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V letu 2012 izpostavljamo: 
 

 Ekonomske in družbene posledice brezposelnosti mladih v Evropi 
 Svetovno poročilo Združenih narodov o mladih 2011 
 Mladi iz centra CIRIUS Kamnik so varuhinji človekovih pravic predstavili pobude 

za uspešnejše vključevanje v družbo 
 Znani so naj projekti za mlade leta 2011! 
 „Festival prostovoljstva v Mariboru 2012“ med 12. in 17. majem 2012 
 Festival Mladibor - Mladost je čista energija! 
 Javni literarni natečaj »Moje pismo županu« 
 Refleksija: Nacionalno srečanje projekta Dialog mladih! 
 PIPov pravni klik 
 Interaktiven Firbec.si 
 Ana Marija Mitić o mladih in volitvah 
 Generalna skupščina Združenja mest glasnikov miru tudi o vprašanju aktivnega 

državljanstva med mladimi 
 Facebook stran Mladi predlagajte županji Občine Črnomelj 
 Slovenija prostovolji! Razglašeni trije zmagovalni glagoli za prostovoljstvo v 

okviru natečaja Bodi UP! 
 Natečaj Prostovoljec leta 
 Brezplačna evalvacijska podpora društvom 
 S spremembami Zakona o izvrševanju proračuna do predplačil za projekte in 

programe NVO 
 Vzpostavljanje in razvoj lokalnih mladinskih politik 
 Raziskava in analiza stanja in perspektiv nevladja mladinskega polja "Na trdna 

tla!" 
 Zasedanje Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport v Bruslju dne 10. in 

11. maj 2012 
 Nacionalni program za mladino 2012-2021 
 Minister Vizjak se je sestal s predstavniki ŠOS in Mladinskega sveta Slovenije 
 Simpozij na temo neformalno pridobljenega znanja in memorandum 
 Urad RS za mladino najavlja javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela v letu 

2013 
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 Mladinski center Brežice kot prvi center z Znakom kakovosti Sveta Evrope za 
mladinske centre 

 Na Bledu se začenja 1.Evropska mladinska konferenca o alkoholni politiki 
 Predstavniki mladih iz vse evrope se bodo sestali v Mariboru 
 Peter Matjašič bo predsednik Evropskega mladinskega foruma še 2 leti 
 Leto 2013 je bilo uradno razglašeno za Evropsko leto državljanov 
 Evropska komisija je objavila ukrepe za spodbujanje zaposlovanja mladih 
 MSLjev priročnik na temo pridobivanja dovoljenj za izvedbo javnih prireditev ali 

javnih shodov za mladinske organizacije, nevladne organizacije in druge 
organizatorje v MOL 

 Propad ali obnova Sokolskega doma Ilirska Bistrica? 
 Komentar direktorja Zavoda Movit NA Mladina 
 Stališče Ministrstva za zdravje do Slovenskega mladinskega manifesta o tobaku 

2012 
 Prihodnost mladinskega dela v Sloveniji? 
 Intervju s Tadejem Slapnikom, generalnim sekretarjem Slovenskega foruma 

socialnega podjetništva 
 Intervju z dr. Andrejem Fištravcem - Profesionalizacija mladinskega dela 
 Izjava nevladnih organizacij ob Svetovnem dnevu beguncev 
 Ali naš sistem spodbuja le še (ne)razmišljujoče sledenje? 
 Anketa: Mladi o Dialogu mladih 
 Mladi v današnjem svetu potrebujemo več priložnosti - priporočila snovalcev 

projekta Aktivendržavljan.si ob zaključku projekta 
 Intervju cirkus Giovanni 
 Anketa med mladimi obiskovalci Metelkova mesta: poznavanje in interesi za 

vključevanje v dejavnosti Mladinskega centra Menza pri koritu in Metelkove mesta 
 Zakaj je 72 ur brez kompromisa točno tisto, kar mladi danes potrebujejo? 
 Odzivi javnosti na Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

visokem šolstvu 
 Z zaskrbljenostjo za lokalne mladinske svete 
 Komentar poslanke Alenke Pavlič na novelo Zakona o visokem šolstvu 
 Pomen programa Mladi v akciji za subregijo Obsotelje in Kozjansko 
 Bomo mladi izviseli pri ključnih odločitvah in ukrepih naše države? 
 Anketa - Mladi in alkohol ter ukrepi lokalnih skupnosti 
 Kod in kam? - Intervju s Samuelom Friškičem 
 Odzivi podmladkov na proteste po Sloveniji 
 Kakšne napake smo naredili, da so take generacije "gor zrasle"? 
 Intervju z udeleženko programa Glen 2012 - Ines Kavgić 
 DPZN Koper in mladinski koncerti kot vključevanje in izobraževanje 
 Nezadovoljstvo mladih kliče po spremembah! 
 Intervju - Mitja Špes: ,,Naj mladi aktivno sodelovanje v projektih EPM Maribor 

2013 uvidijo kot dobro naložbo za svojo prihodnost'' 
 Braga: Evropska prestolnica mladih 2012 
 Uspeh slovenskih dijakov na 23. mednarodni biološki olimpijadi v Singapurju 
 Evropska prestolnica kantavtorstva 
 Mladi kemiki ponovno odlični na mednarodni olimpijadi 
 Srebrna medalja za Slovenijo na mednarodni lingvistični olimpijadi 
 Odlični rezultati mladih na 24. tekmovanju Evropske unije za mlade znanstvenike 

ter na 24. mednarodni računalniški olimpijadi 
 Mladinska izmenjava: European Music: Creativity without borders! 
 Mednarodni tabor »100 ljudi 100 čudi« 
 Nacionalni posvet o visokem šolstvu - diverzifikacija visokega šolstva 
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 Mladinska konferenca v znamenju (ne)razprave o samostojnem programu EU za 
mladino 

 Očistimo Slovenijo za lepši svet! 

 Medgeneracijsko sodelovanje v mladinskem delu: Prisotno, a rezerve so še! 
 Javna tribuna o socialnem podjetništvu ali »Prepričani prepričanim!« 
 Podeljene so bile MSS nagrade najboljšim diplomskim in magistrskim delom 

leta2011 
 Nacionalni posvet o visokem šolstvu - diverzifikacija visokega šolstva 
 Prostovoljci pokazali vztrajnost 
 Državna priznanja prvič tudi v mladinskem sektorju 
 Slovenija je dobila prve Mladim prijazne občine 
 Končala se je Ključna konferenca mladih 
 ESS konzorcijska mreža – Mladi odpiramo prostor 
 Zgodila se je javna tribuna »Prostovoljstvo kot neoliberalna strategija?« v okviru 

»Festivala prostovoljstva v Mariboru 2012« 
 ESS konzorcijska mreža – projekt Zavedno mladi 
 Uspešno zaključen Kamp socialnih inovacij 
 Potek razvojne pobude programa Mladi v akciji 
 V Metliki se je končal 8. festival Teden kulture na placu 2012 
 Čezmejni projekt »City Volunteers« - Poročili na temo Kako navdušiti mlade za 

prostovoljstvo? 
 Priporočila z EU mladinske konference na Cipru 
 Kako je v Slovenj Gradcu zaživel »novi« MKC - prednosti in slabosti nove 

mladinske turistične infrastrukture v lokalnem okolju 
 Simbioz@ zaključila z brezplačnimi delavnicami 
 Vključimo otroke in mladostnike z motnjo v duševnem razvoju v naše redne 

dejavnosti 
 13 predlaganih ukrepov za izboljšanje stanja v občini Črnomelj 
 Prireditev ob 1. decembru - svetovnem dnevu boja proti aidsu 
 Luč miru iz Betlehema 
 Občinski svetniki so prisluhnili glasu mladih 
 Poročilo o Zaključnem mladinskem forumu "Ljubljana, poslušaj nas!" 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uredništvo portala mlad.si. 

info@mlad.si 
Ljubljana, 31.12.2012 
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 MLADI 
 
 
Ekonomske in družbene posledice brezposelnosti mladih v Evropi 

Objavljeni so prvi rezultati študije “Young People and NEETs in Europe”, ki jo je opravil 
Eurofund – the European Foundation for the Improvement of Living and Working... več > 
 
Vir:  L'mit 
 
 
 
Svetovno poročilo Združenih narodov o mladih 2011 

Poročilo, ki ga je objavil Oddelek za ekonomska in socialna vprašanja, izpostavlja 
situacijo mladin na trgu dela in trende na področju zaposlovanja mladih. Mladi in 
mladinske... več > 
 
Vir: L'mit 
 
 
Mladi iz centra CIRIUS Kamnik so varuhinji človekovih pravic predstavili pobude za 
uspešnejše vključevanje v družbo 

Pred dnevi je center CIRIUS Kamnik obiskala varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka 
Čebašek-Travnik.   Dijaki, ki so dejavno vključeni... več > 
 
Vir: Zavod PIP 
 
 
Znani so naj projekti za mlade leta 2011! 

Najboljši projekti za mlade leta 2011 so bili razglašeni na Mladinski tržnici!   Priznanja 
sta podelila direktor urada RS za mladino, mag. Peter Debeljak, in direktor zavoda... več > 
 
Vir: MOBIN 
 
 
„Festival prostovoljstva v Mariboru 2012“ med 12. in 17. majem 2012 

Maribor se s »Festivalom prostovoljstva v Mariboru 2012« tudi v letošnjem letu 
pridružuje vseslovenskemu Festivalu prostovoljstva, ki že vrsto let poteka po različnih... 
več > 
 
Vir: Infopeka 
 
 
 
Festival Mladibor - Mladost je čista energija! 

Ko smo se lansko leto odločali o vsebini projekta, ki smo ga poimenovali Mladibor, nismo 
povsem vedeli, kaj naj pričakujemo. Zadali smo si en sam širok cilj: mladim v Mariboru 
približati... več > 
 

Vir: Bunker Maribor 
 
 
 

http://mlad.si/novica/1178-Ekonomske-in-druzbene-posledice-brezposelnosti-mladih-v-Evropi
http://mlad.si/novica/1209-Svetovno-porocilo-Zdruzenih-narodov-o-mladih-2011
http://mlad.si/novica/1326-Mladi-iz-centra-CIRIUS-Kamnik-so-varuhinji-clovekovih-pravic-predstavili-pobude-za-uspesnejse-vkljucevanje-v-druzbo
http://mlad.si/novica/1369-Znani-so-naj-projekti-za-mlade-leta-2011%21
http://mlad.si/novica/1345-Festival-prostovoljstva-v-Mariboru-2012-med-12.-in-17.-majem-2012
http://mlad.si/novica/1352-Festival-Mladibor---Mladost-je-cista-energija%21
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Javni literarni natečaj »Moje pismo županu« 

Zavod Akademija naprednih idej in Mladinski svet Ajdovščina v okviru projekta Velike 
ideje, malih ljudi!, ki spodbuja mlade k aktivnemu vključevanju v demokracijo in 
soodločanje,... več > 

 
Vir: Mladinski svet Ajdovščina 
 
 
Refleksija: Nacionalno srečanje projekta Dialog mladih! 
V okviru trodnevnega nacionalnega projekta Dialog mladih!, ki se je odvijal v obliki 
strukturiranega dialoga, smo mladi 18. in 19. 6. 2012 v Mladinskem centru in hostlu 
Brežice združili... več > 

 
Vir: Katarina Dobrotić, Infopeka 
 
 
PIPov pravni klik 

Brezplačno pravno svetovanje za mlade tudi na Facebook-u Zavod PIP spodbuja in skrbi 
za razvoj pravne misli in s svojim delom poskuša prispevati k utrditvi pravne varnosti 
posameznika... več > 
 

Vir: Zavod PIP 
 
 
Interaktiven Firbec.si 
Mladinski center Trbovlje je že eno leto boter mladinskemu spletnemu portalu Firbc.si, 
ki je namenjen informiranju mladih. Informiranje mladih izvaja skupina mladih, ki vedo, 
kakšne... več > 
 

Vir: Mladinski center Trbovlje 
 
 
Ana Marija Mitić o mladih in volitvah 
Ana Marija Mitić ob svoji telesni vadbi razmišlja o tem, kakšni so mladi in ali je smiselno, 
da se udeležijo volitev. Promocijski filmček je nastal v okviru projekta MSS "16... več > 
 
Vir: MSS 
 
 
Generalna skupščina Združenja mest glasnikov miru tudi o vprašanju aktivnega 
državljanstva med mladimi 
Med 25. in 26. oktobrom je v Slovenj Gradcu potekala generalna skupščina Združenja 
mest glasnikov miru, katerih član in trenutno predsedujoče, je tudi mesto Slovenj... več > 
 
Vir: MKC Slovenj Gradec 
 
 
 
 
 
 

http://mlad.si/novica/1381-Javni-literarni-natecaj-Moje-pismo-zupanu
http://mlad.si/novica/1400-Refleksija-Nacionalno-srecanje-projekta-Dialog-mladih%21
http://mlad.si/novica/1501-PIPov-pravni-klik
http://mlad.si/novica/1595-Interaktiven-Firbec.si
http://mlad.si/novica/1620-Ana-Marija-Mitic-o-mladih-in-volitvah
http://mlad.si/novica/1627-Generalna-skupscina-Zdruzenja-mest-glasnikov-miru-tudi-o-vprasanju-aktivnega-drzavljanstva-med-mladimi
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Facebook stran Mladi predlagajte županji Občine Črnomelj 

Mladinski center BIT, Mladinski svet Bele krajine in Klub belokranjskih študentov smo 
kreirali Facebook stran Mladi predlagajte županji... več > 

 
Vir: Mladinski center BIT 
 
 
Slovenija prostovolji! Razglašeni trije zmagovalni glagoli za prostovoljstvo v okviru 
natečaja Bodi UP! 
Ob mednarodnem dnevu prostovoljstva, 5. decembru, v Atriju ZRC razglašeni trije 
zmagovalni glagoli za prostovoljstvo, ki jih je v okviru natečaja Bodi UP! Slovenska 
filantropija... več > 

 
Vir: Slovenska filantropija 
 
 
 
 

 ORGANIZACIJE 
 
Natečaj Prostovoljec leta 
Mladinski svet Slovenije (MSS) letos že desetič zapovrstjo razpisuje natečaj Prostovoljec 
leta, v okviru katerega bomo izbirali najboljše prostovoljke, prostovoljce, prostovoljski... 
več > 

 
Vir: MSS 
 
 
Brezplačna evalvacijska podpora društvom 
Slovensko društvo evalvatorjev se je odločilo, da po svojih sicer omejenih močeh, vendar 
pa zavzeto, slovenskim društvom, nevladnim organizacijam in drugim neprofitnim... več 
> 
 
Vir: MISSS 
 
 
S spremembami Zakona o izvrševanju proračuna do predplačil za projekte in programe 
NVO 
CNVOS je 22. februarja Ministrstvu za finance posredoval predlog spremembe Zakona o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012, s katerim bi se pri 
financiranju... več > 
 
Vir: CNVOS 
 
 
Vzpostavljanje in razvoj lokalnih mladinskih politik 
Pilotni projekt testne vzpostavitve dvodomnega mladinskega sveta lokalne skupnosti je 
ena izmed aktivnosti triletnega vseslovenskega projekta Mladi odpiramo prostor: 
"Vzpostavljanje in razvoj... več > 

 
Vir: Mladinski svet Gornja Radgona 

http://mlad.si/novica/1665-Facebook-stran-Mladi-predlagajte-zupanji-Obcine-Crnomelj
http://mlad.si/novica/1705-Slovenija-prostovolji%21-Razglaseni-trije-zmagovalni-glagoli-za-prostovoljstvo-v-okviru-natecaja-Bodi-UP%21
http://mlad.si/novica/1196-Natecaj-Prostovoljec-leta
http://mlad.si/novica/1205-Brezplacna-evalvacijska-podpora-drustvom
http://mlad.si/novica/1205-Brezplacna-evalvacijska-podpora-drustvom
http://mlad.si/novica/1231-S-spremembami-Zakona-o-izvrsevanju-proracuna-do-predplacil-za-projekte-in-programe-NVO
http://mlad.si/novica/1254-Vzpostavljanje-in-razvoj-lokalnih-mladinskih-politik
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Raziskava in analiza stanja in perspektiv nevladja mladinskega polja "Na trdna tla!" 

Ustanova nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon (UPB) se ne šali ampak 1. 
aprila 2012 izdaja knjigo »Na trdna tla! Brezsramni pregled samoniklih prizorišč in 
premislek... več > 
 
Vir: Ustanova nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon 
 
 
Zasedanje Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport v Bruslju dne 10. in 11. maj 
2012 

V petek, 11. maja 2012, se bodo na Svetu EU srečali ministri, pristojni za mladino.   Na 
rednem spomladanskem zasedanju bodo pristojni ministri sprejeli dokument, s katerim 
bodo... več > 
 

Vir: URSM 

 

Nacionalni program za mladino 2012-2021 
Nacionalni program za mladino je ključni strateški dokument, ki bo določal razvoj 
mladinskega dela in mladinske politike do leta 2021. Podlago za pripravo in sprejem 
določa 16. člen... več > 
 

Vir: URSM 

 
Minister Vizjak se je sestal s predstavniki ŠOS in Mladinskega sveta Slovenije 

Minister Vizjak: "V javni razpravi želimo sodelovati ne samo s socialnimi partnerji 
ampak tudi medgeneracijsko, predvsem s predstavniki mladih, ki jih te rešitve zadevajo 
tako na... več > 
 

Vir: MDDSZ 

 
Simpozij na temo neformalno pridobljenega znanja in memorandum 
Na simpoziju: "PRIZNAVANJE IN POMEN NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA V 
NEVLADNIH ORGANIZACIJAH V TEORIJI IN PRAKSI V SLOVENIJI IN EVROPI" v 
organizaciji mreže Minvos, 26. 09.2012 med 12h... več > 
 

Vir: Nefiks 
 
 
Urad RS za mladino najavlja javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela v letu 2013 

Urad RS za mladino nadaljuje s prakso, po kateri zainteresirane organizacije v 
mladinskem sektorju, vnaprej seznani s ključnimi informacijami, ki jih prinaša 
vsakoletni... več > 

 
Vir: URSM 
 

 

http://mlad.si/novica/1293-Raziskava-in-analiza-stanja-in-perspektiv-nevladja-mladinskega-polja-Na-trdna-tla%21
http://mlad.si/novica/1344-Zasedanje-Sveta-za-izobrazevanje%2C-mladino%2C-kulturo-in-sport-v-Bruslju-dne-10.-in-11.-maj-2012
http://mlad.si/novica/1498-Nacionalni-program-za-mladino-2012-2021
http://mlad.si/novica/1516-Minister-Vizjak-se-je-sestal-s-predstavniki-SOS-in-Mladinskega-sveta-Slovenije
http://mlad.si/novica/1531-Simpozij-na-temo-neformalno-pridobljenega-znanja-in-memorandum
http://mlad.si/novica/1557-Urad-RS-za-mladino-najavlja-javni-poziv-za-sofinanciranje-mladinskega-dela-v-letu-2013
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Mladinski center Brežice kot prvi center z Znakom kakovosti Sveta Evrope za mladinske 
centre 
 Mladinski center Brežice si je l. 2010 ob vzpostavitvi prenovljenih in dodatnih prostorov 
(mladinski hotel) zastavil vizijo, da bo v petih letih... več > 

 
Vir: ZPTM Brežice 

 
 
Na Bledu se začenja 1.Evropska mladinska konferenca o alkoholni politiki 

V hotelu Park na Bledu se danes, 8.novembra 2012, začenja 1. Evropska mladinska 
konferenca o alkoholni politiki, ki bo vse do prihodnje srede gostila okrog 100 mladih iz 
27 evropskih držav.... več > 

 
Vir: Brez izgovora Slovenija 

 
 
Predstavniki mladih iz vse evrope se bodo sestali v Mariboru 
Od 22. do 24. novembra 2012 bo Slovenija prvič gostila Generalno skupščino 
Evropskega mladinskega foruma (YFJ), krovne evropske mladinske organizacije.   Seja 
skupščine bo... več > 
 

Vir: MSS 

 
 
Peter Matjašič bo predsednik Evropskega mladinskega foruma še 2 leti 

Peter Matjašič, aktualni predsednik in kandidat Mladinskega Sveta Slovenije, je bil danes 
ponovno izvoljen za predsednika krovne evropske mladinske organizacije.   24. 
novembra je... več > 

 
Vir: MSS 

 
Leto 2013 je bilo uradno razglašeno za Evropsko leto državljanov 
Dvajset let po uvedbi državljanstva EU, se bo to evropsko leto osredotočilo na že 
dosežene koristi za državljane ter izpolnjevanje njihovih pričakovanj o prihodnosti...  
več > 
 

Vir: Mladinska mreža MaMa 

 
Evropska komisija je objavila ukrepe za spodbujanje zaposlovanja mladih 

Evropska komisija je prejšni teden predstavila paket ukrepov za spodbujanje 
zaposlovanja mladih. V Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Odboru regij 
in Evropskemu... več > 

 
Vir: URSM 

 
 

http://mlad.si/novica/1587-Mladinski-center-Brezice-kot-prvi-center-z-Znakom-kakovosti-Sveta-Evrope-za-mladinske-centre
http://mlad.si/novica/1636-Na-Bledu-se-zacenja-1.Evropska-mladinska-konferenca-o-alkoholni-politiki
http://mlad.si/novica/1651-Predstavniki-mladih-iz-vse-evrope-se-bodo-sestali-v-Mariboru
http://mlad.si/novica/1675-Peter-Matjasic-bo-predsednik-Evropskega-mladinskega-foruma-se-2-leti
http://mlad.si/novica/1707-Leto-2013-je-bilo-uradno-razglaseno-za-Evropsko-leto-drzavljanov
http://mlad.si/novica/1724-Evropska-komisija-je-objavila-ukrepe-za-spodbujanje-zaposlovanja-mladih
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MSLjev priročnik na temo pridobivanja dovoljenj za izvedbo javnih prireditev ali javnih 
shodov za mladinske organizacije, nevladne organizacije in druge organizatorje v MOL 
Dovoljenja - Kako zmagati v bitki s papirji pri organizaciji dogodkov? Mladinski svet 
Ljubljane je v letu 2012 izdal priročnik na temo pridobivanja dovoljenj za izvedbo javnih 
prireditev ali... več > 
 

Vir: Mladinski svet Ljubljane 

 
Propad ali obnova Sokolskega doma Ilirska Bistrica? 
V soboto, 15.12. smo v Sokolskem domu Ilirska Bistrica imeli predavanje na temo 
SOKOLSKI DOM: IDEJA KONSERVATORSKEGA NAČRTA. Ker je stavba letos praznovala 
100. obletnico se nam je zdelo pomembno... več > 
 

Vir: Mladinski klub Nade Žagar 

 

 

 MNENJA 
 

Komentar direktorja Zavoda Movit NA Mladina 

V decembru 2011 smo na portalu objavili poročilo s okrogle mize Mladi in mobilnost – 
mladinske politike v luči strategije Evropa 2014 - 2020, kjer je navedena tudi izjava 
evropskega... več > 
 

Vir: Uredništvo Mlad.si  
 
 
Stališče Ministrstva za zdravje do Slovenskega mladinskega manifesta o tobaku 2012 

Ob slovenskem dnevu brez tobaka je Društvo Brez izgovora Slovenija pripravilo 
Slovenski mladinski manifest o tobaku, ki je dosegljiv na:... več > 

 
Vir: Uredništvo Mlad.si  
 
 
Prihodnost mladinskega dela v Sloveniji? 

Mladinski svet Slovenije in Mladinska mreža MaMa si že skoraj eno leto prizadevata za 
ohranitev samostojnosti programa Evropske unije za neformalno izobraževanja in 
sodelovanje mladih... več > 
 

Vir:  MSS in Mreža MaMa 
 

 

 

 
 

http://mlad.si/novica/1732-MSLjev-prirocnik-na-temo-pridobivanja-dovoljenj-za-izvedbo-javnih-prireditev-ali-javnih-shodov-za-mladinske-organizacije%2C-nevladne-organizacije-in-druge-organizatorje-v-MOL
http://mlad.si/novica/1747-Propad-ali-obnova-Sokolskega-doma-Ilirska-Bistrica
http://mlad.si/novica/1134-Komentar-direktorja-Zavoda-Movit-NA-Mladina
http://mlad.si/novica/1201-Stalisce-Ministrstva-za-zdravje-do-Slovenskega-mladinskega-manifesta-o-tobaku-2012
http://mlad.si/novica/1219-Prihodnost-mladinskega-dela-v-Sloveniji
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Intervju s Tadejem Slapnikom, generalnim sekretarjem Slovenskega foruma socialnega 
podjetništva 
Socialno podjetništvo postaja v Sloveniji vedno večji trend, zato smo za tokratnega 
sogovornika izbrali Tadeja Slapnika, bivšega direktorja Mladinskega centra Dravinjske... 
več > 
 

Vir: Uredništvo Mlad.si  
 
 
Intervju z dr. Andrejem Fištravcem - Profesionalizacija mladinskega dela 

V mesecu maju se zaključujejo konzorcijske mreže ESS operacij, zato smo se tokrat 
pogovarjali z dr. Andrejem Fištravcem o profesionalizaciji mladinskega dela, saj se je 
njegova mreža... več > 

 
Viri: Uredništvo Mlad.si  
 
 
 
Izjava nevladnih organizacij ob Svetovnem dnevu beguncev 
Ljubljana, 15. 06. 2012   Ob letošnjem svetovnem dnevu beguncev (20. junij) nekatere... 
več > 
 

Vir: Slovenska filantropija 
 
 
Ali naš sistem spodbuja le še (ne)razmišljujoče sledenje? 
Naslov je kar krut, a mogoče ni daleč od realnosti. Vedno več mladih sledi navodilom, kaj 
in kako je treba nekaj narediti. Lastnih idej, volje in včasih tudi poguma za kaj novega, 
drugačnega... več > 
 

Vir: Tjaša Toni, ZOTKS 
 

Anketa: Mladi o Dialogu mladih 
Udeležence nacionalnega dogodka procesa strukturiranega dialoga smo zaprosili, da z 
nami delijo njihove izkušnje in njihove poglede na projekt Dialog mladih! Na vprašanje:... 
več > 
 

Vir: Uredništvo Mlad.si  
 
 
Mladi v današnjem svetu potrebujemo več priložnosti - priporočila snovalcev projekta 
Aktivendržavljan.si ob zaključku projekta 

Aktivnega državljanstva se ne moremo preprosto naučiti, razvijati ga je potrebno že pri 
mladih. Projekt Aktivendrzavljan.si je bil usmerjen v krepitev vloge mladih, v njihovo 
izobraževanje in... več > 
 
Vir: CNVOS in Aktivendržavljan.si 

 
 
 

http://mlad.si/novica/1307-Intervju-s-Tadejem-Slapnikom%2C-generalnim-sekretarjem-Slovenskega-foruma-socialnega-podjetnistva
http://mlad.si/novica/1366-Intervju-z-dr.-Andrejem-Fistravcem---Profesionalizacija-mladinskega-dela
http://mlad.si/novica/1397-IZJAVA-NEVLADNIH-ORGANIZACIJ-OB-SVETOVNEM-DNEVU-BEGUNCEV
http://mlad.si/novica/1417-Ali-nas-sistem-spodbuja-le-se-nerazmisljujoce-sledenje
http://mlad.si/novica/1427-ANKETA-MLADI-O-DIALOGU-MLADIH%21
http://mlad.si/novica/1474-Mladi-v-danasnjem-svetu-potrebujemo-vec-priloznosti---priporocila-snovalcev-projekta-Aktivendrzavljan.si-ob-zakljucku-projekta
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Intervju cirkus Giovanni 

Na Rakovniku smo koncem avgusta gostili cirkuško skupino imenovano »Zirkus 
Giovanni«. Zabavna in nenavadna skupina študentov, ki jih druži ljubezen do Don Boska 
in... več > 
 
Vir: Domen Strmšnik, Društvo SMC Rakovnik 
 
 
Anketa med mladimi obiskovalci Metelkova mesta: poznavanje in interesi za vključevanje 
v dejavnosti Mladinskega centra Menza pri koritu in Metelkove mesta 

Metelkova mesto je že vrsto let eno najbolj priljubljenih zbirališč za mlade v Ljubljani in 
prostor, kjer se po šoli srečujejo in družijo srednješolci.... več > 
 
Vir: KUD Mreža 
 
 
Zakaj je 72 ur brez kompromisa točno tisto, kar mladi danes potrebujejo? 
Narediti sam. Biti koristen. Biti spoštovan. Biti v očeh drugih dovolj sposoben, da mi je 
lahko zaupana odgovorna naloga. Sanje vsakega mladostnika. In kako na te sanje 
odgovarja... več > 
Poročilo o poteku projekta si preberite tukaj: več > 
 
Vir: Franci Bačar, Mladinski ceh 
 
 
Odzivi javnosti na Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem 
šolstvu 
Vabljeni k branju odzivov na Novelo Zakona o visokem šolstvu   Odziv Slovenske 
demokratske mladine "Novela Zakona o visokem šolstvu prinaša spremembe na... več > 
 
Vir: SDM in ŠOS 
 
 
Z zaskrbljenostjo za lokalne mladinske svete 

Brez zadržkov lahko rečem, da so mladinski sveti lokalnih skupnosti (MSLSji) in 
nacionalni mladinski svet v zadnjih letih delovanja naredili preboj v prepoznavnosti, 
tako v strokovni javnosti,... več > 
 
Vir: Miha Mohorko 
 
 
Komentar poslanke Alenke Pavlič na novelo Zakona o visokem šolstvu 
20. septembra je Vlada RS v Državni zbor poslala novelo zakona o visokem šolstvu. 
Preko medijev smo priča različnim odzivom tako na potezo vlade kakor tudi na podane 
predloge sprememb... več > 
 
Vir: Zavod za šport Jesenice – OE Mladinski center Jesenice  
 
 
 
 

http://mlad.si/novica/1496-Intervju-cirkus-Giovanni
http://mlad.si/novica/1506-Anketa-med-mladimi-obiskovalci-Metelkova-mesta-poznavanje-in-interesi-za-vkljucevanje-v-dejavnosti-Mladinskega-centra-Menza-pri-koritu-in-Metelkove-mesta
http://mlad.si/novica/1548-Zakaj-je-72-ur-brez-kompromisa-tocno-tisto%2C-kar-mladi-danes-potrebujejo
http://mlad.si/novica/1626-Mladi-junaki-v-72-urah-spremenili-svet
http://mlad.si/novica/1584-Odzivi-javnosti-na-Predlog-zakona-o-spremembah-in-dopolnitvah-Zakona-o-visokem-solstvu
http://mlad.si/novica/1638-Z-zaskrbljenostjo-za-lokalne-mladinske-svete
http://mlad.si/novica/1655-Komentar-poslanke-Alenke-Pavlic-na-novelo-Zakona-o-visokem-solstvu
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Komentar predstavnice Evropske komisije na temo ukrepov na področju alkoholne 
politike 
Tema o uveljavitvi ukrepa o omejevanju pitja alkohola na javnih površinah, je po 
predlogu ljubljanske svetnice Mojce Kucler-Dolinar zopet odprta. V Sloveniji je že nekaj 
občin podoben... več > 
 
Vir: Uredništvo Mlad.si 
 
 
Pomen programa Mladi v akciji za subregijo Obsotelje in Kozjansko 

Razvoj mladinskega dela v občini Šentjur in širše v subregiji Obsotelja in Kozjanskega je 
močno zaznamoval program Mladi v akciji.   Razvojna agencija Kozjansko je... več > 
 
Vir: Lara Žmaher, Mladinski center Šentjur 

 

Bomo mladi izviseli pri ključnih odločitvah in ukrepih naše države? 
Predstavniki mladih smo na Vlado RS naslovili poziv k pospešitvi postopkov za sprejem 
Nacionalnega programa za mladino, saj ta že močno zamuja predvidene roke. Hkrati pa 
se zavedamo, da... več > 
 
Vir: MSS 
  
 
Anketa - Mladi in alkohol ter ukrepi lokalnih skupnosti 
V zadnjem času tudi na nacionalnem nivoju postajajo vse aktualnejše razprave o 
popivanjih na javnih površinah, kjer pa so pogosti udeleženci tudi mladi. Nekatere 
lokalne skupnosti,... več > 
 
Vir: Zavod za šport Jesenice – OE Mladinski center Jesenice  
 
 
Kod in kam? - Intervju s Samuelom Friškičem 

V Art središču smo se odločili narediti intervju z enim od redkih mladih Prekmurcev, ki 
se je, v nasprotju z duhom časa, po uspešno končanem študiju na Univerzi na... več > 
 
Vir: Art središče 
 
 
Odzivi podmladkov na proteste po Sloveniji 

Ulica in nasilje ne bosta pripeljala do reform, ki jih Slovenija potrebuje za izhod iz krize V 
Slovenski demokratski mladini obsojamo nasilje in smo negativno presenečeni da 
tožilstvo, kljub... več > 
 
Vir: SDM, Zares aktivni, Mlada Slovenija 

 

 
 
 
 
 

http://mlad.si/novica/1667-Komentar-predstavnice-Evropske-komisije-na-temo-ukrepov-na-podrocju-alkoholne-politike
http://mlad.si/novica/1678-Pomen-programa-Mladi-v-akciji-za-subregijo-Obsotelje-in-Kozjansko
http://mlad.si/novica/1680-BOMO-MLADI-IZVISELI-PRI-KLJUCNIH-ODLOCITVAH-IN-UKREPIH-NASE-DRZAVE
http://mlad.si/novica/1695-Anketa---Mladi-in-alkohol-ter-ukrepi-lokalnih-skupnosti
http://mlad.si/novica/1699-Kod-in-kam---Intervju-s-Samuelom-Friskicem
http://mlad.si/novica/1715-Odzivi-podmladkov-na-proteste-po-Sloveniji
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Kakšne napake smo naredili, da so take generacije "gor zrasle"? 

Začetek decembra 2012 je poseben. Po slovenskih mestih se dogajajo protesti. Med 
protestniki je očitno nemajhno število mladih; tudi med nasilneži. Prvi med aktualnimi 
slovenskimi... več > 
 
Vir: Janez Plevnik, MOBIN 
  
 
Intervju z udeleženko programa Glen 2012 - Ines Kavgić 

GLEN je evropska mreža za globalno učenje. Njen namen je prispevati k boljšemu 
razumevanju globalne soodvisnosti, trajnostnega razvoja, odgovorne razvojne politike in 
odnosom sever-jug,... več > 
 
Vir: Zavod Voluntariat  
 
 
DPZN Koper in mladinski koncerti kot vključevanje in izobraževanje 

Društvo prijateljev zmernega napredka (v nadaljevanju DPZN), ki od leta 1992 upravlja 
prostore Mladinskega, kulturnega, socialnega in multimedijskega centra v Kopru, 
organizira, še... več > 
 
Vir: Samuel Simonovič, DPZN  

 

Nezadovoljstvo mladih kliče po spremembah! 
Ob za jutri ponovno napovedanih protestih oz. vstaji, ki se je bodo verjetno - če sodimo 
po dosedanjih protestih ter po mobilizaciji preko spletnega portala Facebook - ponovno 
v veliki meri... več > 
 
Vir: MSS 
 
 
Intervju - Mitja Špes: ,,Naj mladi aktivno sodelovanje v projektih EPM Maribor 2013 
uvidijo kot dobro naložbo za svojo prihodnost'' 

Pred začetkom Evropske prestolnice mladih v Mariboru je bil naš sogovornik Mitja Špes 
svetovalec za program in organizatorja dogodkov, zadolžen za prijavljanje razpisov na... 
več > 
 
Vir: Mladinski center Osmica 

 

 

 

 

 

 

 

http://mlad.si/novica/1721-Kaksne-napake-smo-naredili%2C-da-so-take-generacije-gor-zrasle
http://mlad.si/novica/1730-Intervju-z-udelezenko-programa-Glen-2012---Ines-Kavgic
http://mlad.si/novica/1766-DPZN-Koper-in-mladinski-koncerti-kot-vkljucevanje-in-izobrazevanje
http://mlad.si/novica/1783-Nezadovoljstvo-mladih-klice-po-spremembah%21
http://mlad.si/novica/1791-Intervju---Mitja-Spes-%2C%2CNaj-mladi-aktivno-sodelovanje-v-projektih-EPM-Maribor-2013-uvidijo-kot-dobro-nalozbo-za-svojo-prihodnost
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 MLADI IN SVET 

 
Braga: Evropska prestolnica mladih 2012 

Braga je od mesta Antwerpen prevzela naslov Evropska prestolnica mladih 2012. Naslov 
podeljuje Evropski mladinski forum z namenim spodbujanja razvoja novih idej in 
inovativnih projektov za... več > 
 
Vir: Eurodesk 
 
 
Uspeh slovenskih dijakov na 23. mednarodni biološki olimpijadi v Singapurju 

V nedeljo, 15. julija 2012, so se iz Singapurja, kjer se je končala 23. mednarodna biološka 
olimpijada  IBO 2012 Singapur,  vrnili naši predstavniki. Prvič... več > 
 
Vir: ZOTKS 
 
 
Evropska prestolnica kantavtorstva 
Od 30.5. do 4.6.2012 je v Rušah in okolici potekala Evropska prestolnica kantavtorstva, 
ki jo je pripravil 10. Kantfest.  Glasbeni gostje, ki so se tega dogodka udeležili so... več > 
 
Vir: Javni zavod Center za mlade Ruše - CEZAM 

 

Mladi kemiki ponovno odlični na mednarodni olimpijadi 

Prejšnji teden se je s 44. mednarodne kemijske olimpijade, ki je zadnji teden julija 
potekala v Washingtonu DC v Združenih državah Amerike, z odličnimi rezultati vrnila 
slovenska ekipa,... več > 
 
Vir: ZOTKS 
 
 
Srebrna medalja za Slovenijo na mednarodni lingvistični olimpijadi 

Jubilejna 10. mednarodna lingvistična olimpijada, katere organizatorica je bila Zveza za 
tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS), je od 29. julija do 4. avgusta 2012 potekala v 
Ljubljani, na njej pa... več > 
 
Vir: ZOTKS 
 
 
Odlični rezultati mladih na 24. tekmovanju Evropske unije za mlade znanstvenike ter na 
24. mednarodni računalniški olimpijadi 
Konec septembra sta potekali še zadnji dve mednarodni tekmovanji v letošnjem letu, na 
katere mladi odpotujejo v  organizaciji  Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS)... 
več > 
 
Vir: ZOTKS 

 

 
 
 

http://mlad.si/novica/1177-Braga-Evropska-prestolnica-mladih-2012
http://mlad.si/novica/1436-Uspeh-slovenskih-dijakov-na-23.-mednarodni-bioloski-olimpijadi-v-Singapurju
http://mlad.si/novica/1437-Evropska-prestolnica-kantavtorstva
http://mlad.si/novica/1451-Mladi-kemiki-ponovno-odlicni-na-mednarodni-olimpijadi
http://mlad.si/novica/1452-Srebrna-medalja-za-Slovenijo-na-mednarodni-lingvisticni-olimpijadi
http://mlad.si/novica/1560-Odlicni-rezultati-mladih-na-24.-tekmovanju-Evropske-unije-za-mlade-znanstvenike-ter-na-24.-mednarodni-racunalniski-olimpijadi


15 
 

Mladinska izmenjava: European Music: Creativity without borders! 

Mladinski center Brežice je tudi v letošnjem letu omogočil 4 mladim, da so se udeležili 
mladinske izmenjave na tematiko glasbe. Tokrat je le-ta potekala v Barceloni, Španija, 
kjer... več > 
 
Vir: Mladinski center Brežice 
 
 
Mednarodni tabor »100 ljudi 100 čudi« 

ZPM Maribor je v okviru čezmejnega projekta »Otroci in mladi ne priznajo meja / Djeca i 
mladi ne priznaju granice« organiziral kampanjo »100 LJUDI 100 ČUDI« (medkulturne... 
več > 
 
Vir: ZPM Maribor 
 
 
 
 
 

 MLADINSKI SEKTOR 
 
Nacionalni posvet o visokem šolstvu - diverzifikacija visokega šolstva 

Sporočilo za javnost več > 
 

Vir: MIZKŠ 

 
Mladinska konferenca v znamenju (ne)razprave o samostojnem programu EU za mladino 

Mladinska konferenca v okviru danskega predsedovanja, ki je potekala med 18. in 21. 
marcem 2012 v mestu Sørø na Danskem, se je zaključila s sprejemom priporočil, ki so 
jih... več > 
 

Vir: Madinska mreža MaMa 
 
 
Očistimo Slovenijo za lepši svet! 

O projektu Očistimo Slovenijo 2012 V Sloveniji je, po ocenah strokovnjakov, skupno 
50.000 divjih odlagališč, na katerih naj bi bilo odloženih skoraj 2.000.000 kubičnih 
metrov... več > 

 
 Vir: Društvo ekologi brez meja 
 
 
Medgeneracijsko sodelovanje v mladinskem delu: Prisotno, a rezerve so še! 
V priponki objavljamo poročilo raziskave o medgeneracijskem sodelovanju v mladinskih 
organizacijah, ki je nastala v okviru projekta Mreža MGS, financiranega iz Evropskega 
socialnega... več > 
 
Vir: Socialna Akademija 
 
 

http://mlad.si/novica/1586-Mladinska-izmenjava-European-Music-Creativity-without-borders%21
http://mlad.si/novica/1657-Mednarodni-tabor-100-ljudi-100-cudi
http://mlad.si/novica/1193-Nacionalni-posvet-o-visokem-solstvu---diverzifikacija-visokega-solstva
http://mlad.si/novica/1273-Mladinska-konferenca-v-znamenju-nerazprave-o-samostojnem-programu-EU-za-mladino
http://mlad.si/novica/1297-Ocistimo-Slovenijo-za-lepsi-svet%21
http://mlad.si/novica/1306-MEDGENERACIJSKO-SODELOVANJE-V-MLADINSKEM-DELU-PRISOTNO%2C-A-REZERVE-SO-SE%21
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Javna tribuna o socialnem podjetništvu ali »Prepričani prepričanim!« 

V torek, 17.4.2012 je Slovenski forum socialnega podjetništva v sodelovanju z 
Gospodarsko zbornico Slovenije in Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve 
organiziral javno tribuno:... več > 
 

Vir: Uredništvo Mlad.si 
 
 
Podeljene so bile MSS nagrade najboljšim diplomskim in magistrskim delom leta2011 

Mladinski svet Slovenije je v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana 18. aprila 2012 v 
Mestni hiši MOL podelil nagradi za najboljši nalogi v dveh kategorijah: za diplomsko... 
več > 

 
Vir: MSS 
 
 
Nacionalni posvet o visokem šolstvu - diverzifikacija visokega šolstva 
Sporočilo za javnost več > 
 

Vir: MIZKŠ 

 
Prostovoljci pokazali vztrajnost 

Osrednjo prireditev Festivala prostovoljstva, ki jo že trinajsto leto zapored organizira 
Slovenska filantropija, je 16. maja, kljub slabi vremenski napovedi na številnih... več > 

 
 Vir: Slovenska filantropija 
 
 
Državna priznanja prvič tudi v mladinskem sektorju 

V okviru Ključne konference so bile 17. maja 2012 v Ljubljani prvič podeljena državna 
priznanja v mladinskem sektorju. Nagrajenci v letu 2012 so Društvo za razvijanje 
prostovoljnega dela... več > 
 
Vir: URSM 
 
 
Slovenija je dobila prve Mladim prijazne občine 
V Ljubljanskem Cankarjevem domu je vzporedno s programom Ključne konference 
mladih 18. maja potekala podelitev certifikatov Mladim prijazna občina in predstavitev 
zbornika Lokalna mladinska... več > 
 

Vir: Mladinski svet Ajdovščina 
 
 
Končala se je Ključna konferenca mladih 
V Cankarjevem domu v Ljubljani je v četrtek, 17. maja in petek 18. maja, potekala 
Ključna konferenca mladih.   Konferenca, ki je predstavljala zaključek vsebinskega dela 
mladinskih... več > 
 

Vir: MSS 

http://mlad.si/novica/1321-Javna-tribuna-o-socialnem-podjetnistvu-ali-Prepricani-prepricanim%21
http://mlad.si/novica/1328-Podeljene-so-bile-MSS-nagrade-najboljsim-diplomskim-in-magistrskim-delom-leta-2011
http://mlad.si/novica/1193-Nacionalni-posvet-o-visokem-solstvu---diverzifikacija-visokega-solstva
http://mlad.si/novica/1359-Prostovoljci-pokazali-vztrajnost
http://mlad.si/novica/1363-Drzavna-priznanja-prvic-tudi-v-mladinskem-sektorju
http://mlad.si/novica/1364-Slovenija-je-dobila-prve-Mladim-prijazne-obcine
http://mlad.si/novica/1365-Koncala-se-je-Kljucna-konferenca-mladih
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ESS konzorcijska mreža – Mladi odpiramo prostor 

Mladi odpiramo prostor - "Vzpostavljanje in razvoj lokalnih mladinskih politik" Namen 
in cilj projekta V izhodišče mreže Mladi odpiramo prostor »Vzpostavljanje in... več > 

 
 Vir: Mladinski svet Ajdovščina 
 
 
Zgodila se je javna tribuna »Prostovoljstvo kot neoliberalna strategija?« v okviru 
»Festivala prostovoljstva v Mariboru 2012« 
Datum in kraj: 17. 5. 2012, dvorana Gustaf, Kulturni center Pekarna, Ob železnici 8, 
Maribor   Organizator dogodka: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA,... 
več > 
 
Vir: URSM 
 
 
ESS konzorcijska mreža – projekt Zavedno mladi 

PROJEKT ZAVEDNO MLADI - projekt senzibilizacije javnosti za teme mladih   Partnerji in 
vsi drugi vključeni v projekt ZaVedno, se vsakodnevno trudimo odgovoriti na nekatere 
izzive... več > 
 

Vir: MSS 
 
 
Uspešno zaključen Kamp socialnih inovacij 

Petindvajset entuziastičnih mladih socialnih inovatorjev se nas je prejšnji vikend zbralo 
na kampu socialnih inovacij na Jesenicah, kjer smo 'prevetrili' možgane in se lotili 
priprave... več > 
 

Vir: Mladinski ceh 

 
Potek razvojne pobude programa Mladi v akciji 
V marcu 2012 je Zavod MOVIT predstavil razvojno pobudo evropskega programa Mladi 
v akciji - oblikovanje lokalnih instrumentov spodbujanja in podpore učnim mobilnostim 
v mladinskem delu s... več > 

 
 Vir: Uredništvo Mlad.si 
 
 
V Metliki se je končal 8. festival Teden kulture na placu 2012 
V starem jedru mesta Metlika, točneje na Partizanskem trgu, je med 16. in 22. julijem 
potekal že 8. brezplačni festival TKNP 2012, ki ga je organiziralo neprofitno in 
prostovoljno Kulturno... več > 
 
Vir: Kud Plac 
 
 
 

http://mlad.si/novica/1367-ESS-KONZORCIJSKA-MREZA---MLADI-ODPIRAMO-PROSTOR
http://mlad.si/novica/1371-Zgodila-se-je-javna-tribuna-Prostovoljstvo-kot-neoliberalna-strategija-v-okviru-Festivala-prostovoljstva-v-Mariboru-2012
http://mlad.si/novica/1377-ESS-KONZORCIJSKA-MREZA---PROJEKT-ZAVEDNO-MLADI
http://mlad.si/novica/1379-USPESNO-ZAKLJUCEN-KAMP-SOCIALNIH-INOVACIJ
http://mlad.si/novica/1428-Potek-razvojne-pobude-programa-Mladi-v-akciji
http://mlad.si/novica/1441-V-Metliki-se-je-koncal-8.-festival-Teden-kulture-na-placu-2012
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Čezmejni projekt »City Volunteers« - Poročili na temo Kako navdušiti mlade za 
prostovoljstvo? 
Mladinski-informacijsko svetovalni center INFOPEKA smo, kot podizvajalec, izvedli 
naročilo Univerze v Mariboru.   Pri izvedbi aktivnosti v okviru projekta »City... več > 
 
Vir: Infopeka 
 
 
Priporočila z EU mladinske konference na Cipru 

Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla 
Vassiliou je mladinsko konferenco na Cipru otvorila z naslednjimi besedami "Mi smo 
pripravljeni... več > 
 

Vir: MSS 
 
 
Kako je v Slovenj Gradcu zaživel »novi« MKC - prednosti in slabosti nove mladinske 
turistične infrastrukture v lokalnem okolju 

V Slovenj Gradcu je v pričetku letošnjega leta pričel delovati »stari« MKC na novi lokaciji. 
  Poleg novih prostorov smo ponudbo dnevnega mladinskega centra obogatili... več > 

 
 Vir: Lucija Čevnik,  Javni zavod Vetrnica Slovenj Gradec 
 
 
Simbioz@ zaključila z brezplačnimi delavnicami 
V petek, 19. 10.  se je zaključil projekt Simbioz@, ki je z brezplačnimi delavnicami za 
učenje veščin računalništva in mobilne telefonije že drugo leto zapored povezal... več > 
 
Vir: Zavod Ypsilon 
 
 
Vključimo otroke in mladostnike z motnjo v duševnem razvoju v naše redne dejavnosti 
Klub mladih Kočevja in Osnovna šola Ljubo Šercer, ki je namenjena kočevskim učencem 
z motnjo v duševnem razvoju, letošnje leto izvajata projekt, ki je, tudi če se... več > 
 

Vir: Klub mladih Kočevja 
 
 
13 predlaganih ukrepov za izboljšanje stanja v občini Črnomelj 
Mladinski center BIT, Klub belokranjskih študentov in Mladinski svet Bele krajine so 
izvedli anketo med mladimi v občini Črnomelj. Anketa je namenjena pripravi strategije 
za krepitev... več > 

 
 Vir: MC BIT, Klemen Vitkovič 
 
 
Prireditev ob 1. decembru - svetovnem dnevu boja proti aidsu 
Prvi december, svetovni dan boja proti aidsu, so študentje medicine že petnajsto leto 
zapored obeležili z akcijo ozaveščanja o virusu HIV in ostalih spolno prenosljivih... več > 
 
Vir: Društvo študentov medicine Slovenije 

http://mlad.si/novica/1505-Cezmejni-projekt-City-Volunteers---Porocili-na-temo-Kako-navdusiti-mlade-za-prostovoljstvo
http://mlad.si/novica/1513-Priporocila-z-EU-mladinske-konference-na-Cipru
http://mlad.si/novica/1590-Kako-je-v-Slovenj-Gradcu-zazivel-novi-MKC---prednosti-in-slabosti-nove-mladinske-turisticne-infrastrukture-v-lokalnem-okolju
http://mlad.si/novica/1607-Simbioz-zakljucila-z-brezplacnimi-delavnicami
http://mlad.si/novica/1673-Vkljucimo-otroke-in-mladostnike-z-motnjo-v-dusevnem-razvoju-v-nase-redne-dejavnosti
http://mlad.si/novica/1692-13-predlaganih-ukrepov-za-izboljsanje-stanja-v-obcini-Crnomelj
http://mlad.si/novica/1718-Prireditev-ob-1.-decembru---svetovnem-dnevu-boja-proti-aidsu
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Luč miru iz Betlehema 

Mesta so okrašena z lučkami, izložbe že vabijo k nakupovanju daril, povsod že diši 
praznično pecivo. Tukaj je praznični čas in z njim akcija Luč miru iz Betlehema. Ta že... 
več > 
 
Vir: Zveza tabornikov Slovenije 
 
 
Občinski svetniki so prisluhnili glasu mladih 
Predsednica Mladinskega sveta Ajdovščina, Helena Harej je na 22. seji občinskega sveta, 
ki je potekala 6. decembra, predstavila Strategijo za mlade v občini Ajdovščina... več > 
 
Vir: Mladinski svet Ajdovščina 
 
 
Poročilo o Zaključnem mladinskem forumu "Ljubljana, poslušaj nas!" 

POROČILO O ZAKLJUČNEM MLADINSKEM FORUMU »Ljubljana, poslušaj nas!«, Mestni 
svet, 20. december 2012   Razprava je bila zaključni del projekta »Ljubljana,... več > 
 
Vir: Za in proti, zavod za kulturo dialoga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/1781-Luc-miru-iz-Betlehema
http://mlad.si/novica/1784-Obcinski-svetniki-so-prisluhnili-glasu-mladih
http://mlad.si/novica/1798-Porocilo-o-Zakljucnem-mladinskem-forumu-Ljubljana%2C-poslusaj-nas%21

