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robydipi.ts: Eh mulon, quando tocca tocca

francescorusso: Tanto za starejše lepe prostore se še dobi ...

canteraofficial: Ma kaj, ki je zaprl tudi Castigo!

morenik666: ma župana, kdaj bosta predlagala kaj novega
za mlade ...!

piattaformarousseau: naj napišejo sem!

giuseppeconteofficial: Summer tour je bil zelo uspešen!

fedeZchanneL: ma kuuuuu si rovuuuuu

realgemitaiz: buh, zgleda da politikom je dosti lažje delat live ...

salmo_lebowski: eh eh, facile zanj, jst sm en real og!

gretathunberg_: P R I H A J A M O ...

xijinping: Neeeeeee

_bar_girasoli_: In po manifestaciji vsi sem!

Trstu bo danes in jutri potekala
Mednarodna konferenca za
mladinske zamejske organiza-

cije. Soorganizirata jo Društvo mla-
dih Slovencev v Italiji DM+ in Mladinski
svet Slovenije (MSS). Pogovorili smo se z
dvema članicama društva DM+, Martino
Jazbec in Barbaro Ferluga, ki sta nam ra-
zložili, o čem bo tekla beseda in kateri je
cilj projekta.
Mladinski svet Slovenije, s katerim je dru-
štvo soorganiziralo konferenco, je krovno
združenje, ki povezuje vse mladinske or-
ganizacije in društva Slovenije. Poleg MSS-
ja sta projekt podprla tudi Urad za Slovence
v zamejstvu in po svetu ter Urad Republike
Slovenije za mladino. Dogodek bo potekal
v hostlu Hostello na Ulici Valdirivo, udeležba
pa bo brezplačna. Na programu bodo ra-
zlična predavanja, s katerimi želijo organi-
zatorji spodbuditi razvoj kompetenc vo-
denja, organiziranja in komunikacije.
Gre za mednarodno konferenco, name-
njeno mladim članom slovenskih društev
tako v Sloveniji kot v zamejstvu, sta nam
povedali sogovornici. Glavna tema bo vo-
denje in motivacija mladih. Tema je zelo
aktualna, saj je upad motivacije močno
opazen pri vseh. To se je delno zgodilo
tudi zaradi epidemije, ki je vse nepričako-
vano ustavila, in smo se bili primorani od-
povedati udeležbi na dogodkih in dejav-
nostih. Sicer pa se ideja ni rodila izključno
zaradi koronavirusa. Gre namreč za zelo
splošno in vedno aktualno temo, a je

morda zdaj še posebej ustrezen trenutek
za njeno obravnavo. Ključno je, da mlade
spodbujamo k dejavnosti v sklopu mla-
dinskih organizacij. Zato organizatorji ciljajo
na spodbujanje in motivacijo mladih, a
hkrati tudi na njihovo vključitev pri odlo-
čanju in vodenju. Nimamo vsi prirojene
sposobnosti vodenja, a se je lahko zago-
tovo priučimo, izurimo in z izkušnjami iz-
boljšujemo. Razvoj naštetih kompetenc je
pomemben, da je lahko potem delo v or-
ganizacijah kakovostnejše in konkretnejše.
Projekt je seveda namenjen vsem mladim,
predvsem pa tistim, ki še niso zelo izkušeni
ali so šele začeli delo v mladinskih društvih
in bi se radi kaj novega naučili.
Vprašali smo ju tudi, ali skušajo na tak
način izoblikovati bodoče voditelje manj-
šine. Odgovor je bil pritrdilen: »Če gledamo
daljnosežno, bi lahko rekli, da to drži. Bo-
dimo optimisti: to je zagotovo neka začetna
točka, če želiš postati uspešen voditelj
mladinskega društva. Preko takih pobud
se lahko nekega dne razviješ v uspešnega
in učinkovitega voditelja manjšine. Sicer
je beseda "voditelj" baje pretirana, saj

manjšine nihče dejansko ne vodi, temveč
nekako soustvarja zamejsko skupnost.«
Pomemben poudarek bodo namenjali
tudi mentorstvu mladih članov: društvom
moramo zagotavljati trajnostni razvoj, je
podčrtala Martina. Starejši člani morajo
mlade vključevati v njihovo delo, prisotno
mora biti aktivno predajanje znanja in iz-
kušenj iz generacije v generacijo. Učinko-
vita menjava generacij dovoljuje društvu
neprekinjeno in kontinuirano delovanje
brez prekinitev in težav ob tovrstnih me-
njavah. Barbara meni, da je pomembno
tudi, da ob takih priložnostih mladi najdejo
svoj prostor znotraj društva: nekdo je
lahko bolj naklonjen administrativnim
zadolžitvam ali morda pisanju tiskovnih
sporočil, organizaciji dogodkov, računo-
vodstvu ipd. Ko enkrat najdemo svojo
strast, smo bolj motivirani.
Martini Jazbec in Barbari Ferluga se za-
hvaljujemo in jima želimo uspešen potek
konference, ob tem pa bralce vabimo, naj
sledijo dogodkom DM+; o dejavnostih
društva lahko najdete informacije na spletni
strani ali na družbenih omrežjih.

času najstništva se mladi za-
čnemo prvič resneje ukvarjati z
denarjem. O tem smo se pogo-

vorili s Petrom Lisjakom, predstav-
nikom skupine ZKB mladi, ki nam je
opisal delovanje skupine, spregovoril pa
je tudi o temi financ na splošno.

Kdo se lahko včlani v skupino ZKB
mladi?
V skupino se lahko včlanijo vsi mladi, ki
niso še dopolnili 36 let. Že samo ime sku-
pine pove, da je projekt namenjen vklju-
čevanju novih mladih članov v našo ban-
čno zadrugo.

Katere so aktivnosti, ki ste jih pri-
pravili letos?
Nazadnje smo organizirali dva izleta z
e-kolesi. Pot Burje Experience – iz Seljana
po Krasu in Trstu do Doline Glinščice – in
Brda Experience: iz Gorice vse do gozd-
nega parka Plešivo in obisk kleti v Brdih.
Ob zaključku šolskega leta pa smo na se-
dežu YC Sirena tradicionalno podelili šti-
pendije najuspešnejšim študentom.

Prirejate tudi praktično usposa-
bljanje s področja bančništva?
Seveda je ena izmed glavnih dejavnosti
naše skupine izobraževanje. Bančništvo
je le eno izmed področij, ki jih moramo

izpostaviti pri našem delovanju. Ključnega
pomena je, da opredelimo tudi druge
teme, povezane s trajnostnim razvojem,
inovacijami, turizmom in drugimi aktual-
nimi temami, ki pospešujejo rast našega
področja.

Kaj mislite, da pritegne mlade k
včlanjevanju v skupino?
Mladi se gotovo zanimajo za aktualne
teme, kot so kriptovalute. Kljub vsemu trg
kriptovalut ni tako preprost, kot bi si lahko
predstavljali. Obstajajo seveda običajne
oblike investicij, ki jih normirajo na reguli-
ranih trgih. Pri tem igra pomembno vlogo
bančni svetovalec, ki z lastnimi izkušnjami
in pripravo strankam primerno svetuje na
primer o ustreznem tveganju zanje.

Kaj bi svetoval mladim, ki se prvič
ukvarjajo z večjo vsoto denarja? Koliko
je za najstnike priporočljivo varčevanje?
Denar je treba najprej zaslužiti. Ni skrivnost,
da kdor vlaga v izobraževanje, bo imel
boljšo prihodnost in višje prihodke. Mislim,
da italijanski šolski sistem posveča premalo
pozornosti t. i. finančnemu izobraževanju,
saj statistike kažejo, da so italijanski drža-
vljani v teh veščinah na dnu lestvice v pri-
merjavi z drugimi evropskimi državami. S
finančnim izobraževanjem lahko posa-
meznik izboljša razumevanje finančnih
produktov in zasnov ter razvije sposob-
nosti, ki jih potrebuje za izboljšanje svoje
finančne pismenosti. Pri izbiri finančnih
storitev se nato lahko bolje odloča na
podlagi prejetih informacij. Tudi zaradi
tega so nekateri zaposleni na našem za-
vodu aprila letos z veseljem sprejeli vabilo
goriške šole Cankar-Vega-Zois ter nekaj
časa posvetili dijakom in jim predstavili
raznolikost finančnih priložnosti in pomen
ozaveščenosti o tveganjih. Take dogodke
bomo priredili tudi v tem šolskem letu.

Denar
je treba
najprej
zaslužiti ...
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Formirali
bi vodilne
zamejce

@direktni: Adam, Aljoša, Andrej,
Damir, Daniel, Erika, Franz, Gabriel,
Giada, Ines, Jakob, Johanna, Julijan,
Martin, Nicolò, Sanja, Svetlana in
Veronica

esen je tu, temperature so že pošteno padle, koktejle
na plaži pa bodo počasi zamenjali čaj in gledanje
Netflixa pod odejo – in kot komar v toplih julijskih

nočeh se je na petkove strani Primorskega dnevnika
vrnil @Direkt.
Začetek nove sezone mladinske priloge je tudi trenutek za
obračun: nekdo je zapustil našo redakcijo, nekdo drug se ji
je na novo pridružil. Na uvodnem sestanku smo se tako po-
govorili o prednostih in slabostih preteklih sezon, da bomo
lahko letos objavljali kakovostnejše vsebine, dostopne vsem
bralcem, v prvi vrsti pa seveda mladim.
Zavedamo se, da je treba mladim vedno ponuditi priložnost,
da se izkažejo (ob tem bi se radi zahvalili prav vsem urednikom,

ki so mladinske rubrike Primorskega dnevnika pripeljali vse
do 23. sezone!) in da imajo možnost prebrati nekaj, kar jim je
bližje od dolgih »plaht« (v SŽMR – Slovarju žargona mladinskih
rubrik izredno dolg članek čez celo stran, ki terja najmanj 15
minut branja), ki jih lahko zasledimo na drugih straneh. Zato,
drage none in nonoti, če se vam nekatere vsebine oz. pristopi
zdijo preveč sodobni, brž vzemite telefon v roke in pokličite
svoje vnuke in jim skuhajte odlično kosilo. Po kosilu pa v roke
vzemite petkovo izdajo dnevnika in jih prosite za razlago o
vsem, česar ne razumete. Pa recite jim, naj vam pokažejo še
našo Instagram stran, @direkt_pd, da lahko tudi vi odgovorite
na anketo o tem, v kateri lokal zaviti v soboto zvečer! Za uvod
je to vse. Upamo, da boste z nami vse tja do poletja ...
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