejetjem Konvencije o otrokovih 
pravicah v svet poslali pomembno sporočilo, da so otroci in mladi do 18. leta starosti 
osebnosti z vsemi... več > 
 
Vir: UNICEF Slovenije 
 
 
Evropski teden promocije testiranja na okužbo HIV 
Od 22. do 29. novembra prvič poteka Evropski teden promocije testiranja na okužbo s 
HIV, ki se mu pridružujemo tudi v Sloveniji. več > 
 
Vir: Mladinski center Nova Gorica 
 
 
Jagodni izbor Luksuz produkcije v Slovenski kinoteki 
V torek, 19. novembra 2013 je Slovenska kinoteka, na večeru Društva slovenskih 
režiserjev, gostila Luksuz produkcijo. več > 
 
Vir: Društvo zaveznikov mehkega pristanka 
 
 
Filozofska fakulteta v Ljubljani vabi na javno tribuno o novem predlogu Zakona o 
visokem šolstvu 
Filozofska fakulteta v Ljubljani vljudno vabi na javno tribuno o novem predlogu Zakona 
o visokem šolstvu, ki ga je v javno obravnavo predložilo Ministrstvo za izobraževanje,... 
več > 
 
Vir: Uredništvo Mlad.si 
 
 
V Mariboru ovekovečeni spomini 
Vse do 9.12. bodo Maribor krasili ovekovečeni spomini. Kulturno društvo Mladinski 
center IndiJanez je z zbranimi napisi, ki so jih prispevale vse generacije (od najstnikov 
pa vse do varovancev Doma Danice Vogrinec in Doma starejših občanov Tezno) 
opremilo različne točke, večinoma v ožjem mestnem jedru. več > 
 
Vir: Kulturno društvo Mladinski center IndiJanez 
 
 
 
 

http://mlad.si/novica/2384-Skozi-roznata-ocala�
http://mlad.si/novica/2373-Junior-ambasadorji-UNICEF-a-pri-predsedniku-RS-Borutu-Pahorju�
http://mlad.si/novica/2372-Evropski-teden-promocije-testiranja-na-okuzbo-HIV�
http://mlad.si/novica/2368-Jagodni-izbor-Luksuz-produkcije-v-Slovenski-kinoteki�
http://mlad.si/novica/2361-Filozofska-fakulteta-v-Ljubljani-vabi-na-javno-tribuno-o-novem-predlogu-Zakona-o-visokem-solstvu�
http://mlad.si/novica/2353-V-Mariboru-ovekoveceni-spomini�
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Odprte so prijave na Strukturirani dialog 
Mladi smo potencial in ne strošek. Povej naprej! več > 
 
Vir: Mladinska mreža MaMa 
 
 
Izobraževalni dogodek Prispevek občin k ciljem nacionalnega programa za mladino in 
podelitev certifikatov Mladim prijazna občina 2013-2017 
V sredo 20. novembra bo Maribor gostil izobraževalni dogodek z naslovom Prispevek 
občin k ciljem nacionalnega programa za mladino in podelitev certifikatov Mladim 
prijazna občina 2013-2017. več > 
 
Vir: Mladinski svet Ajdovščina 
 
 
Nam se rola brez drog in alkohola 
Že leta 2002 smo v Mladinskem centru Krško v sodelovanju z lokalnimi institucijami, ki 
se s problematiko zasvojenosti mladih srečujejo pri svojem delu, to so Policijska 
postaja... več > 
 
Vir: MC Krško 
 
 
Tokrat gre zares! - anketa o stanju in potrebah mladih na celotnem teritoriju prleške 
lokalne skupnosti 
Anketa o stanju in potrebah mladih v občini Ljutomer je dosegljiva na spletni strani 
Občine Ljutomer in MCP-PC NVO oziroma MSL ter bo možnjo njeno izpolnjevanje do 
konca leta. Mladi vabljeni k čim večjemu številu izpolnjevanja omenjene ankete. več > 
 
Vir: MCP-PC NVO 
 
 
Odprte prijave za brezplačno 160-urno izobraževanje v Kopru 
PiNA odpira prijave na brezplačno 160-urno izobraževanje za kutlurnega managerja in 
multimedijskega ustvarjalca. Rok za prijavo je 13. november, več na www.k-i.si. več > 
 
Vir: KID PINA 
 
 
Družbeno odgovorni dnevi MZT 
Taborniki obiskali Dnevni center za brezdomce. več > 
 
Vir: Zveza tabornikov Slovenije 
 
 
Usposabljanje prostovoljcev 
Dvodnevno usposabljanje prostovoljcev pri delu z otroki in mladostniki več > 
 
Vir: MISSS 
 
 
 
 

http://mlad.si/novica/2351-Odprte-so-prijave-na-Strukturirani-dialog�
http://mlad.si/novica/2343-Izobrazevalni-dogodek-Prispevek-obcin-k-ciljem-nacionalnega-programa-za-mladino-in-podelitev-certifikatov-Mladim-prijazna-obcina-2013-2017�
http://mlad.si/novica/2326-Nam-se-rola-brez-drog-in-alkohola�
http://mlad.si/novica/2322-Tokrat-gre-zares%21---anketa-o-stanju-in-potrebah-mladih-na-celotnem-teritoriju-prleske-lokalne-skupnosti�
http://mlad.si/novica/2315-Odprte-prijave-za-brezplacno-160-urno-izobrazevanje-v-Kopru�
http://mlad.si/novica/2313-Druzbeno-odgovorni-dnevi-MZT�
http://mlad.si/novica/2308-Usposabljanje-prostovoljcev�
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Investicija za zdravo preživljanje prostega časa mladih 
V Brežicah je opaziti trend zapiranja športnih igrišč z ograjami, na ta način pa se mladim 
in tudi ostalim prebivalcem zmanjšuje možnost aktivnega in zdravega... več > 
 
Vir: Mladinski center Brežice 
 
 
Projekt 'Žuram s prijatelji, ne z drogo' že deseto leto zapored 
Mladinski center Brežice, že deseto leto zapored, na osnovnih šolah v občini Brežice 
izvaja preventivni projekt 'Žuram s prijatelji, ne z drogo!'. več > 
 
Vir: Mladinski center Brežice 
 
 
Arabski kulturni večer v Dijaškem domu Ivana Cankarja 
Spoznavanje drugih kultur – medkulturna vzgoja in dialog več > 
 
Vir: Jan Vegelj - KUD Pozitiv 
 
 
Končal se je 11. Luksuz festival poceni filma 
Končal se je 11. Luksuz festival poceni filma, vendar se s festivalom aktivnosti Luksuz 
produkcije še zdaleč ne končajo. več > 
 
Vir: Društvo zaveznikov mehkega pristanka (DZMP) 
 
 
 
 
 
 

• MLADI IN SVET 
 
Organizacija Svetovne skavtske konference 
Taborniki imamo delo z ljudmi in organizacijo dogodkov v krvi. Od vodovih srečanj in 
rodovih izletov do taborjenj ter taborniških tekmovanj in druženj vseh vrst postopoma 
pridobivamo znanje, izkušnje in samozavest. več > 
 
Vir: Zveza tabornikov Slovenije 
 
 
35. mladinski FIAP BIENALE 2013 
Mednarodna zveza za fotografsko umetnost (FIAP) je 30. oktobra 2013 objavila 
rezultate mednarodnega mladinskega fotografskega bienala 35. FIAP Youth Bienalle 
2013, ki je potekal v... več > 
 
Vir: Javni zavod Center za mlade Domžale 
 
 
 
 
 

http://mlad.si/novica/2305-Investicija-za-zdravo-prezivljanje-prostega-casa-mladih�
http://mlad.si/novica/2304-Projekt-Zuram-s-prijatelji%2C-ne-z-drogo-ze-deseto-leto-zapored�
http://mlad.si/novica/2302-Arabski-kulturni-vecer-v-Dijaskem-domu-Ivana-Cankarja�
http://mlad.si/novica/2301-Koncal-se-je-11.-Luksuz-festival-poceni-filma�
http://mlad.si/novica/2339-Organizacija-Svetovne-skavtske-konference�
http://mlad.si/novica/2331-35.-mladinski-FIAP-BIENALE-2013�
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Youngfaces of Europe 
Socialna akademija sodeluje v projektu Youngfaces of Europe, v sklopu katerega se bo 
posnelo 6 mladinskih iniciativ v 6-ih državah EU: Češki, Italiji, Portugalski, Nemčiji, Litvi 
in Sloveniji. več > 
 
Vir: Socialna akademija 
 
 
Mladi s svojim znanjem sodelovali na mednarodnih dogodkih v tujini 
Septembra so se na različnih koncih sveta odvijali mednarodni dogodki, kjer so s svojim 
znanjem in izumi nastopili tudi mladi iz Slovenije. V organizaciji Zveze za tehnično 
kulturo Slovenije... več > 
 
Vir: ZOTKS 
 
 
JOTA – Jamboree on the Air 
Koroški taborniki rušijo meje. več > 
 
Vir: Zveza tabornikov Slovenije 
 
 
Mladinska izmenjava "Walk of life" 
Mladinska izmenjava "Walk of life", ki je potekala na Poljskem od 1.10.2013 do 
7.10.2013 je nudila izobraževanje in delavnice na temo podjetništva.   Na začetku 
delavnic,... več > 
 
Vir: udeleženec mladinske izmenjave Nejc Jezernik - Celjski mladinski center 
 
 
Mobilnosti dodali še piko na i 
V Prlekiji so v sklopu Evropskega tedna mobilnosti potekale številne aktivnosti. Le tem 
je prleški mladinski center – pokrajinski center nevladnih organizacij dodal trajnostni in 
mednarodni mobilni pomen. več > 
 
VIR: MCP-PC NVO 
 
 
TEATER POZITIV - Velika nagrada festivala Juventafest 
Gledališka skupina Teatra Pozitiv, ki deluje v okviru KUDa Pozitiv v Dijaškem domu 
Ivana Cankarja iz Ljubljane je predstavljala Slovenijo na festivalu srednješolske... več > 
 
Vir: KUD Pozitiv 
 
 
11. mednarodna mladinska konferenca Kruševo, Makedonija 
Moje ime je Jasmina Brčina, prihajam iz Laškega in sem prostovoljka v Celjskem 
mladinskem centru in se trenutno mudim v makedonskem Kruševu, na enajsti 
Mednarodni mladinski... več > 
 
Vir: Celjski mladinski center 
 

http://mlad.si/novica/2300-Youngfaces-of-Europe�
http://mlad.si/novica/2294-Mladi-s-svojim-znanjem-sodelovali-na-mednarodnih-dogodkih-v-tujini�
http://mlad.si/novica/2285-JOTA-Jamboree-on-the-Air�
http://mlad.si/novica/2253-Mladinska-izmenjava-Walk-of-life�
http://mlad.si/novica/2210-Mobilnosti-dodali-se-piko-na-i�
http://mlad.si/novica/2200-TEATER-POZITIV---Velika-nagrada-festivala-Juventafest�
http://mlad.si/novica/2194-11.-mednarodna-mladinska-konferenca-Krusevo%2C-Makedonija�
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Združene države poezije 
Združene države poezije - projekt, ki povezuje mlade kantavtorje in pesnike iz Slovenije 
in Evrope   Že tretje leto zapored se je v Rušah zgodil dogodek Združene države 
poezije.... več > 
 
vir: CEZAM Ruše 
 
 
Smo pripravljeni spreminjati svet? 
Vlaganje v ženske in deklice bo spremenilo naš svet - to je sporočilo iz največje 
prostovoljne organizacije za dekleta in ženske na svetu z imenom Svetovno združenje 
skavtinj (WAGGGS),... več > 
 
Vir: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov 
 
 
 
 
 
 

• ORGANIZACIJE 
 
Zaključna konferenca v okviru projekta Jadranska mladinska ideja - Adriatic Youth 
Conference 
V dneh od 28. novembra do 1. decembra 2013 se bo v Poreču (Hrvaška) odvijala 
konferenca Adriatic Youth Conference, kjer bodo mladi iz Slovenije in Hrvaške 
razpravljali o jadranski mladinski ideji in razvijali koncept jadranskega mladinskega 
centra. več > 
 
Vir: Mladi forum SD 
 
 
Župan na zagovoru pri mladih Ajdovcih 
Ajdovščina, 22. november 2013 – Mladinski svet Ajdovščina je v okviru programa Moja 
občina - Mladim prijazna občina priredil soočenje med mladimi in županom Občine 
Ajdovščina, Marjanom Poljšakom. več > 
 
Vir: Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina 
 
 
Program Erasmus + je sprejet! 
Evropska komisija sporoča, da je bil 19.11. potrjen predlog programa Erasmus + s strani 
Evropskega parlamenta.      Kaj lahko pričakujemo od programa? Erasmus +, novi 
program Evropske unije za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport, se bo začel 
izvajati v januarju 2014.  več > 
 
Vir: Uredništvo Mlad.si 
 
 
 
 

http://mlad.si/novica/2168-Zdruzene-drzave-poezije�
http://mlad.si/novica/2167-Smo-pripravljeni-spreminjati-svet�
http://mlad.si/novica/2382-Zakljucna-konferenca-v-okviru-projekta-Jadranska-mladinska-ideja---Adriatic-Youth-Conference�
http://mlad.si/novica/2378-Zupan-na-zagovoru-pri-mladih-Ajdovcih�
http://mlad.si/novica/2380-Program-Erasmus-%2B-je-sprejet%21�
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CELJSKI MLADISNKI CENTER V PROJEKTU COMEIN - Coaching metodologija za profesorje 
in učitelje v srednjih šolah 
Celjski mladinski center je v konzorciju partnerjev iz Bolgarije, Poljske, Francije in 
Turčije med leti 2011 in 2013 aktivno sodeloval v razvojnem projektu COMEIN - 
Coaching metodologija za profesorje in učitelje v srednjih šolah. več > 
 
Vir: Sonja Majcen, koordinator projekta za Slovenijo - Celjski mladinski center 
 
 
 
Mladinski center Krško na strokovni ekskurziji 
Zaposleni v Mladinskem centru Krško se zavedamo, da je za kvaliteto našega dela 
potrebno stalno izobraževanje in usposabljanje, kamor sodi tudi ogled in prenos dobrih 
praks mladinskega dela. več > 
 
Vir: Mladinski center Krško 
 
 
Projekt "Youth Voice - We Care" v Lepoglavi 
Mladinski center Krško in Klub posavskih študentov sta v maju 2013 pričela z 
izvajanjem projekta Mladi za demokracijo z naslovom "Youth Voice - We Care," ki ga 
podpira program Mladi v akciji, v katerem sodelujeta s hrvaškimi partnerji iz mesta 
Lepoglava (Občina Lepoglava, Nezavisna udruga mladih Lepoglava). več > 
 
Vir: Simon Šoln, predsednik Kluba posavskih študentov - za Mladinski center Krško 
 
 
Poziv organizacijam k prijavi na Javni razpis 2014 za sofinanciranje mladinskih 
aktivnosti v Četrtnih mladinskih centrih Javnega zavoda Mladi zmaji 
Obveščamo vas, da smo objavili Javni razpis 2014 za sofinanciranje mladinskih 
aktivnosti v Četrtnih mladinskih centrih Javnega zavoda Mladi zmaji.   Vabljeni k ogledu 
besedila... več > 
 
Vir: Javni zavod Mladi zmaji 
 
 
Mednarodna konferenca formalno-neformalno o neformalnem izobraževanju 
Konferenca je potekala med 9. in 11. oktobrom 2013 v Bratislavi na Slovaškem več > 
 
Vir: Jurij Šarman, CID Ptuj 
 
 
Seminar za spletne aktiviste No Hate Speech Movement 
Med 3. in 6. novembrom 2013 je Evropski mladinski center v Strasbourgu ponovno 
gostil mlade aktiviste na katerih sloni kampanja proti sovražnemu govoru na spletu, ki je 
aktivna že v 37 evropskih državah. več > 
 
Vir: Željka Sokolić, Zavod MOBIN 
 
 
 

http://mlad.si/novica/2364-CELJSKI-MLADISNKI-CENTER-V-PROJEKTU-COMEIN---Coaching-metodologija-za-profesorje-in-ucitelje-v-srednjih-solah�
http://mlad.si/novica/2358-Mladinski-center-Krsko-na-strokovni-ekskurziji�
http://mlad.si/novica/2357-Projekt-Youth-Voice---We-Care-v-Lepoglavi�
http://mlad.si/novica/2355-Poziv-organizacijam-k-prijavi-na-Javni-razpis-2014-za-sofinanciranje-mladinskih-aktivnosti-v-Cetrtnih-mladinskih-centrih-Javnega-zavoda-Mladi-zmaji�
http://mlad.si/novica/2350-Mednarodna-konferenca-formalno-neformalno-o-neformalnem-izobrazevanju�
http://mlad.si/novica/2345-Seminar-za-spletne-aktiviste-No-Hate-Speech-Movement�
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Seminar ESONGO: ekonomska samozadostnost nevladnih organizacij na področju 
mladinskega dela 
Društvo Center za pomoč mladim (CPM) je med 18. oktobrom in 24. oktobrom 2013 
organiziralo mednarodni seminar s številno udeležbo. Seminarja se je udeležilo 34 
udeležencev iz... več > 
 
Vir: Center za pomoč mladim 
 
 
Seminar Promising politicians v Skopju 
Od 24. – 27. oktobra 2013 je v glavnem mestu Makedonije potekal 2. Seminar za 
obetavne mlade politike, ki ga organizira Fundacija Freidrich Ebert v Beogradu v 
sodelovanju s fundacijo Max van... več > 
 
Vir: Mladi forum SD 
 
 
Odprte so prijave na trening UNIQUE Year of Learning: Youth on the Learning Move! 
Trening za mladinske delavce prostovoljce, vodje projektov, izobraževalce iz področja 
neformalnega izobraževanja ponuja svež začetek programa ERAZMUS+ 7-16.1.2014 v 
Litvi. več > 
 
Vir: TiPovej 
 
 
 
 

• MNENJA 
 

Intervju s Stašem Hreničem, mladim umetnikom z neskončno pozitivno energijo: Kreacija 
lastnih projektov je najboljša pot do uporabnega znanja 
Staš Hrenič je 27 letnik z Jesenic, ki goji strast do igranja različnih inštrumentov, 
snemanja glasbe, fotografiranja… Svoji viziji, s čim se bo v življenju poklicno... več > 
 
Vir: Zavod za šport Jesenice – OE Mladinski center Jesenice 
 
 
Moj prostovoljski tabor - izkušnja Lare Svet 
Moj prostovoljski tabor je bil prava misija. O prostovoljskem taboru sem začela 
razmišljati že eno leto prej, preden sem se nanj dejansko odpravila. Vendar pa sem bila 
prepozna, zato sem... več > 
 
Vir: Zavod Voluntariat 
 
 
Nadarjeni rabijo nekaj več 
Nadarjeni učenci rabijo dodatne aktivnosti in priložnosti, da lahko odkrivajo, razvijajo in 
uresničujejo lastne potenciale. več > 
 
Vir: dr. Mitja Slavinec - za Zvezo za tehnično kulturo Slovenije 
 
 

http://mlad.si/novica/2319-Seminar-ESONGO-ekonomska-samozadostnost-nevladnih-organizacij-na-podrocju-mladinskega-dela�
http://mlad.si/novica/2330-Seminar-Promising-politicians-v-Skopju�
http://mlad.si/novica/2312-Odprte-so-prijave-na-trening-UNIQUE-Year-of-Learning-Youth-on-the-Learning-Move%21�
http://mlad.si/novica/2381-Intervju-s-Stasem-Hrenicem%2C-mladim-umetnikom-z-neskoncno-pozitivno-energijo-Kreacija-lastnih-projektov-je-najboljsa-pot-do-uporabnega-znanja�
http://mlad.si/novica/2370-Moj-prostovoljski-tabor---izkusnja-Lare-Svet�
http://mlad.si/novica/2367-Nadarjeni-rabijo-nekaj-vec�
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Anketa med mladimi: kaj je neformalno izobraževanje? 
V mesecu neformalnega izobraževanja nas je zanimalo, kako dobro temo poznajo mladi. 
Deset mladih iz različnih okolij smo vprašali, kaj jim predstavlja in kaj razumejo pod 
svoje... več > 
 
Vir: Uredništvo Mlad.si 
 
 
Željka Kitić o podjetništvu mladih 
Udobje domačega fotelja je marsikaterega mladega posrkalo vase in ga zaradi omejitev v 
lastni glavi ne izpusti. Dandanes smo mladi v nezavidljivem položaju; izobrazbo imamo, 
služb ni, ne moremo si privoščiti kredita in si ustvariti svojega gnezdeca, zato čedalje 
dlje ostajamo pri starših. Kaj pa lahko storimo?... več > 
 
Vir: Nefiks 
 
 
Mladi smo lahko tudi zaposljivi 
Na to kako zaposljivi smo lahko do določene mere vplivamo tudi sami. Pa se kdaj 
vprašamo, kaj vse lahko naredimo, da bi dvignili možnosti zaposlitve in možnosti, da 
bomo tudi po končanem študiju nekaj delali? več > 
 
Vir: Društvo Mladinski ceh 
 
 
Intervju: Ana Makuc, soustvarjalka Mednarodnega feminističnega in kvirovskega 
festivala Rdeče zore 
Prvi Mednarodni feministični in kvirovski festival Rdeče zore so 8. marca 2000 
organizirale ustvarjalke in aktivistke, delujoče na Metelkovi. K njegovemu oblikovanju so 
jih spodbudila vprašanja o položaju žensk v neločljivem spletu umetnosti, kulture, 
politike, aktivizma in vsakdanjega življenja. Zasnova festivala je... več > 
 
Vir: KUD Mreža 
 
 
Delovna mesta za mlade je potrebno ustvariti 
Brezposelnost mladih je eden največjih problemov in hkrati izzivov, s katerimi se srečuje 
družba v tem času. Podatki Zavoda za zaposlovanje kažejo na povečevanja števila 
brezposelnih mladih do 29. leta starosti. več > 
 
Vir: Društvo Mladinski ceh 
 
 
Intervju z Nino Beja - Volontersko pripravništvo kot zahvala državi za brezplačen študij 
ali kako se danes zoperstaviti nezaposljivosti mladih 
Trg dela je danes nedvomno izredno nasičen in neprijazen do vseh iskalcev zaposlitve, 
pri čemer so še posebej ranljiva skupina mladi do 30. leta starosti oz. iskalci prve 
zaposlitve.... več > 
 
Vir: Mladinski center Zagorje ob Savi 
 
 

http://mlad.si/novica/2352-Anketa-med-mladimi-kaj-je-neformalno-izobrazevanje�
http://mlad.si/novica/2348-Zeljka-Kitic-o-podjetnistvu-mladih�
http://mlad.si/novica/2254-Mladi-smo-lahko-tudi-zaposljivi�
http://mlad.si/novica/2337-Intervju-Ana-Makuc%2C-soustvarjalka-Mednarodnega-feministicnega-in-kvirovskega-festivala-Rdece-zore�
http://mlad.si/novica/2334-Delovna-mesta-za-mlade-je-potrebno-ustvariti�
http://mlad.si/novica/2324-Intervju-z-Nino-Beja---Volontersko-pripravnistvo-kot-zahvala-drzavi-za-brezplacen-studij-ali-kako-se-danes-zoperstaviti-nezaposljivosti-mladih�
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Evropski prebivalci ali domačini? 
Skoraj desetletje je preteklo od tedaj, ko je Slovenija postala polnopravna članica 
Evropske unije. Vendar se zdi, da se tega ne zavedamo dovolj. Še posebej mladim je 
potrebno vedno znova... več > 
 
Vir: Boštjan Jamnik - SMC Celje 
 
 
 
 
 
 

• MLADINSKI SEKTOR 
 
 
Okrogla miza o LGBTQ otroški in mladinski literaturi 
V petek, 22.11.2013 je v organizaciji društva ŠKUC in ob podpori Javne agencije za knjigo 
RS v prostorih kluba Tiffany na Metelkovi potekala okrogla miza o LGBTQ* otroški in 
mladinski literaturi. več > 
 
Veronika Baša, KUD Mreža 
Ummi spodbuja in razvija ustvarjalni in inovativni potencial mladih na področju tehnične 
smeri 
S projektom inštalacijskega laboratorija sodobnih in trajnostnih tehnologij bomo 
dijakom srednje šole in lokalni skupnosti ponudili možnost praktičnega učenja in urjenja 
ter utrjevanja znanja na področju strojništva in inštalaterstva. več > 
 
Vir: Za Ummi, zavod za izobraževanje Koper 
 
 
Slovenija – gradbišče mladim prijaznih občin 
Maribor, Narodni dom – 20. november 2013. Podelitev certifikatov Mladim prijazna 
občina več > 
 
Vir: Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina 
 
 
Spodbujanje mladih raziskovalk k aktivni vlogi 
S projektom SPODBUJANJE MLADIH RAZISKOVALK K AKTIVNI VLOGI V 
NARAVOSLOVNIH ZNANOSTIH IN GOSPODARSKEM RAZVOJU, v okviru razpisa 
ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, smo uspešno prispevali 
k odkrivanju, prepoznavanju in odpravljanju neenakosti spolov. več > 
 
Vir: Barbara Hren, Mladinski center Dravinjske doline 
 
 
Srednješolski STARTUP Novo mesto 
Gimnazija Novo mesto je od petka 8. pa do nedelje, 10. novembra, pripravila Startup za 
slovenske srednješolce, prvi tak dogodek na…. več > 
 
Vir: Željka Kitič, projektna vodja na Zavodu NEFIKS 
 

http://mlad.si/novica/2311-Evropski-prebivalci-ali-domacini�
http://mlad.si/novica/2379-Okrogla-miza-o-LGBTQ-otroski-in-mladinski-literaturi�
http://mlad.si/novica/2377-Ummi-spodbuja-in-razvija-ustvarjalni-in-inovativni-potencial-mladih-na-podrocju-tehnicne-smeri�
http://mlad.si/novica/2366-Slovenija-gradbisce-mladim-prijaznih-obcin�
http://mlad.si/novica/2349-Spodbujanje-mladih-raziskovalk-k-aktivni-vlogi�
http://mlad.si/novica/2347-Srednjesolski-STARTUP-Novo-mesto�
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 »Dovoljeno ni tudi varno« 
Na konferenci ob mesecu preprečevanja zasvojenosti precej mladih obrazov več > 
 
Vir: MCP-PC NVO 
 
 
Prostovoljci, pomen prostovoljskega dela v mladinskih organizacijah 
Uspešna izvedba vsake taborniške akcije temelji na prostovoljskem timskem delu. 
Osebje ali "staff" (kot osebje pogosto poimenujemo s tujko) zagnano opravlja vse 
zadolžitve prostovoljno in... več > 
 
Vir: Zveza tabornikov Slovenije 
 
 
Akademija 2013 
Med 29. oktobrom in 3. novembrom je v Belgiji potekal dogodek The Academy 
(Akademija). Udeležila se ga je tudi predstavnica Zveze tabornikov Slovenije. več > 
 
Vir: Zveza tabornikov Slovenije 
 
 
Čezmejno sodelovanje mladih iz Slovenije in Koroške v Avstriji 
Mednarodno delovanje EKTC Maribor je potekalo v okviru mladinskega čezmejnega 
sodelovanja znotraj projekta EXP-ERT 2020, ki povezuje mlade iz Slovenije in Koroške v 
Avstriji. Mladinski... več > 
 
Vir: EKTC Maribor 
 
 
Okrogla miza: Socialna omrežja in jaz?! 
V petek, 30. avgusta 2013, je potekala okrogla miza z naslovom Socialna omrežja in jaz?! 
Gostje okrogle mize so bili: novinar spletnega časopisa Časnik Aleš Čerin, svetovalec... 
več > 
 
Vir: Socialna akademija 
 
 
Za nami uspešna sezona taborjenj 
V poletnem času 2013 so taborniški rodovi pripravili 57 tabornih izmen v povprečju 
dolgih po 10 dni s skupaj 4.154 udeleženci. V času zimskih počitnic je na 25 izmenah 
sodelovalo 1.321... več > 
 
Vir: Zveza tabornikov Slovenije 
 
 
Vedno več mladih v nevladnih organizacijah 
V ljutomerski občini so mladi vse bolj prodorni. Masovno se vključujejo v, po programih 
vsebinsko različne nevladne organizacije, kjer prevzemajo tudi vodstvene funkcije. Na 
javni predstavitvi... več > 
 
Vir in foto: MCP-PC NVO 
 

http://mlad.si/novica/2344-Dovoljeno-ni-tudi-varno�
http://mlad.si/novica/2338-Prostovoljci%2C-pomen-prostovoljskega-dela-v-mladinskih-organizacijah�
http://mlad.si/novica/2335-Akademija-2013�
http://mlad.si/novica/2327-Cezmejno-sodelovanje-mladih-iz-Slovenije-in-Koroske-v-Avstriji�
http://mlad.si/novica/2329-Okrogla-miza-Socialna-omrezja-in-jaz%21�
http://mlad.si/novica/2323-Za-nami-uspesna-sezona-taborjenj�
http://mlad.si/novica/2320-Vedno-vec-mladih-v-nevladnih-organizacijah�
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Mesec oktober je bil mesec posvečen neformalnemu izobraževanju 
Mesec oktober je bil v siju neformalnega izobraževanja. Organizacije mladinskega dela 
so v ta namen organizirale simpozije, usposabljanja in ostale dogodke, skozi katera 
neformalno izobraževanje... več > 
 
Vir: uredništvo Mlad.si 
  
 
Dejavniki, ki podpirajo učenje v projektih mobilnosti mladih 
V okviru projekta "Unique year of learning" je bila opravljena raziskava Dejavniki, ki 
podpirajo učenje. Rezultati raziskave so koristni za organizatorje in mentorje 
mednarodnih projektov mobilnosti, da razmislijo kaj lahko namerno naredijo, da 
spodbudijo omenjene dejavnike učenja med projekti. več > 
 
Vir: Sonja Čandek, TiPovej Zavod, članica projektne skupine Unique year of learning 
 
 
 
Sprejet prvi nacionalni program za mladino 
Državni zbor Republike Slovenije je v četrtek, 24. oktobra 2013 z veliko večino sprejel 
Resolucijo o nacionalnem programu za mladino 2013-2022 (v nadaljevanju ReNPM). 
Pravno podlago za... več > 
 
Vir: URSM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/2317-Mesec-oktober-je-bil-mesec-posvecen-neformalnemu-izobrazevanju�
http://mlad.si/novica/2309-Dejavniki%2C-ki-podpirajo-ucenje-v-projektih-mobilnosti-mladih�
http://mlad.si/novica/2307-Sprejet-prvi-nacionalni-program-za-mladino�
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