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e-bilten  DECEMBER 2016        
 

V mesecu decembru izpostavljamo:  

 

NOVICE  

 

 Je že čas za mladi las? 

 ˝Več znaš, več veljaš.˝ 

 Znanja o zelenem podjetništvu 

 Mladi in kompetentni beležijo v e-Nefiks! 

 MEPI srečanje 

 Predstavljamo boljšo Ljubljano 

 DrogArt in policija v akciji 

 Služba - kdo je ne bi?! 

 V Kočevju leseni že četrto leto zapored 

 Participacija mladostniških idej 

 Pilotiranje v Galiciji 

 Tečaj znakovnega jezika 

 Horus 2016 – zmagovalci 

 Kadrovske štipendije 

 Marš na(d) trg dela 

 Mladim v izziv: Jakobova pot 

 Dve stanovanji v Idriji v najem mladim 

 Letni posvet mladinskega sektorja 

 Petkova akcija Čista nula 

 Utrinki z 14. Luksuz festivala poceni filma 

 Razstava Nikola Tesla: Pozabljen vizionar in genij 

 Zaključili prvi SIP 2.0 Bootcamp v Ljubljani 

 "ČISTA NULA, ČISTA VEST" 

 Žuram s prijatelji, ne z drogo! 

 Kako se znebiti trupla? 

 Voščilo Zavoda Varna pot 

 "Trail center" 

 SKAMovci in leto 2016 

 S pomočjo donacije do boljših prostorov 
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ČLANKI  

 DECEMBER: pregled leta 2016 – vrhunci v letu 2016 

 O človekovih pravicah na Gimnaziji Brežice 

 Inovativni mladi kmet 2016 

 Dobre prakse zadružništva 

 Zveza tabornikov Slovenije 

 “Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016–2018!” 

 Naša prednost je drugačnost 

 Gremo na ŠILO! Že 20 let 

 Bodi vztrajen in delaj vsak dan 

 Naj torba ne bo borba! 

 Geto Vile 

 Mladi na trgu dela nihajo med željo po prožnosti in potrebo po varnosti 

MNENJA 

 

 Čas sprememb 

 EVS v Nemčiji 

 Živeti in preživeti z Bobovko… 

 STOP kršitvam – ZA dostojno delo! 

 Odmevi na letni posvet mladinskega sektorja 2016 

 Evropska solidarnostna enota 1. 

 Evropska solidarnostna enota 2. 

ANKETA 

 

 Anketa o zadovoljstvu informiranja 

INTERVJUJI 

 

 Videointervju: IstraTerra 

 "Mladi ste akterji sprememb!" 

 Mednarodne Brežice 

 Intervju z Anito Tolić 

 Od naravoslovca do mladinskega delavca 
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LOKALNO  

 

 O uporabi mobilnih telefonov 

 IZUM 2016 uspešno zaključen 

 Vodstvo SDM obiskalo Dolenjsko 

 ŽIVA KNJIŽNICA v Litiji 

 Adventne delavnice 2016 

 Nadciklirane smrekce v MP Moste 

 MEPI peče jabolka na bazarju 

 MP Moste napoveduje 

 Dogajanje v MP Moste 

 Več znaš, več veljaš. 

 Gledališka predstava Dogodek v mestu Gogi 

 Klofuta: vzgoja ali zloraba? 

 V letu 2017 Nefiksove 5ke tudi v Postojni 

 Vrstniško partnerstvo 

 Kostanjev piknik v Celovških dvorih 

 U3nek na Livadi 

 Dobre prakse se srečujejo v Trbovljah 

 Okrašene Moste 

 Noč mladih 

 Mladi arhitekti in oblikovalci na pohodu 

 Pravljične matineje 

 Delavnica izdelovanja adventnih venčkov 

 Leto 2016 aktivno 

 Pobarvaj 2017 po svoje! 

 Usposabljanje za mladinske delavce 

NACIONALNO 

 

 NAPOVED: Letni posvet mladinskega sektorja 2016 

 Občinam je mar za svojo mladino  

 NPK mladinski delavec/delavka 

 MSS - novo vodstvo 

 Odziv strokovnega sveta – NPK 

 NPK mladinski delavec - poziv za sprejem 

 NPK - odzivi na dopis organizacij 

 Slovenija vse bolj 'mladim prijazna' 

 Poklicna kvalifikacija - pregled dogajanja 
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 Potrjen poklicni standard mladinski delavec/delavka 

 Posvet mladinskega sektorja 2016 

 Posvet mladinskega sektorja 2016 - 2.dan 

 Predčasno zaprtje javnega povabila Prvi izziv 2015 

 Čestitka Urada RS za mladino 

 Praznična poslanica ministrice 

 Rok za oddajo vmesnega poročila 

 Luč miru 

 Agencijsko delo in pasti 

 

MEDNARODNO  

 

 1. december - Svetovni dan aidsa 

 1. december - Svetovni dan boja proti aidsu 

 Na sever Finske 

 Mednarodni dan prostovoljstva 

 "Malenkosti polepšajo dan." 

 Pridobivanje kompetenc mladinskih delavcev 

 Bridges for Trainers 2016 

 Brošura CORE 2 - Izziv za Evropo 

 Novičnik #3 

 Projekt mladih nagrajen 

 Svetovni dan človekovih pravic 

 Pakt za mlade 

 Pripravljalni sestanek v Krškem 

 Zgodilo se je mednarodno srečanje PYTBUL 

 November of possibilities 

 Vse več mladine iz tujine v Beli krajini 

 Evalvacijsko srečanje evs for future 

 Trajnostni razvoj tretjič 

 »SHARING IS CARING« v Marseillu 
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Uredništvo portala mlad.si 
31. december 2016 

info@mlad.si 
 
 
 

NOVICE 

 

Je že čas za mladi las? 

V Društvu Salezijanski mladinski center Maribor so organizirali 1. Posvet mariborskih 

mladinskih organizacij in institucij, ki delujejo z mladimi in za mlade z naslovom: ALI JE V 

MARIBORU ŽE ČAS ZA MLADI LAS?   več > 

Vir: SMC Maribor 

˝Več znaš, več veljaš.˝ 

Odvil se je že 4. Lokalni dogodek, v okviru projekta, ki so mu izvajalci nadeli slogan Junaki 

zaposlovanja – vrnimo si prihodnost ter so namenjeni mladim in delodajalcem – pripravili pa 

so ga lokalni ambasadorji v Krškem. več > 

Vir: Mreža MaMa 

Znanja o zelenem podjetništvu 

Med 22. novembrom in 1. decembrom 2016 je v okviru mednarodnega projekta 

Greentrepreneurship potekalo usposabljanje za razvijanje zelenega podjetništva mladih.  

več > 
 

Vir: PiNA 

Mladi in kompetentni beležijo v e-Nefiks! 

Mlade, ki svoje znanje beležijo, tudi letos na Zavodu Nefiks vabijo k prijavi na Nefiks 

priznanje. več > 

Vir: Zavod Nefiks 

MEPI srečanje 

Odvilo se je srečanje MEPI učencev osnovne šole Jurija Vege Moravče. več > 

Vir: MEPI 

mailto:info@mlad.si
http://mlad.si/2016/12/je-ze-cas-za-mladi-las/
http://mlad.si/2016/12/junaki-zaposlovanja-informirali-v-krskem/
http://mlad.si/2016/12/znanja-o-zelenem-podjetnistvu/
http://mlad.si/2016/12/mladi-in-kompetentni-belezijo-v-e-nefiks/
http://mlad.si/2016/12/mepi-srecanje/
http://mlad.si/2016/12/mepi-srecanje/
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Predstavljamo boljšo Ljubljano 

V začetku Decembra je v Mestnem muzeju Ljubljana potekal zaključni dogodek v sklopu 

Programa nadgrajevanja mladinskih pobud Partnerstva za zeleno Ljubljano.  več > 

Vir: TiPovej 

DrogArt in policija v akciji 

V novembrski akciji Alkohol ubija – največkrat nedolžne, sta DrogArt mladinska delavca 

združila moči z novogoriškimi policisti. Akcijo so izvedli v treh lokalih na Goriškem. več > 

Vir: Združenje DrogArt 

Služba - kdo je ne bi?! 

Po uspešno izpeljanih dogodkih v Velenju, Celju, Trbovljah in Krškem, so lokalni ambasadorji 

projekta, ki so mu izvajalci nadeli slogan Junaki zaposlovanja –vrnimo si prihodnost, 

15.12.2016 pripravili dogodek v Kranju, poimenovali so ga Služba – kdo je ne bi? več > 

Vir: Mreža MaMa 

V Kočevju leseni že četrto leto zapored 

V Kočevju so že četrto leto pričeli s Festivalom lesa. Pričeli so ga s prižigom lesenega srca 

pred kočevsko srednjo šolo, ki predstavlja enega od stebrov te prireditve.  več > 

Vir: Center za mladinsko kulturo Kočevje 

Participacija mladostniških idej 

Ob svetovnem dnevu otroka 20. 11. 2016 je Zveza društev mladinski center Postojna v 

Mladinskem centru Postojna v sodelovanju z občino Postojna organizirala prvi otroški 

občinski svet. več > 

Vir: MC Postojna 

Pilotiranje v Galiciji 

Kopiloti Zavoda BOB so Pilote v zadnjem tednu oktobra peljali na intenzivni delovni teden v 

Galicijo pri Žalcu, ki je njihovo malo lastno projektno središče. Kaj so počeli tam, je tokrat 

napisal Jan, eden od Pilotov v tem procesu. več > 

Vir: Zavod BOB 

http://mlad.si/2016/12/predstavljamo-boljso-ljubljano/
http://mlad.si/2016/12/drogart-in-policija-v-akciji/
http://mlad.si/2016/12/sluzba-kdo-je-ne-bi/
http://mlad.si/2016/12/v-kocevju-leseni-ze-cetrto-leto-zapored/
http://mlad.si/2016/12/participacija-mladostniskih-idej/
http://mlad.si/2016/12/pilotiranje-v-galiciji/
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Tečaj znakovnega jezika 

V Društvu IndiJanez se je v sredo 14.12.2016 ponovno začel osnovni tečaj slovenskega 

znakovnega jezika s sodelovanjem Društva gluhih in naglušnih Podravja. več > 

Vir: Društvo IndiJanez 

Horus 2016 – zmagovalci 

Znani so zmagovalci razpisa za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2016 v 

posameznih kategorijah. več > 

Vir: IRDO 

Kadrovske štipendije 

Objavljen je Javni razpis za podelitev javnega pooblastila ter sofinanciranje izvajanja regijske 

sheme kadrovskih štipendij 2016 – 2022.  več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Marš na(d) trg dela 

V decembru sestavljajo novo skupino mladih za vključitev v Karierni zaganjalnik. več > 

Vir:  Zavod BOB 

Mladim v izziv: Jakobova pot 

V sredo, 14.12.2015 so v EKTC Maribor pripravili druženje z naslovom “Camino v dvoje: 

nepozabna kulturna doživetja med Portugalsko in Španijo“.  več > 

Vir:  EKTC Maribor 

Dve stanovanji v Idriji v najem mladim 

Občina Idrija se bo vključila v pilotni projekt »Javni razpis za oddajo stanovanj – najem za 

mlade«, ki ga na podlagi Resolucije o nacionalnem stanovanjem programu in po Akcijskem 

načrtu izvajanja projektov 2015-2025 pripravlja Stanovanjski sklad Republike Slovenije.  več > 

Vir:  MC Idrija 

 

 

http://mlad.si/2016/12/tecaj-znakovnega-jezika/
http://mlad.si/2016/12/horus-2016-zmagovalci/
http://mlad.si/2016/12/kadrovske-stipendije/
http://mlad.si/2016/12/mars-nad-trg-dela/
http://mlad.si/2016/12/mladim-v-izziv-jakobova-pot/
http://mlad.si/2016/12/dve-stanovanji-v-idriji-v-najem-mladim/
http://mlad.si/2016/12/dve-stanovanji-v-idriji-v-najem-mladim/
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Letni posvet mladinskega sektorja 

V Cankarjevem domu v Ljubljani smo imeli 14. decembra letni posvet mladinskega sektorja.  

več > 

Vir:  SMC Maribor 

Petkova akcija Čista nula 

V petkovi akcija Čista nula, čista vest so animatorke Zavoda Varna pot direktno nagovorile 

okoli 800 obiskovalcev lokalov in mimoidočih na ulicah v Ljubljani ter s simboličnimi 

nagradami – alkotesti za samotestiranje – nagradile 183 odgovornih voznikov. več > 

Vir:  Zavod Varna pot 

Utrinki z 14. Luksuz festivala poceni filma 

V soboto, 17.12., je v dvorani Mladinskega Centra Krško potekal že 14. Luksuz festival poceni 

filma v Krškem. več > 

Vir: Društvo zaveznikov mehkega pristanka 

Razstava Nikola Tesla: Pozabljen vizionar in genij 

V decembru so v EKTC Maribor pripravili razstavo o Nikoli Tesli v drugi, prenovljeni izdaji z 

naslovom Nikola Tesla: Pozabljeni vizionar in genij. več > 

Vir: EKTC Maribor 

Zaključili prvi SIP 2.0 Bootcamp v Ljubljani 

Na Mladinskem cehu so se jeseni zopet lotili nečesa novega. S prenovljeno ekipo so začeli z 

novim programom Socialni inovatorji prihodnosti 2.0. več > 

Vir: Društvo mladinski ceh 

"ČISTA NULA, ČISTA VEST" 

Prišel je najlepši mesec v letu, mesec obdarovanj in praznovanj. Čas, ko se radi skupaj 

poveselimo, pozabimo na slabo v preteklem letu in si začrtamo nove plane za prihodnje leto. 

več > 

Vir: Zavod Varna pot 

http://mlad.si/2016/12/letni-posvet-mladinskega-sektorja/
http://mlad.si/2016/12/petkova-akcija-cista-nula/
http://mlad.si/2016/12/utrinki-z-14-luksuz-festivala-poceni-filma/
http://mlad.si/2016/12/razstava-nikola-tesla-pozabljen-vizionar-in-genij/
http://mlad.si/2016/12/zakljucili-prvi-sip-2-0-bootcamp-v-ljubljani/
http://mlad.si/2016/12/cista-nula-cista-vest/
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Žuram s prijatelji, ne z drogo! 

V prazničnem decembru je dne 21.12.2016 Mladinski center Brežice preventivne svoje 

aktivnosti na temo droge in zasvojenost izvedel v Osnovni šoli Velika Dolina. več > 

Vir: MC Brežice 

Kako se znebiti trupla? 

Bolj kot literat, je Borut Marolt mladim poznan kot član skupine Niet. V Kreativnem središču 

Vezenina je predstavil svojo prvo knjigo z naslovom “Kako se znebiti trupla“. več > 

Vir: Center za mladinsko kulturo Kočevje 

Voščilo Zavoda Varna pot 

Zavod Varna pot vam želi, da bi se ob praznikih, ki prihajajo imeli mirno in varno, da bi se 

zabavali in imeli ČISTO NULO, ČISTO VEST- če boste vozili in bili tako odgovoren udeleženec v 

prometu. več > 

Vir: Zavod Varna pot 

"Trail center" 

Kolesarsko društvo Melamin, ki deluje že od leta 2011, v svoje vrste vsako leto privabi več 

mladih rekreativcev. več > 

Vir: Center za mladinsko kulturo Kočevje 

SKAMovci in leto 2016 

To iztekajoče leto so zaznamovale številne dejavnosti. Nekatere vam v številkah 

predstavljamo spodaj (povzeto po brošuri SKAM 2016). več > 

Vir: Društvo SKAM 

S pomočjo donacije do boljših prostorov 

V pestrem novoletnem programu, ki so ga v prostorih mladinskega kluba Lokalpatriot 

pripravili otroci in mladi sami, so se povabljenim predstavili s svojimi talenti in veščinami. 

več > 

Vir: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela NM 

 

http://mlad.si/2016/12/zuram-s-prijatelji-ne-z-drogo-3/
http://mlad.si/2016/12/kako-se-znebiti-trupla/
http://mlad.si/2016/12/voscilo-zavoda-varna-pot/
http://mlad.si/2016/12/trail-center/
http://mlad.si/2016/12/skamovci-in-leto-2016/
http://mlad.si/2016/12/skamovci-in-leto-2016/
http://mlad.si/2016/12/s-pomocjo-donacije-do-boljsih-prostorov/
http://mlad.si/2016/12/s-pomocjo-donacije-do-boljsih-prostorov/
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ČLANKI  

 

DECEMBER: pregled leta 2016 – vrhunci v letu 2016 

V mesecu novembru kot glavno temo izpostavljamo: pregled leta 2016 in njegovih vrhuncev. 

več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

O človekovih pravicah na Gimnaziji Brežice 

Mladinski center Brežice, je ob Svetovnem dnevu človekovih pravic 10.12.2016, pripravil 

interaktivno delavnico za dijake Gimnazije Brežice.  več > 

Vir: ZPTM Brežice 

Inovativni mladi kmet 2016 

10. podelitev naslova Inovativni mladi kmet, ki jo Zveza Slovenske podeželske mladine 

organizira skupaj s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, se je, kot obljubljeno s strani 

predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, odvijala v veliki dvorani predsedniške 

palače. več > 

Vir: Zveza Slovenske podeželske mladine 

Dobre prakse zadružništva 

V torek, 6. decembra 2016, je na Fakulteti za management potekala konferenca z naslovom 

Zadružništvo – poslovni model prihodnosti. več > 

Vir: Središče Rotunda 

Zveza tabornikov Slovenije 

Decembra v okviru AKCIJE predstavitve nacionalnih organizacij, predstavljamo Zvezo 

tabornikov Slovenije. več > 

Vir: uredništvo mlad.si, Zveza tabornikov Slovenije 

“Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016–2018!” 

Predstavljamo izbrane projekta javnega razpisa “Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih 

za večjo zaposlenost 2016–2018. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

http://mlad.si/2016/12/december-pregled-leta-2016-vrhunci-v-letu-2016/
http://mlad.si/2016/12/o-clovekovih-pravicah-na-gimnaziji-brezice/
http://mlad.si/2016/12/inovativni-mladi-kmet-2016/
http://mlad.si/2016/12/dobre-prakse-zadruznistva/
http://mlad.si/2016/12/zveza-tabornikov-slovenije/
http://mlad.si/2016/12/spodbujanje-aktivnega-drzavljanstva-mladih-za-vecjo-zaposlenost-2016-2018-2/
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Naša prednost je drugačnost 

Začeli so kot sekcija Centra za mladinsko kulturo pred petimi leti, ko so imeli na voljo en sam 

rekvizit, fotoaparat. več > 

Vir: Center za mladinsko kulturo Kočevje 

Gremo na ŠILO! Že 20 let 

Danes lahko z veseljem opazimo, da že velik delež mladih med 15 in 30 letom ve, kaj je ŠILA, 

skoraj vsak ima prijatelja ali prijateljico, ki je kdaj bil ali bila šilar ali šilarka. več > 

Vir: Društvo za kulturo in izobraževanje IMPRO 

Bodi vztrajen in delaj vsak dan 

– 7. decembra se je v ABC Hubu pridružil direktor Finančnih trgov, Klemen Furlan. Kot smo 

imeli priložnost izvedeti, pa v življenju počne še marsikaj drugega. več > 

Vir: Zavod Ypsilon 

Naj torba ne bo borba! 

Projekt Naj torba ne bo borba so v društvu IndiJanez začeli izvajati marca 2016 s tehtanjem 

šolskih torb pred slovenskimi osnovnimi šolami. več > 

Vir: KD MC IndiJanez 

Geto Vile 

Ena od sodelavk Geto Vil je pred kakšnim letom dni o njih zapisala…. več > 

Vir: Zavod BOB 

Mladi na trgu dela nihajo med željo po prožnosti in potrebo po varnosti 

Mladi se, tako v Sloveniji kot tudi drugod na evropskih tleh, soočajo s podobnimi 

spremembami in željami na trgu dela. več > 

Vir: Socialna akademija 

 

 

 

 

http://mlad.si/2016/12/nasa-prednost-je-drugacnost/
http://mlad.si/2016/12/gremo-na-silo-ze-20-let/
http://mlad.si/2016/12/bodi-vztrajen-in-delaj-vsak-dan/
http://mlad.si/2016/12/naj-torba-ne-bo-borba-2/
http://mlad.si/2016/12/geto-vile/
http://mlad.si/2016/12/mladi-na-trgu-dela-nihajo-med-zeljo-po-proznosti-in-potrebo-po-varnosti/
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MNENJA 

 

Čas sprememb 

Uredništvo mlad.si objavlja nov zapis Michala Čerňanskýa, EVS prostovoljca v Pekarni 

Magdalenske mreže. več > 

Vir: Pekarna Magdalenske mreže 

EVS v Nemčiji 

Uredništvo mlad.si objavlja zapis EVS prostovoljke Lucije, diplomantke iz Maribora, ki se 

mudi v Nemčiji.“ več > 

Vir: Pekarna Magdalenske mreže 

Živeti in preživeti z Bobovko… 

Refleksija, razmišljanje in preverjanje socialne resničnosti neke Bobovke. Bereš na lastno 

odgovornost! več > 

Vir: Zavod BOB 

STOP kršitvam – ZA dostojno delo! 

Od aprila dalje na Sindikatu Mladi plus spremljamo oglase za delo na različnih – večinoma 

spletnih – mestih. več > 

Vir: Sindikat Mladi plus 

Odmevi na letni posvet mladinskega sektorja 2016 

»Skoraj pravilo je že, da politika daje svojo načelno podporo mladim in tistim, ki se 

ukvarjamo z mladimi na področjih mladinskega dela.«. več > 

Vir: CID Ptuj 

Evropska solidarnostna enota 1. 

7. decembra je pričela z delovanjem Evropska solidarnostna enota. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

 

http://mlad.si/2016/12/cas-sprememb/
http://mlad.si/2016/12/evs-v-nemciji/
http://mlad.si/2016/12/ziveti-in-preziveti-z-bobovko/
http://mlad.si/2016/12/stop-krsitvam-za-dostojno-delo-2/
http://mlad.si/2016/12/odmevi-na-letni-posvet-mladinskega-sektorja-2016/
http://mlad.si/2016/12/evropska-solidarnostna-enota/
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Evropska solidarnostna enota 2. 

Na začetku decembra je Evropska komisija predstavila idejo o Evropski solidarnosti enoti, ki 

naj bi navdušila vse mlade, saj nam bo omogočila, da izrazimo svojo solidarnost doma ali po 

širni Evropi. več > 

Vir: Sindikat Mladi plus 

ANKETA 

 

Anketa o zadovoljstvu informiranja 

Regionalno stičišče NVO savinjske regije v želji po dobrem sodelovanju, naproša vse 

uporabnike za izpolnitev kratke ankete, ki govori o informiranosti uporabnikov.  več > 

Vir: MCDD 

 

INTERVJU 
 

Videointervju: IstraTerra 

V okviru mednarodnega projekta E3 – Izobraževanje o podjetništvu za zaposlovanje mladih 

je PiNA pripravila drugega iz serije kratkih predstavitvenih videov slovenskih socialnih 

podjetij, ki so jih razvili mladi. več > 

Vir: PiNA 

"Mladi ste akterji sprememb!" 

Uredništvo mlad.si objavlja intervju z direktorico Urada Vlade RS za komuniciranje, mag. 

Kristino Plavšak Krajnc. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Mednarodne Brežice 

V zadnjih letih Brežice postajajo vedno bolj mednarodne, ne samo zaradi turistov, pač pa 

tudi zaradi mladih, ki prihajajo v Brežice na EVS v MC Brežice in mladih, ki prihajajo v naše 

malo mesto na študij na Fakulteto za turizem v Brežice.  več > 

Vir: ZPTM Brežice 

http://mlad.si/2016/12/evropska-solidarnostna-enota/
http://mlad.si/2016/12/anketa-o-zadovoljstvu-informiranja/
http://mlad.si/2016/12/video-istraterra/
http://mlad.si/2016/12/mladi-ste-akterji-sprememb/
http://mlad.si/2016/12/mednarodne-brezice/
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Intervju z Anito Tolić 

Objavljamo intervju z Anito Tolić, sodelavko Inštituta za delavske študije. Predavanje “Položaj 

prekarnih delavk pri načrtovanju družine” v okviru cikla predavanj Rosine šole delovskih 

pravic za mlade. več > 

Vir: Pekarna Magdalenske mreže 

Od naravoslovca do mladinskega delavca 

Ob izteku leta so EKTC Maribor pripravili intervju z novim mladinskim delavcem EKTC, 

Andrejem Devetakom, ki se je ekipi pridružil v oktobru, pri dejavnostih pa je kot prostovoljec 

sodeloval že od pomladi. več > 

Vir: EKTC Maribor 

LOKALNO 

 

O uporabi mobilnih telefonov 

Mladinski center Jesenice v mesecu novembru že tradicionalno skupaj z mladimi pripravlja 

preventivne akcije z različnih področij zasvojenosti.  več > 

Vir: MC Jesenice 

IZUM 2016 uspešno zaključen 

V Murski Soboti se je v organizaciji Zveze za tehnično kulturo Slovenije zaključil že 18. 

Festival inovativnosti, znanosti in ustvarjalnosti mladih – IZUM 2016. več > 

Vir: ZOTKS 

Vodstvo SDM obiskalo Dolenjsko 

Predstavniki vodstva Slovenske demokratske mladine so v torek, 29. novembra 2016, 

obiskali Dolenjsko-Belokranjsko regijsko koordinacijo SDM.  več > 

 

Vir: SDM 

 

 

http://mlad.si/2016/12/intervju-z-anito-tolic/
http://mlad.si/2016/12/od-naravoslovca-do-mladinskega-delavca/
http://mlad.si/2016/12/preventivno-o-uporabi-mobilnih-telefonov-in-o-socialnih-omrezjih-mesec-boja-proti-odvisnosti/
http://mlad.si/2016/12/izum-2016-uspesno-zakljucen/
http://mlad.si/2016/12/vodstvo-sdm-obiskalo-dolenjsko/
http://mlad.si/2016/12/vodstvo-sdm-obiskalo-dolenjsko/
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ŽIVA KNJIŽNICA v Litiji 

17. novembra je v Ljubljani, na Fakulteti za družbene vede potekal medsektorski posvet z 

naslovom Ključ do vključenosti, ki ga je organiziral Zavod Movit, v sodelovanju z Uradom 

republike Slovenije za mladino. več > 

Vir: MC Litija 

Adventne delavnice 2016 

Prišel je čas, ko se družina zopet zbere ob štirih svečkah in praznuje adventni čas. več > 

Vir: SMC Celje 

Nadciklirane smrekce v MP Moste 

V Mladinskem centru Moste na Tržnici Moste v Ljubljani lahko vsak torek ali četrtek (od 14. 

do 19. ure) sodelujete v različnih prednovoletnih in novoletnih aktivnostih, dogodkih, 

delavnicah, itd. več > 

Vir: Združenje SEZAM 

MEPI peče jabolka na bazarju 

MEPI-jevci osnovne šole Domžale so prostovoljci od nog do glave! več > 

Vir: MEPI 

MP Moste napoveduje 

Mladinska postaja Moste napoveduje dogodke v zadnjem mesecu leta 2016. Nekaj delavnic 

so že izvedli, nekaj jih še bodo. več > 

Vir: Združenje SEZAM 

Dogajanje v MP Moste 

Ekipa Delavnice konceptov je v Mladinski postaji Moste v novembru 2016 ponudila kar nekaj 

raznolikih aktivnosti. Kaj so počeli? več > 

Vir: Združenje SEZAM 

Več znaš, več veljaš. 

V Mladinskem centru Krško so mladi ambasadorji zaposlovanja gostili dogodek Več znaš več 

veljaš, ki je nastal pod okriljem projekta Junaki zaposlovanja – Vrnimo si prihodnost. več > 

Vir:  MC Krško 

http://mlad.si/2016/12/ziva-knjiznica-v-litiji/
http://mlad.si/2016/12/adventne-delavnice-2016/
http://mlad.si/2016/12/nadciklirane-smrekce-v-mp-moste/
http://mlad.si/2016/12/mepi-pece-jabolka-na-bazarju/
http://mlad.si/2016/12/mp-moste-napoveduje/
http://mlad.si/2016/12/dogajanje-v-mp-moste/
http://mlad.si/2016/12/vec-znas-vec-veljas/
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Gledališka predstava Dogodek v mestu Gogi 

V Mladinskem kulturnem centru Slovenj Gradec so gostili gledališko šolo iz Celja. Predstavo z 

naslovom Dogodek v mestu Gogi. več > 

Vir: MKC Slovenj Gradec 

Klofuta: vzgoja ali zloraba? 

V sredo, 7. 12. 2016, se je odvil še zadnji tematski večer “Ne-moč odnosa”, ki poteka pod 

okriljem Društva SMC Maribor in Družinskega centra Objem. več > 

Vir: SMC Maribor 

V letu 2017 Nefiksove 5ke tudi v Postojni 

Zavod Nefiks tudi v Postojni pripravlja klub, v katerem bo skupina mladih iskalcev prve 

zaposlitve pilila svoja znanja, zbirala nove kompetence in intenzivno iskala zaposlitvene 

priložnosti. več > 

Vir: MC Postojna 

Vrstniško partnerstvo 

V Projekt vrstniškega partnerstva na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje deluje že več kot 

desetletje in je le ena od oblik pomoči dijakom.   več > 

Vir: Center za mladinsko kulturo Kočevje 

Kostanjev piknik v Celovških dvorih 

V četrtek 27. 10., je v Celovških dvorih dišalo po pečenem kostanju in med bloki je odmeval 

otroški smeh. več > 

Vir: Zavod BOB 

U3nek na Livadi 

LivadaLAB je obiskala mega ekipa RTV SLO oddaje U3nek. V oddajah predstavljajo dobre 

prakse, ki izhajajo pretežno iz domačih naravnih in človeških virov.  več > 

 

Vir: Zavod BOB 

 

 

http://mlad.si/2016/12/gledaliska-predstava-dogodek-v-mestu-gogi/
http://mlad.si/2016/12/klofuta-vzgoja-ali-zloraba/
http://mlad.si/2016/12/v-letu-2017-nefiksove-5ke-tudi-v-postojni/
http://mlad.si/2016/12/vrstnisko-partnerstvo/
http://mlad.si/2016/12/kostanjev-piknik-v-celovskih-dvorih/
http://mlad.si/2016/12/u3nek-na-livadi/
http://mlad.si/2016/12/u3nek-na-livadi/
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Dobre prakse se srečujejo v Trbovljah 

Ena izmed prioritet Mladinskega centra Trbovlje je podpora mladim pri vstopu na trg dela in 

pri iskanju zaposlitve. več > 

Vir: MCT 

Okrašene Moste 

Tik pred koncem leta se iz Mladinske postaje Moste na Zaloški 55 javljajo še z eno uspešnico. 

več > 

Vir: Združenje SEZAM 

Noč mladih 

Klub dijakov Dravinjske doline (KDDD) je v prostorih Mladinskega centra Dravinjske doline 

organiziral Noč mladih. več > 

Vir: MCDD 

Mladi arhitekti in oblikovalci na pohodu 

Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) izvaja projekt Mladinske kreativne produkcije 

(MKP), katerega namen je zviševanje zaposlenosti mladih. več > 

Vir: MCDD 

Pravljične matineje 

V Mladinskem centru Šmartno ob Paki se zelo trudijo tudi za najmlajšo populacijo kraja, zato 

so vsak 3. četrtek v mesecih oktobru, novembru in decembru za najmlajše pripravili 

Pravljične matineje v sodelovanju s KUS POTOVKE. več > 

Vir: MC Šmartno ob Paki 

Delavnica izdelovanja adventnih venčkov 

Mladinski center Šmartno ob Paki vsako leto organizira delavnico izdelovanja adventnih 

venčkov in tako je bilo tudi letos.  več > 

Vir: MC Šmartno ob Paki 

 

 

http://mlad.si/2016/12/dobre-prakse-se-srecujejo-v-trbovljah-2/
http://mlad.si/2016/12/dobre-prakse-se-srecujejo-v-trbovljah-2/
http://mlad.si/2016/12/okrasene-moste/
http://mlad.si/2016/12/noc-mladih/
http://mlad.si/2016/12/mladi-arhitekti-in-oblikovalci-na-pohodu/
http://mlad.si/2016/12/pravljicne-matineje/
http://mlad.si/2016/12/delavnica-izdelovanja-adventnih-venckov/
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Leto 2016 aktivno 

Gibanje za dostojno delo in socialno družbo je v sredo, 9. 11. 2016 v Cankarjevem domu že 

četrto leto zapored organiziralo nacionalno konferenco »Novodobno suženjstvo – prekarne 

oblike na trgu dela«. več > 

Vir:  Gibanje za dostojno delo in socialno družbo 

Pobarvaj 2017 po svoje! 

Da so tudi MC pravi naslov za mlade, ki želite uresničevati svoje ideje, pridobivati neformalna 

znanja in vseživljenjsko pomembne kompetence, govorijo med drugim tudi številne 

delavnice in tečaji, v okviru katerih pridobivate različne ročne spretnosti, hkrati pa daste svoji 

domišljiji in ustvarjalnosti prosto pot. več > 

Vir: MC Jesenice 

Usposabljanje za mladinske delavce 

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je ob podpori Mestne občine Novo 

mesto in v sodelovanju s Socialno akademijo v Novem mestu izvedlo trimesečno 

usposabljanje za mladinske delavce in delavke. več > 

Vir: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela NM 

 

NACIONALNO  

 

NAPOVED: Letni posvet mladinskega sektorja 2016 

14. in 15. decembra 2016 bo v Cankarjevem domu v Ljubljani potekal dvodnevni letni posvet 

mladinskega sektorja.  več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Občinam je mar za svojo mladino  

Mladim prijazna občina 2016−2020 prejele: Občina Jesenice, Občina Radovljica, Mestna 

občina Koper in Mestna občina Novo mesto. več > 

Vir: Inštitut za mladinsko politiko 

 

 

http://mlad.si/2016/12/leto-2016-aktivno/
http://mlad.si/2016/12/pobarvaj-2017-po-svoje/
http://mlad.si/2016/12/1-generacija-mladinskih-delavcevk-v-novem-mestu/
http://mlad.si/2016/12/letni-posvet-mladinskega-sektorja-2016/
http://mlad.si/2016/12/obcinam-je-mar-za-svojo-mladino/
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NPK mladinski delavec/delavka 

“V kolikor obstajajo še kakšna vprašanja ali nejasnosti povezane s predlogom NPK, bomo na 

njih z veseljem odgovorili,” sporoča mladinski sektor.  več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

MSS - novo vodstvo 

S 1. decembrom je dvoletni mandat začelo novo vodstvo Mladinskega sveta slovenije, ki je 

bilo izvoljeno 13. oktobra na 34. seji zbora MSS. Vodstvo oz. kolegij MSS, ki je izvršilni organ 

sestavlja 6 članov. več > 

Vir: MSS 

Odziv strokovnega sveta – NPK 

Poklicali smo predsednika Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 

Branka Kumra. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

NPK mladinski delavec - poziv za sprejem 

Mladinski sektor je strnil svoje vrste, analiziral prednosti in prihajajoče priložnosti in tako je 

področje NPK mladinski delavec/delavka trdno zastopano in ima široko podporo organizacij v 

mladinskem sektorju. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

NPK - odzivi na dopis organizacij 

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič v svojem odzivu 

pozdravlja in se zahvaljuje organizacijam v mladinskem sektorju, za posredovani poziv, 

uvodoma pa jasno izpostavlja tudi, da MIZŠ in URSM “izražata močno podporo sprejemu” 

NPK. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Slovenija vse bolj 'mladim prijazna' 

V torek, 6. decembra, je Slovenija dobila 4 nove mladim prijazne občine. Slavnostna 

podelitev certifikatov, ki poteka v organizaciji Inštituta za mladinsko politiko v sodelovanju s 

Skupnostjo občin Slovenije. več > 

Vir: Inštitut za mladinsko politiko 

http://mlad.si/2016/12/npk-mladinski-delavecdelavka/
http://mlad.si/2016/12/mss-novo-vodstvo/
http://mlad.si/2016/12/odziv-strokovnega-sveta-npk/
http://mlad.si/2016/12/npk-mladinski-delavec-poziv-za-sprejem/
http://mlad.si/2016/12/npk-odziv-ministrice/
http://mlad.si/2016/12/slovenija-vse-bolj-mladim-prijazna/
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Poklicna kvalifikacija - pregled dogajanja 

Z namenom ažurnega spremljanja in obveščanja vpletenih v mladinskem sektorju, o 

odločanju glede sprejetja NPK mladinski delavec/delavka uredništvo mlad.si objavlja pregled 

tedenskega dogajanja na tem področju. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Potrjen poklicni standard mladinski delavec/delavka 

Danes, 13.12.2016, je potekala seja Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno 

izobraževanje, na kateri so potrdili poklicni standard mladinski delavec/delavka. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Posvet mladinskega sektorja 2016 

V Cankarjevem domu v Ljubljani se je pričel dvodnevni letni posvet mladinskega sektorja. 

Letošnjemu partnerstvu pri organizaciji se Uradu RS za mladino in Mladinskemu svetu 

Slovenije pridružuje tudi Mestna občina Ljubljana. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Posvet mladinskega sektorja 2016 - 2.dan 

Drugi dan so se udeleženci posvetili razvoju mladinskega dela in mladinske politike na lokalni 

ravni. Predstavili so tudi analizo stanja lokalne ravni mladinskega sektorja, ki je nastala ob 

robu priprave regijskih dogodkov “Rastimo skupaj” ter v okviru dveh okroglih miz skupaj 

razpravljali o rešitvah za krepitev mladinskega dela in mladinske politike na lokalni ravni ter 

dobrih in slabih praksah v mladinskem sektorju na tem področju. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Predčasno zaprtje javnega povabila Prvi izziv 2015  

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, je 15.12.2016, zaradi porabe razpoložljivih 

sredstev, objavil predčasno zaprtje javnega povabila subvencioniranja zaposlitev 

brezposelnih mladih iz vzhodne regije. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Čestitka Urada RS za mladino 

Lepe praznike in vse dobro v letu 2017 vam želimo vaši zavezniki v Uradu RS za mladino. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

http://mlad.si/2016/12/poklicna-kvalifikacija-pregled-dogajanja/
http://mlad.si/2016/12/potrjen-poklicni-standard-mladinski-delavecdelavka/
http://mlad.si/2016/12/posvet-mladinskega-sektorja-2016/
http://mlad.si/2016/12/letni-posvet-2016-2-dan/
http://mlad.si/2016/12/predcasno-zaprtje-javnega-povabila-prvi-izziv-2015/
http://mlad.si/2016/12/cestitka-urada-rs-za-mladino-ob-bozicno-novoletnih-praznikih/
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Praznična poslanica ministrice 

Ob iztekajočem se letu 2016 je svoje misli in želje za leto 2017 z mladimi delila tudi ministrica 

za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Rok za oddajo vmesnega poročila 

Urad RS za mladino obvešča, da se bliža rok za oddajo drugega vmesnega poročila za 

izvajanje programa mladinskega dela v letih 2016/2017. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Luč miru 

Slovenski skavti so skupaj s skavti iz Zamejske skavtske organizacije in Bratovščine odraslih 

skavtinj in skavtov luč odnesli predstavnikom Slovenije in drugim institucijam. več > 

Vir: ZSKSS 

Agencijsko delo in pasti 

V Sloveniji je vedno več zaposlenih preko agencijskega dela. več > 

Vir: Gibanje za dostojno delo in socialno družbo 

 

MEDNARODNO 

 

1. december - Svetovni dan aidsa 

Ob Svetovnem dnevu boja proti AIDSu, so se MIKKovci kot vsako leto doslej, odpravili na 

soboške srednje šole, kjer so dijake osveščali s preventivnimi in izobraževalnimi materiali ter 

s tem obeležili dan boja proti AIDS-u v Murski Soboti! več > 

Vir: MIKK 

1. december - Svetovni dan boja proti aidsu 

vi dan v decembru je na svetu že 28 let posvečen boju proti aidsu. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

 

http://mlad.si/2016/12/33597/
http://mlad.si/2016/12/rok-za-oddajo-drugega-vmesnega-porocila/
http://mlad.si/2016/12/luc-miru/
http://mlad.si/2016/12/agencijsko-delo-in-pasti/
http://mlad.si/2016/12/1-december-svetovni-dan-aidsa-za-preventivo/
http://mlad.si/2016/12/svetovni-dan-boja-proti-aids-u/


   
                                                                                                                                 

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.  
 

 

Na sever Finske 

Študij ali praksa v tujini, prostovoljstvo, študentsko delo in mednarodne izmenjave mladih 

dandanes niso nobena redkost. Na eno od teh so se podali tudi trije mladi iz idrijske občine, 

ki so v okviru EVS projekta November of possibilities, odšli na Finsko.  več > 

Vir: MC Idrija 

Mednarodni dan prostovoljstva 

Mednarodni dan prostovoljstva je razglasila Organizacija združenih narodov na 40. zasedanju 

generalne skupščine 17. decembra 1985.  več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

"Malenkosti polepšajo dan." 

V Mladinskem centru Krško trenutno gostijo 3 EVS prostovoljke, ki delujejo v sklopu projekta, 

Small steps big changes, katerega glavni namen je, z malimi koraki spremeniti okolje v 

katerem živimo in z malimi spremembami prispevati k boljšemu jutri za vse. več > 

Vir: MC Krško 

Pridobivanje kompetenc mladinskih delavcev 

V mesecu oktobru so se predstavniki mladinskega centra EKTC Maribor udeležili aktivnosti za 

razvijanje kompetenc mladinskih delavcev v kraju Nagykovacsi na Madžarskem. več > 

Vir: EKTC Maribor 

Bridges for Trainers 2016 

Med 28.11.2016 in 2.12.2016 se je v Avstriji, na Dunaju odvijala mednarodna konferenca 

“Bridges for Trainers,” katere se je udeležila delegacija petih slovenskih udeležencev, med 

njimi tudi predstavnica Društva CPM. več > 

Vir: Društvo CPM 

Brošura CORE 2 - Izziv za Evropo 

Brošura CORE 2 – Izziv za Evropo je rezultat mednarodnega usposabljanja na temo reševanja 

konfliktov in premagovanja stereotipov.  več > 

Vir: PiNA 

 

 

http://mlad.si/2016/12/november-of-possibilities/
http://mlad.si/2016/12/mednarodni-dan-prostovoljstva-2/
http://mlad.si/2016/12/malenkosti-polepsajo-dan/
http://mlad.si/2016/12/pridobivanje-kompetenc-mladinskih-delavcev/
http://mlad.si/2016/12/bridges-for-trainers-2016/
http://mlad.si/2016/12/brosura-core-2-izziv-za-evropo/
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Novičnik #3 

V okviru projekta Greentrepreneurship – Easier done than said je izšel zadnji, tretji novičnik, 

ki so ga pripravili mednarodni partnerja projekta, ki se osredotoča na razvoj zmogljivosti 

mladinskih NVO na področju zelenega podjetništva in zaposljivosti mladih. več > 

Vir: PiNA 

Projekt mladih nagrajen 

Društvo širjenja uporabnih znanj je konec meseca februarja 2016 gostilo mlade iz Turčije, 

Francije, Hrvaške in Slovenije v projektu mednarodne mladinske izmenjave Youth 

wonderland. več > 

Vir: MC Krško 

Svetovni dan človekovih pravic 

10. december vsako leto obeležujemo kot Svetovni dan človekovih pravic, v spomin na 

sprejetje Splošne deklaracije človekovih pravic, ki jo je Generalna skupščine OZN sprejela leta 

1948. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Pakt za mlade 

Kaj ti pomagajo vse informacije in podporno okolje, če sam nisi pripravljen nekaj storiti. več > 

Vir: IRDO 

Pripravljalni sestanek v Krškem 

Društvo širjenja uporabnih znanj je v okviru projekta zdrava prehrana in šport, ki ga podpira 

program Erasmus +, pripravilo pripravljalni sestanek s partnerskimi organizacijami. Mladi iz 

Turčije, Hrvaške, Slovenije, Nemčije in Romunije so se tako 25. 11. 2016 zbrali v Krškem.V 

prostorih Štajerske gospodars. več > 

Vir: MC Krško 

Zgodilo se je mednarodno srečanje PYTBUL 

Kaj ti pomagajo vse informacije in podporno okolje, če sam nisi pripravljen nekaj storiti. več > 

Vir: Zavod BOB 

 

 

http://mlad.si/2016/12/novicnik-3/
http://mlad.si/2016/12/projekt-mladih-nagrajen/
http://mlad.si/2016/12/svetovni-dan-clovekovih-pravic/
http://mlad.si/2016/12/pakt-za-mlade-2/
http://mlad.si/2016/12/pripravljalni-sestanek-v-krskem/
http://mlad.si/2016/12/zgodilo-se-je-mednarodno-srecanje-pytbul/
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November of possibilities 

Sredi novembra so se trije mladi iz idrijske občine odpravili na tritedensko izmenjavo na 

Finsko. Marjetka Kenda, Neža Lapajne in Andraž Mauer so pod okriljem Mladinskega centra 

Idrija sodelovali v mednarodnem prostovoljskem projektu, ki se je odvijal v Mladinskem 

centru Marttinen. več > 

Vir: PiNA 

Vse več mladine iz tujine v Beli krajini 

V črnomaljskem Mladinskem centru BIT ocenjujejo delo v letu 2016 več kot uspešno, saj so 

bili zelo aktivni tako na lokalnem, kot na mednarodnem nivoju. več > 

Vir: MC BIT 

Evalvacijsko srečanje evs for future 

Med 1. in 4. decembrom 2016 se je mladinska delavka Društva SMC Maribor odpravila na 4-

dnevno evalvacijsko srečanje mednarodnega projekta EVS for Future, ki je potekalo na 

Poljskem, natančneje v Varšavi, v novih prostorih Poljske partnerske organizacije RAiDO 

Foundation. več > 

Vir: SMC Maribor 

Trajnostni razvoj tretjič 

Evropski program Erasmus+ omogoča mladim iz cele Evrope povezovanje, učenje in 

nepozabne izkušnje. več > 

Vir: MCDD 

»SHARING IS CARING« v Marseillu 

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je v sodelovanju s francoskimi, 

španskimi in grškimi partnerji na programu ERASMUS+ Strateška partnerstva na področju 

mladine zaključil drugi del projekta, ki je potekal v mestu Marseille v Franciji od 10. do 17. 12. 

2016, udeležili pa so se ga trije sodelujoči iz Slovenije. več > 

Vir: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela NM 

 

http://mlad.si/2016/12/november-of-possibilities-2/
http://mlad.si/2016/12/vse-vec-mladine-iz-tujine-v-beli-krajini/
http://mlad.si/2016/12/evalvacijsko-srecanje-evs-for-future/
http://mlad.si/2016/12/trajnostni-razvoj-tretjic/
http://mlad.si/2016/12/sharing-is-caring-v-marseillu/

