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DOGODKI PO DRUŠTVIH:
ROD SREBRNIH KRTOV IDRIJA:
KOSTANJEV PIKNIK
[6.11. ob 15.00]
V petek ob 15.00 se bomo vsi idrijski taborniki peš odpravili do taborniške koče na 
Pšenku, kjer se bomo posladkali s pečenimi kostanji in se družili ob taborniškem 
ognju. Po zaključku se bomo do Idrije odpravili z baklami.



VAJE MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA
[3. 11. ob 19.00]
Vse mlade in odrasle vabimo, da se nam 
pridružite na vajah mešanega pevskega 
zbora. Srečanja bodo potekala ob torkih 
ob 19. uri v Mladinskem centru Idrija. 
Zborovodkinja: Polona Bončina

WIK3ND WID3O ŠPIL0W 2.0
[6. in 7. 11 ob 15.00]
V Idrijo zopet prihaja dvodnevni dogodek, 
namenjen vsem zagrizenim in 
prostočasnim uporabnikom 
računalniških/konzolnih iger ter njih znanja. 
Wik3nd Wid3o Špil0w, tokrat v različici 2.0, 
združuje tako tekmovanja v 
računalniških/konzolnih igrah kot tudi 
uporabna znanja o razvoju in prikazu 
elektronskih zabavnih medijev. 

MOJA SLUŽBA – MOJ IZZIV
(KDO SEM IN KAJ ŽELIM POČETI?)
[7. 11. ob 16.00]
Da najdemo zaposlitev, moramo sploh 
vedeti kdo smo in kaj počnemo dobro. Na 
tej delavnici bomo spoznavali sebe in 
ostale profile v skupini ter si postavili nekaj 
skupnih in nekaj osebnih ciljev, ki jih želimo 
skozi cikel delavnic doseči.) Prijave: 
info@mcidrija.si

MC ŠPORTNI TURNIR: POKER
[13. 11. ob 18.00]
Po uspešno izvedenem turnirju v 
namiznem tenisu, so tokrat na vrsti karte ;)
Igrali bomo poker no limit texas holdem po 
standardnih turnirskih pravilih. 
Prijave in info: 
mrak.jure33@gmail.com – število mest je 
omejeno, zato se prijavi čim prej. 

MOJA SLUŽBA – MOJ IZZIV
(KJE LAHKO SLUŽBO NAJDEM?)
[14. 11. ob 16.00]
Ko spoznamo sebe in svoje želje ter 
ambicije, moramo vedeti, kje sploh 
zaposlitev iskati. Spoznavali bomo portale, 
kjer so prosta delovna mesta objavljena, 
si pogledali različne opise delovnih mest 
in definirali kompetence, ki so potrebne 
za uspešno opravljanje zaposlitve. Prijave: 
info@mcidrija.si

USTVARJALNA GLASBENA 
DELAVNICA TOLKALSKIH GLASBIL 
(SEBASTJAN GRŠAK)
[14. 11. ob 16.00]
Poznavali bomo afriška, indijanska, 
aboridžinska in druga domorodska 
glasbila. Glasbena delavnica, ki je več 
kot ritmično udarjanje po glasbilih in ki želi 
spodbuditi posameznika v odkrivanje 
lastnega ritma. Prijave: info@mcidrija.si

PREPREČEVANJE IN ZGODNJE 
ODKRIVANJE RAKA DOJKE
[19. 11. ob 18.00]
Delavnica je preventivno-izobraževalne 
narave in je namenjen ozaveščanju širše 
javnosti o pomenu zgodnjega odkrivanja 
raka na dojkah in spodbujanju k samo-
pregledovanju dojk. Predava: dr. Erika 
Tuta in članica EuropeDonne. 
Delavnica poteka v sodelovanju z lepot-
nim salonom Mistika in Europo Donno.

MOJA SLUŽBA – MOJ IZZIV
(IMAM DOVOLJ DOBER CV?)
[21. 11. ob 16.00]
Ko vemo, kaj radi počnemo in kje lahko 
zaposlitev najdemo nam ostane samo še 
ena stvar - dober življenjepis oz. CV. Ker je 
CV prvi stik, ki ga imamo z delodajalcem, 
mora pritegniti pozornost in nas obenem 
predstaviti v najboljši luči, česar se bomo 
skozi delavnico tudi naučili. Prijave: 
info@mcidrija.si

UČNA URA KLASIČNE IN ELEKTRIČNE 
KITARE (JAN PIVK)
[21.11. ob 16:00]
Na učni uri klasične in električne kitare se 
bomo naučili ali ponovili osnovne prijeme, 
ter jih sčasoma nadgrajevali
v znane in priljubljene melodije. Od osnov 
"brenkanja" do novih kitarskih rifov in 
izzivov. Prijave: info@mcidrija.si 

POTOPISNO PREDAVANJE - JAPONSKA
[26. 11. ob 19.30]
Japonska, dežela vzhajajočega sonca. 
Enomesečno potovanje skozi oči skupine 
tabornikov. 2500 kilometrov z vlaki brez 
zamud. Spoznavanje nenavadne 
vzhodnjaške kulture in izjemni enkratni 
dogodek za tako urejeno državo, 
Svetovni skavtski jamboree, kjer se na 
kupu zbere 40.000 skavtov z vsega sveta 
in v urejen japonski sistem vnese polno 
zmede. Kako znajdejo z bolj sproščenimi 
vzhodnjaki?

AKUSTIČNI KONCERT: JAKOB KOBAL 
IN ENI OD SEDMIH MILJARD 
[27. 11 ob 19.00]
Mladi idrijski kantavtor, ki je svojo glasbeno pot 
začel v punk vodah, nadaljuje pa jo v bolj 
senzibilnih in umirjenih melodijah. Eni od sedmih 
miljard je dolenjska indie/folk/rock skupina, 
sestavljena iz sedmih članov. Prepletajo se 
harmonije violine, klavirja, akustične kitare, 
električne kitare, bas kitare, bobnov ter 
vokalov. 

Sproščen večer, ki bo navdihnil vse čute.

DJ-JANJE IN GLASBENA PRODUKCIJA 
(ANŽE MARINIČ, GAŠPER TAVČAR)
[28. 11. ob 16.00]
Želiš postati DJ? Želiš ustvarjati glasbo? Na 
delavnici bosta člana ekipe Smoke in 
Crew iz Cerkna v prvem delu predstavila 
opremo DJ-jev, osnove vrtenja glasbe, 
uporabo efektov. V drugem delu sledijo 
osnove produkcije glasbe na računalniku 
s pomočjo midi kontrolerjev. Vabljeni tako 
začetniki, kot poznavalci – vseh glasbenih 
zvrsti!

MOJA SLUŽBA – MOJ IZZIV (KAKO SE 
PREDSTAVIM NA RAZGOVORU?)
[28. 11 ob 16.00]
Na tej točki se poznamo, opravili smo 
prijavo na prosto delovno mesto in bili 
povabljeni na razgovor. Kaj pa zdaj? 
Kako se oblečemo, kako se obnašamo, 
kako se predstavimo - vse to bomo 
izvedeli in nato še simulirali čisto prav 
razgovor s čisto pravo kadrovnico iz 
kadrovske agencije, ki nam bo po koncu 
podala povratno informacijo. Prijave: 
info@mcidrija.si


