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e-bilten  SEPTEMBER 2016        
 

V mesecu septembru  izpostavljamo:  

 

NOVICE  

 

 Nefiks nasvet za srednješolce: “Čaka vas uspeh” 

 NOVICA: 5. regijski dogodek 

 Biti mlad je zakon! 

 Pridruži se! 

 Strukturiran dialog in invazivke 

 Criticize-Suggest-Act 

 NOVICA: 6. regijski dogodek 

 Nova sezona Y.business 

 Pridruži se projektu Kolegice 

 Junaki zaposlovanja oblikovali podobo! 

 Spoznajmo Krško 

 Omogočajo udeležbe mladih na mednarodnih aktivnostih 

 NOVICA: 7. regijski dogodek 

ČLANKI  

 SEPTEMBER; Mladi, okolje in turizem 

 REPORTAŽA: 5. regijski dogodek 

 Poročilo projekta Martinček 

 Regijski dogodki - jesen 2016 

 Mladi pripravljeni na INOVATIVNA SPOROČILA ZA ODLOČEVALCE 

 Severna Irska 2016 

 TEDEN MLADINSKIH CENTROV 2016 

 REPORTAŽA:  6. regijski dogodek 

 "Erasmus+: uspehi in izzivi" 

 Dialog z državljani 

 PUM-O odprti prostor za mlade 

 Z mladimi na vrtu 
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MNENJA 

 

 "Kdo je torej glavni - ti ali tvoj pametni telefon?" 

 Eksperiment v neskončnost 

 Zakaj teden mladinskih centrov? 

 "Gospodarno ravnanje z okoljem se začenja pri nas, pri vsakem posamezniku 

posebej." 

 "Potuj, raziskuj in napolni dušo!" 

ANKETA 

 

 ANKETA: Kaj kot dodano turistično vrednost prepoznavate v svojem lokalnem okolju 

in kaj na nacionalnem nivoju? 

LOKALNO  

 

 Obiskali Prleški MC 

 Soča v Prlekiji 

 Zaloški Film na ulici 

 Delavnica dokumentarnega filma 

 Festival Mladi v Črnučah 

 Chillout večeri 

 Trdno stoj! Spregovori! 

 Spomin na prakso 

 Prvi lokalni dogodek je tu 

 99% reciklirano 

 Razstava Arhtktrn risba 

 Na Festivalu Stična mladih 

 Vodstvo na obisku 

 Socialni teden: razprava 

 KEY GAMES : STREET FIGHTER 

 Zvoki mesta: KRŠKO 

 Zavod Delavnica konceptov 

 Ljubljana mladim – enostavno mladi 

 STATUS ZERO 

 ODPRTA ULCA JE ODPRTA ... 

 Podprite Zavod BOB z SMS-OM 

 Delavnica e-cikliraj v Celju 
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NACIONALNO  

 

 Poslanica ministrice 

 Bliža se inovativni vikend 

 1. šolski dan 

 M/Ž klišeji 

 eMaMa za mesec AVGUST 

 Berite brezplačen časopis! 

 Postani UNICEF-ov prostovoljec 

 Posvet mladinskega sektorja 

 POROČILO: 6. seja SvM 

 Y.career 

 500 parov - 1000 povezanih 

 Predlagajte - državna priznanja 2016 

 Anketa - iščejo dobre delodajalce 

 Rezultati javnega razpisa 

 Društvo mladinski ceh 

MEDNARODNO  

 

 Prostovoljstvo v Palestini 

 Skavti v slum v Keniji 

 Pospeševanje mladinskih izmenjav in popotništva  

 "Evropa in njene meje" 

 Več znanja za več turizma 2016/2017 

 Svetovna kampanja Sleep for Peace 

 Projekt 'Generation... What' 

 O vlogi mladinskega delavca 

 Na usposabljanju Sveta Evrope 

 Delovno srečanje v Avstriji 

 BBC: intervju 

 Najboljši evropski mladi znanstveniki 

 Mednarodni dan miru  

 Vmesno javljanje s Finske 

 Mladi za dostojanstvo 

 Mednarodna mladinska izmenjava 

 Trening Biodiversity 

 Treasures From a Backpack 
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 Gostovanje Teatra Pozitiv 

 Mladi in turizem: Slovenija in Hrvaška 

 Katalog: Ženske in odporniško gibanje 

 Mednarodna mladinska izmenjava 

 

 

Uredništvo portala mlad.si 
30. september 2016 

info@mlad.si 
 
 
 

NOVICE 

 

Nefiks nasvet za srednješolce: “Čaka vas uspeh” 

Dijaki in osnovnošolci ponovno sedate v šolske klopi – o tem, zakaj, razen tega, ker je to 

obvezno, pa se mladi izobražujete, pa se vsi zelo malokrat sprašujemo.   več > 

Vir: Zavod Nefiks 

NOVICA: 5. regijski dogodek 

Danes se v Mladinsko informativnem in kulturnem klubu Murska Sobota odvija 5. regijski 

dogodek v letu 2016, tokrat je torej na vrsti Pomurska regija. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Biti mlad je zakon! 

Četrtni mladinski center Bežigrad (ČMC Bežigrad), ki deluje v okviru Javnega zavoda Mladi 

zmaji, je za lokalno skupnost tudi to poletje pripravil že 8. poulični festival Biti mlad je zakon.  

več > 
 

Vir: JZ Mladi zmaji 

Pridruži se! 

Tukaj je september, novo šolsko leto in končno tudi čas sprejemanja novih aktivistov v Brez 

izgovora Slovenija. več > 

Vir: Brez izgovora Slovenija 

mailto:info@mlad.si
http://mlad.si/2016/09/nefiks-nasvet-za-srednjesolce-caka-vas-uspeh/
http://mlad.si/2016/09/v-zivo-5-regijski-dogodek/
http://mlad.si/2016/09/biti-mlad-je-zakon-2/
http://mlad.si/2016/09/pridruzi-se/
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Strukturiran dialog in invazivke 

Malo čuden naslov? Kaj pa naj bi imel strukturiran dialog z invazivkami? Vsekakor je zveza. 

več > 

Vir: Združenje SEZAM 

Criticize-Suggest-Act 

Kako organizirati projekt, kot je izmenjava? Prav na to in podobna vprašanja so hoteli 

odgovoriti v Mladinski zvezi Brez izgovora Slovenija udeležencem njihove izmenjave, 

poimenovane Criticize-Suggest-Act (Kritiziraj-predlagaj-ukrepaj).  več > 

Vir: Brez izgovora Slovenija 

NOVICA: 6. regijski dogodek 

Danes se ob soorganizaciji Mladinskega centra Nova Gorica odvija 6. regijski dogodek v letu 

2016, tokrat je torej na vrsti Goriška regija. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Nova sezona Y.business 

Zavod Ypsilon letos pripravlja že drugo sezono programa Y.business, ki je še bolj prilagojen 

potrebam vseh bodočih podjetnikov.  več > 

Vir:  Zavod Ypsilon 

Pridruži se projektu Kolegice 

Si želiš mentorskega sodelovanja z uspešno žensko? Raziskave kažejo, da se mlade ženske na 

trgu dela srečujejo še z večjimi problemi kakor moški, zato smo na Zavodu Nefiks osnovali 

projekt Kolegice. več > 

Vir: Zavod Nefiks 

Junaki zaposlovanja oblikovali podobo! 

V okviru projekta so se že oblikovale CGP podobe, plakati, letaki, ostali promocijski material, 

čakamjo pa še na avto! – spremljajte jih po Sloveniji.  več > 

Vir:  Mladinska mreža MaMa 

 

http://mlad.si/2016/09/strukturiran-dialog-in-invazivke/
http://mlad.si/2016/09/criticize-suggest-act/
http://mlad.si/2016/09/v-zivo-6-regijski-dogodek/
http://mlad.si/2016/09/nova-sezona-y-business/
http://mlad.si/2016/09/pridruzi-se-projektu-kolegice-v-ljubljani-novi-gorici-luciji-murski-soboti-novem-mestu-in-na-bledu/
http://mlad.si/2016/09/junaki-zaposlovanja-oblikovali-podobo/
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Spoznajmo Krško 

V ponedeljek, 19. 9. 2016, so v Mladinskem centru Krško, v sklopu Evropskega tedna 

mobilnosti, organizirali delavnico na temo Spoznajmo Krško. več > 

Vir: MC Krško 

Omogočajo udeležbe mladih na mednarodnih aktivnostih 

Športna zveza Univerze v Ljubljani vabi študente različnih fakultet in akademij, ki so 

predvsem predani športu, so komunikativni, timski in bi postali ambasadorji na svojih 

fakultetah/akademijah. več > 

Vir: MKC Slovenj Gradec 

NOVICA: 7. regijski dogodek 

Danes se ob soorganizaciji Notranjskega študentskega kluba, v Knjižnici Jožeta Udoviča, 

odvija 7. regijski dogodek v letu 2016, tokrat je torej na vrsti Primorsko-notranjska regija.  

več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

ČLANKI  
 

SEPTEMBER; Mladi, okolje in turizem 

V mesecu septembru kot glavno temo izpostavljamo: Mladi, okolje in turizem. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

REPORTAŽA: 5. regijski dogodek 

V petek, 02.09.2016., se je v Mladinsko informativnem in kulturnem klubu Murska Sobota 

odvijal 5. regijski dogodek v letu 2016, tokrat je bila torej na vrsti Pomurska regija.  več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Poročilo projekta Martinček 

UMMI, zavod za izobraževanje Koper nam je tokrat poslal poročilo projekta Martinček, ki 

govori o poletju v družbi otrok na Debelem rtiču.  več > 

Vir: UMMI 

 

http://mlad.si/2016/09/spoznajmo-krsko/
http://mlad.si/2016/09/omogocajo-udelezbe-mladih-na-mednarodnih-aktivnostih/
http://mlad.si/2016/09/novica-7-regijski-dogodek-2/
http://mlad.si/2016/09/september-mladi-okolje-in-turizem/
http://mlad.si/2016/09/reportaza-5-regijski-dogodek/
http://mlad.si/2016/09/porocilo-projekta-martincek/
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Regijski dogodki - jesen 2016 

Pregled in napoved jesenskih regijskih dogodkov. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Mladi pripravljeni na INOVATIVNA SPOROČILA ZA ODLOČEVALCE 

Mladinska Mreža MaMa skupaj z Mladinskim svetom Slovenije organizira projekte 

strukturiranega dialoga.  več > 

Vir: Mladinska mreža MaMa 

Severna Irska 2016 

Anja Fortuna in Zveze slovenske podeželske mladine nam je poslala prispevek o srečanju 

Evropske podeželske mladine Rally. več > 

Vir: Zveza slovenske podeželske mladine 

TEDEN MLADINSKIH CENTROV 2016 

Mladinska mreža MaMa je v lanskem letu, ob praznovanju 10. obletnice delovanja, prvič 

organizirala Teden mladinskih centrov. Zdaj je tu drugi. več > 

Vir: Mladinska mreža MaMa 

REPORTAŽA:  6. regijski dogodek 

V petek, 16.09.2016, se je ob soorganizaciji Mladinskega centra Nova Gorica odvil 6. regijski 

dogodek v letu 2016, tokrat je bila torej na vrsti Goriška regija.  več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

"Erasmus+: uspehi in izzivi" 

V petek 23.09.2016, se je ob 09.00h, v dvorani Urška na Gospodarskem razstavišču v 

Ljubljani, pričela konferenca “Erasmus+: uspehi in izzivi.” več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Dialog z državljani 

Danes se v Lendavi odvija Dialog z državljani: Izobraževanje za rast in delovna mesta. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

http://mlad.si/2016/09/regijski-dogodki-jesen-2016/
http://mlad.si/2016/09/mladi-pripravljeni-na-inovativna-sporocila-za-odlocevalce/
http://mlad.si/2016/09/severna-irska-2016/
http://mlad.si/2016/09/teden-mladinskih-centrov-2016/
http://mlad.si/2016/09/reportaza-6-regijski-dogodek/
http://mlad.si/2016/09/erasmus-uspehi-in-izzivi/
http://mlad.si/2016/09/dialog-z-drzavljani-2/
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PUM-O odprti prostor za mlade 

Kaj je PUMO? Kako je biti vključen v program? Se udeleženci_ke korak za korakom premikajo 

naprej? več > 

Vir: Zavod BOB 

Z mladimi na vrtu 

Res da obdelovanje vrta zahteva precej več časa in truda ter denarja kot če bi zelenjavo 

kupili v trgovini, vendar pa je čas pametno porabljen in nekaj fizičnih naporov služi kot vrsta 

rekreacije. Prispevek mladih iz MC Krško. več > 

Vir: MC Krško 

MNENJA 
 

"Kdo je torej glavni - ti ali tvoj pametni telefon?" 

Za pomoč pri pripravi prispevka smo se obrnili na LogOut, v katerem so zbrani posamezniki, 

ki uporabljajo in podpirajo digitalne tehnologije ter njihove vsebine, hkrati pa jim ni vseeno 

za tiste, ki nad njimi izgubljajo nadzor. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Eksperiment v neskončnost 

Leta 2012 je bila sladkorna bolezen neposredni vzrok za 1,5 milijonov smrti, po napovedih 

SZO pa naj bi ta postala 7. glavni vzrok smrti na svetu. Za komentar smo prosili ministrico za 

zdravje, Milojko Kolar Celarc.  več > 

Vir: EKTC Maribor 

"Gospodarno ravnanje z okoljem se začenja pri nas, pri vsakem posamezniku posebej." 

V okviru mesečne teme Mladi, okolje in turizem, smo se tokrat obrnili na ministrico za za 

okolje in prostor, gospo Ireno Majcen. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

"Potuj, raziskuj in napolni dušo!" 

Tokrat je v okviru mesečne teme portala: Mladi,okolje in turizem, prispevek napisala 

prostovoljka PZS, Nastja Stropnik Naveršnik.  več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

http://mlad.si/2016/09/pum-o-odprti-prostor-za-mlade/
http://mlad.si/2016/09/z-mladimi-na-vrtu/
http://mlad.si/2016/09/kdo-je-torej-glavni-ti-ali-tvoj-pametni-telefon/
http://mlad.si/2016/09/eksperiment-v-neskoncnost/
http://mlad.si/2016/09/gospodarno-ravnanje-z-okoljem-se-zacenja-pri-nas-pri-vsakem-posamezniku-posebej/
http://mlad.si/2016/09/potuj-raziskuj-in-napolni-duso/
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ANKETA 

 

ANKETA: Kaj kot dodano turistično vrednost prepoznavate v svojem lokalnem okolju in kaj 

na nacionalnem nivoju? 

Ob svetovnem dnevu turizma smo anketirance vprašali: “ Kaj kot dodano turistično vrednost 

prepoznavate v svojem lokalnem okolju in kaj na nacionalnem nivoju?“ več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

LOKALNO  
 

Obiskali Prleški MC 

Iz Vrbe na Gorenjskem ter sosednje vasi Breznica je skavtska skupina Klana realizirala svoj 

letošnji poletni potovalni tabor.  več > 

Vir: Mladinski center Prlekije-združenje NVO, so. p. 

Soča v Prlekiji 

Na delovnem razgovoru, ki je potekal nedavno v prostorih Mladinskega centra Prlekije na 

Spodnjem Kamenščaku so se sestali predstavniki MCP-ja ter predstavnice murskosoboškega 

Centra za poklicno rehabilitacijo. več > 

Vir: Mladinski center Prlekije-združenje NVO, s. p. 

Zaloški Film na ulici 

Za nami je Film na ulici, drugi dvodnevni dogodek filma, glasbe in urbanih športov. Prireditev 

Mladih zmajev iz Četrtnega mladinskega centra Zalog in Kinotripa, Kinodvorovega programa 

za mlade, se je odvila v petek, 26. in soboto, 27. 8. na šolskem igrišču Osnovne šole Zalog.  

več > 

 

Vir: Mladi zmaji 

Delavnica dokumentarnega filma 

Med 23.8. in 30.8.2016 je v Mariboru potekala peta DOKU delavnica v organizaciji društva za 

razvoj Avdiovizualne kulture in Medkulturnega dialoga MITRA v sodelovanju z Luksuz 

produkcijo in MKC Maribor. več > 

Vir: Društvo zaveznikov mehkega pristanka 

http://mlad.si/2016/09/anketa-kaj-kot-dodano-turisticno-vrednost-prepoznavate-v-svojem-lokalnem-okolju-in-kaj-na-nacionalnem-nivoju/
http://mlad.si/2016/09/obiskali-prleski-mc/
http://mlad.si/2016/09/soca-v-prlekiji/
http://mlad.si/2016/09/zaloski-film-na-ulici/
http://mlad.si/2016/09/delavnica-dokumentarnega-filma/
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Festival Mladi v Črnučah 

Najmlajši Zmaj iz družine štirih Mladih zmajev bo obeležil 6. obletnico delovanja. Kaj se zgodi, 

če daš mladim v Črnučah prostor, da se izrazijo. več > 

Vir: Mladi zmaji 

Chillout večeri 

Chillout večeri so nova specifična oblika dela z mladimi, ki se je izkazala kot primer dobre 

prakse. Terenski delavci iz programa Izberi sam, ki si prizadeva za zmanjševanje škode na 

področju alkohola, vsak petek zvečer na Kongresnem trgu soustvarjajo prosti čas mladih. več > 

Vir:  Združenje DrogArt 

Trdno stoj! Spregovori! 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z 

društvom Zaživi življenje soorganizirata prireditev z naslovom Trdno stoj! Spregovori! več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Spomin na prakso 

V Centru eksperimentov Maribor so v mesecu maju ponovno gostili dijakinji na izmenjavi v 

programu Erasmus+. več > 

Vir:  EKTC Maribor 

Prvi lokalni dogodek je tu 

okalni dogodki, v okviru projekta ki so mu izvajalci nadeli slogan Junaki zaposlovanja – 

vrnimo si prihodnost, so namenjeni mladim in delodajalcem. Tistim mladim, ki želijo poiskati 

priložnost, za ustvarjanje svojo prihodnosti.  več > 

Vir:  Mladinska mreža MaMa 

99% reciklirano 

MPM na MOS s svojo UD. Veliko kratic, ki nekaj vpomenijo. Mladinska postaja MOste je na 

povabilo Makite (res odlične japonske firme za orodja) povabila mladinski center, da na 

Celjskem sejmu MOS predstavi svoj naj projekt URBANO DELAVNICO, za katero so tudi 

prispevali orodja.  več > 

Vir:  Združenje SEZAM 

 

http://mlad.si/2016/09/festival-mladi-v-crnucah/
http://mlad.si/2016/09/chillout-veceri/
http://mlad.si/2016/09/trdno-stoj-spregovori/
http://mlad.si/2016/09/spomin-na-prakso/
http://mlad.si/2016/09/prvi-lokalni-dogodek-je-tu/
http://mlad.si/2016/09/99-reciklirano/
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Razstava Arhtktrn risba 

Mladinski center Dravinjske doline v okviru vsebinskega stebra Patriot spodbuja in podpira 

kreativnost mladih.  več > 

Vir:  MCDD 

Na Festivalu Stična mladih 

SDM je kot vsako leto do sedaj tudi letos sodelovala s svojo stojnico na Festivalu Stična 

mladih, ki se ga je udeležilo več tisoč mladih iz celotne Slovenije in zamejstva.  več > 

Vir:  SDM 

Vodstvo na obisku 

Predstavniki vodstva Slovenske demokratske mladine so v ponedeljek, 19. septembra 2016, 

obiskali Podravsko regijo.  več > 

Vir:  SDM 

Socialni teden: razprava 

V okviru Socialnega tedna 2016, se 23.09. organizira razprava na temo: Slovenija – država, v 

kateri mladim lahko uspe?  več > 

Vir:  Socialna Akademija 

KEY GAMES : STREET FIGHTER 

Tokrat na www.mlad.si objavljamo prispevek, ki smo ga prejeli s strani MC Krško. O prvem 

turnirju v igranju video igric. več > 

Vir:  MC Krško 

Zvoki mesta: KRŠKO 

V petek, 16. 09. 2016 so izvedli delavnico ”Zvoki Mest”, ki je potekala v okviru Evropskega 

tedna mobilnosti in v organizaciji Mladinskega Centra Krško. več > 

Vir:  MC Krško 

Zavod Delavnica konceptov 

V petek 15. aprila 2016, ob 17. uri, vabljeni na glasbeno ritmično delavnico BODY RITEM!. 
več > 

Vir:  Zavod Delavnica konceptov 

http://mlad.si/2016/09/razstava-arhtktrn-risba/
http://mlad.si/2016/09/na-festivalu-sticna-mladih/
http://mlad.si/2016/09/v-podravski-regiji-veliko-priloznosti-za-razvoj-mnogih-dejavnosti-za-mlade/
http://mlad.si/2016/09/socialni-teden-razprava/
http://mlad.si/2016/09/key-games-street-fighter/
http://mlad.si/2016/09/zvoki-mesta-krsko/
http://mlad.si/2016/09/zavod-delavnica-konceptov/


   
                                                                                                                                 

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.  
 

 

Ljubljana mladim – enostavno mladi 

Projekt Ljubljana mladim – enostavno mladi je že 17. leto zapored mladim z manj 

priložnostmi omogočil brezplačno kopanje v poletnih mesecih na kopališču Kodeljevo. več > 

Vir:  Društvo ŠKUC 

STATUS ZERO 

Vse se je pravzaprav začelo že kdo ve kdaj, ko se je neka strašna črna magija pričarala na naš 

svet in povzročila prepiranje staršev, nezanimanje za znanje, center za odvisnost, varno hišo, 

bolezen misli, brezdelje, tavanje, pa saj zdaj verjetno že vsi dobro vemo, kaj vse še je okoli 

nas. več > 

Vir:  MC Krško 

ODPRTA ULCA JE ODPRTA ... 

V četrtek, 14.04.2016. je v Mladinskem centru Trbovlje potekalo predavanje in predstavitev 

knjige: Vzgojimo psa učinkovito, a prijazno. več > 

Vir:  Mladinski center Trbovlje 

Podprite Zavod BOB z SMS-OM 

MLADIM na Zavodu Bob omogočajo kvalitetno preživljanje prostega časa. V okviru 

programov, še posebej pa v okviru mladinskega centra.  več > 

Vir:  Zavod BOB 

Delavnica e-cikliraj v Celju 

V Celjskem mladinskem centru so mladi razpravljali o pomenu pravilnega ravnanja z e-

odpadki in odpadnimi baterijami. več > 

Vir:  SMC Celje 

NACIONALNO  

 

Poslanica ministrice 

Prvi šolski dan je vedno nekaj posebnega. Učenci napredujejo v višje razrede, pričakujejo 

nove učitelje, morda tudi sošolce, šola pa jih za slabo leto ponovno sprejme pod svoje okrilje.  

več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

http://mlad.si/2016/09/ljubljana-mladim-enostavno-mladi/
http://mlad.si/2016/09/status-zero/
http://mlad.si/2016/09/odprta-ulca-je-odprta/
http://mlad.si/2016/09/podprite-bob-z-sms-om/
http://mlad.si/2016/09/delavnica-e-cikliraj-v-celju/
http://mlad.si/2016/09/poslanica-ministrice/
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Bliža se inovativni vikend 

ABC pospeševalnik v sodelovanju s podjetjem Lidl pripravlja dvodnevni poslovni hackathon, 

ki so ga poimenovali Lidlov inovativni vikend. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

1. šolski dan 

Za okoli 175.700 osnovnošolcev in 75.000 dijakov se danes začenja novo šolsko leto. Še zlasti 

zanimivo bo za okoli 22.300 otrok, ki v osnovno šolo vstopajo prvič.  več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

M/Ž klišeji 

Še ta mesec in v oktobru bo Sezamova ekipa umetnic, Katja in Nataša Skušek ter 

prostovoljcev začela z jesenskim izvajanjem ad hoc osveščevalnih akcij v javnem prostoru, s 

katerimi bodo opozorili na nov način videnja spola ali pričakovanega igranja vlog 

ženske/moškega v vsakdanjem življenju.  več > 

Vir: Združenje SEZAM 

eMaMa za mesec AVGUST 

Mladinska mreža MaMa vsak mesec izda publikacijo eMaMa, v kateri povzame svoje delo 

preteklega meseca in napove prihajajoče dogodke in aktivnosti ekipe Mreže MaMa. več > 

Vir: Mladinska mreža MaMa 

Berite brezplačen časopis! 

Časopisni hiši Delo in Dnevnik vsem študentom Univerze v Ljubljani, ki se boste vpisali na 

redni študij v študijskem letu 2016/2017 ponujata brezplačno uporabo njihovih, sicer v celoti 

plačljivih, medijev. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Postani UNICEF-ov prostovoljec 

UNICEF deluje v več kot 190 državah in teritorijih sveta, kjer skrbi za preživetje in kakovosten 

razvoj otrok od zgodnjega otroštva do mladosti.  več > 

Vir: UNICEF Slovenija 

 

 

http://mlad.si/2016/09/bliza-se-inovativni-vikend/
http://mlad.si/2016/09/1-solski-dan/
http://mlad.si/2016/09/mz-kliseji/
http://mlad.si/2016/09/emama-za-mesec-avgust/
http://mlad.si/2016/09/berite-brezplacen-casopis/
http://mlad.si/2016/09/postani-unicef-ov-prostovoljec-2/
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Posvet mladinskega sektorja 

MOVIT je junija 2016 med organizacijami, ki se vključujejo v program Erasmus+: Mladi v 

akciji, izvedel raziskavo na temo strpnosti, na katero se je odzvalo 60 organizacij in podalo 

zanimiv in kakovosten uvid v aktivnosti in delovanje organizacij na področju strpnosti ter 

ustvarjanja bolj vključujoče družbe. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

POROČILO: 6. seja SvM 

6. seja Sveta Vlade RS za mladino, ki ji predseduje ministrica za izobraževanje znanost in 

šport, dr. Maja Makovec Brenčič je bila v znamenju potrditev osnutka predloga o vajeništvu 

ter sprememb in dopolnitev zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Y.career 

Zavod Ypsilon pripravlja nov program za vse mlade. Y.career je program, ki vsebuje sklop 

modulov, ki so namenjeni mladim iskalcem zaposlitve in jim pomagajo pri njihovem 

kariernem razvoju. več > 

Vir: Zavod Ypsilon 

500 parov - 1000 povezanih 

Mentorski program, katerega ponudnik je Zavod za medgeneracijsko povezovanje, Ypsilon je 

v petek, 16.09. dosegel 500 mentorskih povezav! več > 

Vir: Zavod Ypsilon 

Predlagajte - državna priznanja 2016 

Urad RS za mladino je objavil javni poziv za zbiranje predlogov za podelitev državnih priznanj 

v mladinskem sektorju v letu 2016. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Anketa - iščejo dobre delodajalce 

Na Sindikatu Mladi plus iščejo dobre delodajalce. Pomagajte jim z izpolnjeno anketo! V ta 

namen so sestavili posebno anketo, namenjeno mladim do 35 let, ki so že bili v rednem 

delovnem razmerju za določen ali nedoločen čas.  več > 

Vir: Sindikat Mladi plus 

http://mlad.si/2016/09/posvet-mladinskega-sektorja-2/
http://mlad.si/2016/09/porocilo-6-seja-svm/
http://mlad.si/2016/09/y-career/
http://mlad.si/2016/09/500-mentorskih-parov-1000-ljudi-povezanih/
http://mlad.si/2016/09/predlagajte-drzavna-priznanja-2016/
http://mlad.si/2016/09/anketa-iscejo-dobre-delodajalce/
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Rezultati javnega razpisa 

Urad RS za mladino je objavil rezultate javnega razpisa za spodbujanje aktivnega 

državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016–2018. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Društvo mladinski ceh 

Na letošnji mednarodni dan mladih smo vas obvestili, da smo v skladu s posodobitvijo 

programske sheme in uvedbo novih uredniških smernic sklenili, da s septembrom 

pričenjamo z AKCIJO predstavitve nacionalnih organizacij.  več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

MEDNARODNO 

 

Prostovoljstvo v Palestini 

Zavod Voluntariat še vedno vabi mlade med 18 in 30 let, da se udeležijo nepozabne 

prostovoljske priložnosti v Palestini. več > 

Vir: Zavod Voluntariat 

Skavti v slum v Keniji 

Prvega septembra 2016 je veliko mladih spet sedlo v šolske klopi in odprlo novo poglavje v 

učbenikih. 9 slovenskih skavtov pa je izbralo drugačno učilnico za prvi šolski dan. več > 

Vir: ZSKSS 

Pospeševanje mladinskih izmenjav in popotništva  

V sodelovanju s STO – izpostavo Tokio že vrsto let odlično sodelujemo na področju skupne 

promocije Slovenije z namenom povečanja obiska mladih japonskih popotnikov v Sloveniji.  

več > 

Vir: Popotniško združenje Slovenije 

 

 

 

http://mlad.si/2016/09/rezultati-javnega-razpisa/
http://mlad.si/2016/09/drustvo-mladinski-ceh/
http://mlad.si/2016/09/prostovoljstvo-v-palestini/
http://mlad.si/2016/09/skavti-v-slum-v-keniji/
http://mlad.si/2016/10/pospesevanje-mladinskih-izmenjav-in-popotnistva/
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"Evropa in njene meje" 

Med 4. in 17. 9. 2016 Pekarna Magdalenske mreže skupaj z avstrijsko organizacijo 

Memfarado organizira mladinsko izmenjavo s pomenljivim naslovom “Evropa in njene meje.”  

več > 

Vir: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA 

Več znanja za več turizma 2016/2017 

Turistična zveza Slovenije vabi skupine mladih k sodelovanju na 14. mednarodnem festivalu 

Več znanja za več turizma na temo POTUJEM, TOREJ SEM. več > 

Vir: Turistična zveza Slovenije 

Svetovna kampanja Sleep for Peace 

Popotniško združenje Slovenije se bo tudi letos pridružilo svetovni kampanji Hostelling 

International “Sleep for Peace,” ki bo potekala med 21. septembrom (Mednarodni dan miru) 

in 27. septembrom (Svetovni dan turizma).? več > 

Vir: Popotniško združenje Slovenije 

Projekt 'Generation... What' 

Objavljamo povezavo do vseevropske javnomnenjske raziskave o generaciji Y. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

O vlogi mladinskega delavca 

Mreža MaMa nastopa kot partnerska organizacija v Erasmus+ projektu, ki poteka na Finskem 

med 19. in 26.9.2016. več > 

Vir: Mladinska mreža MaMa 

Na usposabljanju Sveta Evrope 

Predstavnici ZPTM Brežice sta se udeležili že drugega usposabljanja za mladinske delavce in 

trenerje mladinskih centrov, ki so prejeli prestižni Znak kakovosti Sveta Evrope ali mladinskih 

centrov, ki so v fazi pridobivanja Znaka kakovosti. več > 

Vir: ZPTM Brežice 

 

 

http://mlad.si/2016/09/evropa-in-njene-meje/
http://mlad.si/2016/09/vec-znanja-za-vec-turizma-20162017/
http://mlad.si/2016/09/svetovna-kampanja-sleep-for-peace/
http://mlad.si/2016/09/projekt-generation-what/
http://mlad.si/2016/09/o-vlogi-mladinskega-delavca/
http://mlad.si/2016/09/na-usposabljanju-sveta-evrope/


   
                                                                                                                                 

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.  
 

 

Delovno srečanje v Avstriji 

Hi Hosteling Slovenija je 23.8.2016 organiziral delovno srečanje v Avstriji. več > 

Vir: MC Krško 

BBC: intervju 

Ekipa sestavljena iz Ecorys Uk together in BBC Studioworks, skupaj z Evropsko komisijo 

pripravlja akcijo promocije Jamstva za mlade v Sloveniji. več > 

Vir: Mladinska mreža MaMa 

Najboljši evropski mladi znanstveniki 

V Bruslju je med 15. in 20. septembrom potekalo največje evropsko tekmovanje mladih 

znanstvenikov – 28. tekmovanje EUCYS 2016. več > 

Vir: ZOTKS 

Mednarodni dan miru  

21. septembra beležimo mednarodni dan miru. več > 

Vir: MC Jesenice 

Vmesno javljanje s Finske 

Mreža MaMa nastopa kot partnerska organizacija v Erasmus+ projektu, ki poteka na Finskem 

med 19. in 26.9.2016. več > 

Vir: Mladinska mreža MaMa 

Mladi za dostojanstvo 

Prostovoljka Društva CPM se je skupaj s še 32 udeleženci iz 19 različnih držav odpravila na 

trening za mladinske delavce “JOVENS4DIGNITY” na Portugalsko, ki je potekal od 7. do 14. 

septembra 2016. več > 

Vir: Društvo CPM 

Mednarodna mladinska izmenjava 

V Celjskem mladinskem centru so med 18. in 25. septembrom 2016 gostili mednarodno 

mladinsko izmenjavo “Active for future”, ki se jo je udeležilo 36 mladih iz Kenije, Tanzanije, 

Ugande, Bolgarije, Romunije in Slovenije. več > 

Vir: Celjski mladinski center 

http://mlad.si/2016/09/delovno-srecanje-v-avstriji/
http://mlad.si/2016/09/bbc-intervju/
http://mlad.si/2016/09/najboljsi-evropski-mladi-znanstveniki/
http://mlad.si/2016/09/mednarodni-dan-miru/
http://mlad.si/2016/09/vmesno-javljanje-s-finske/
http://mlad.si/2016/09/mladi-za-dostojanstvo-2/
http://mlad.si/2016/09/mednarodna-mladinska-izmenjava-3/
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Trening Biodiversity 

”Nantes Creative Generations” je program, ki ga prirejajo organizacija Nantes Métropole in 

mesto Nantes v sodelovanju z lokalnimi nevladnimi organizacijami. več > 

Vir: Celjski mladinski center 

Treasures From a Backpack 

Med 13. in 27. julijem 2016 se je skupina 8 mladih iz Slovenije udeležila poletne mladinske 

izmenjave ‘Treasures From a Backpack‘ v Azerbajdžanu. več > 

Vir: Socialna Akademija 

Gostovanje Teatra Pozitiv 

Teater Pozitiv je s svojo uspešno plesno gledališko predstavo “Matica“, med 21. in 25. 

septembrom 2016, sodeloval na mednarodnem srednješolskem gledališkem festivalu STAGE 

v Cluju, Romuniji. več > 

Vir: KUD Pozitiv 

Mladi in turizem: Slovenija in Hrvaška 

V navezavi s septembrsko temo meseca so se v Brez izgovora Slovenija odločili pripraviti 

prispevek o turizmu v navezavi z mladimi in okoljem. več > 

Vir: Brez izgovora Slovenija 

Katalog: Ženske in odporniško gibanje 

Izšel je katalog: Ženske in odporniško gibanje. več > 

Vir: PiNA 

Mednarodna mladinska izmenjava 

V Celjskem mladinskem centru so med 20.08. in 27.08.2016 gostili mednarodno mladinsko 

izmenjavo “CHANGING VIEWS,” katere udeleženci so se ukvarjali z aktualnimi temami kot so 

strpnost in toleranca, stereotipi ter begunska kriza. več > 

Vir: Celjski mladinski center 

 

 

http://mlad.si/2016/09/trening-biodiversity/
http://mlad.si/2016/09/treasures-from-a-backpack/
http://mlad.si/2016/09/gostovanje-teatra-pozitiv-2/
http://mlad.si/2016/09/mladi-in-turizem-slovenija-in-hrvaska/
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http://mlad.si/2016/09/mednarodna-mladinska-izmenjava-4/

