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V mesecu novembru 2012 izpostavljamo: 
 

• Mladi bodo širili zavest o nevarnosti AIDSa 
• »Čevljarček kot navdih« - razpis za tri natečaje 
• Facebook stran Mladi predlagajte županji Občine Črnomelj 
• Fotografski natečaj na temo evropskega leta aktivnega staranja in 

medgeneracijske solidarnosti 
• Služba me ne išče 
• Natečaj »Urbaniziraj zase!« 
• Aktivnosti za mlade na Tednu globalnega učenja 
• Spletna aplikacija "Enakost spolov" 
• Generalna skupščina Združenja mest glasnikov miru tudi o vprašanju aktivnega 

državljanstva med mladimi 
• Sodelujte pri anonimnih kratkih anketah v sklopu Evropske prestolnice mladih 

Maribor 
• MEPI po MEPIju 
• Peter Matjašič bo predsednik Evropskega mladinskega foruma še 2 leti 
• Javni zavodi in status delovanja v javnem interesu - Odziv URSM na vprašanja v 

zvezi z javnimi zavodi in JP2013 
• Javni razpis za sofinanciranje mladinskih aktivnosti v Četrtnih mladinskih centrih 

Javnega zavoda Mladi zmaji za leto 2013 
• Ustanovitev komisije za mladinska vprašanja v občini Domžale 
• Razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2013 in za leta 

od 2013 do 2015 s področja mladinskih aktivnosti 
• Mladi in Razvojni program Občine Domžale 2012-2025 
• Predstavniki mladih iz vse evrope se bodo sestali v Mariboru 
• Mladinski kulturni center Maribor objavlja razpis za prijavo interesa za članstvo v 

Skrbniškem odboru Lokalnega sklada za mlade z idejami 
• CMEPIUS v sodelovanju z MOVIT organizira okroglo mizo z naslovom Identifikacija 

ovir pri vključevanju mladih z manj priložnostmi v programe mednarodne 
mobilnosti 

• Na Bledu se začenja 1.Evropska mladinska konferenca o alkoholni politiki 
• Mladi so Celje – Mladi so Slavonski Brod 
• Mladinski center Litija usposablja bodoče podjetnike 
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• Napovednik - konference v novembru 
• Zveza ŠKIS z novim vodstvom 
• Videoanketa - Mladi in predsedniške volitve 
• Bomo mladi izviseli pri ključnih odločitvah in ukrepih države? 
• Pomen programa Mladi v akciji za subregijo Obsotelje in Kozjansko 
• Komentar predstavnice Evropske komisije na temo ukrepov na področju 

alkoholne politike 
• Intervju s Katjo Žibrek, mlado raziskovalko na Trinity College v Dublinu, o 

možnostih mednarodnega dela za mlade 
• Komentar poslanke Alenke Pavlič na novelo Zakona o visokem šolstvu 
• Z zaskrbljenostjo za lokalne mladinske svete 
• MSS poziva k ohranitvi financiranja MSLS 
• Intervju z Bogdanom Kristoferjem Meškom, pobudnikom kampanije Ozdravimo 

Slovenijo 
• Mednarodni tabor »100 ljudi 100 čudi« 
• Vključimo otroke in mladostnike z motnjo v duševnem razvoju v naše redne 

dejavnosti 
• Mladi junaki v 72 urah spremenili svet 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Obvestilo uredništva 
 

Bliža se konec leta, s tem pa tudi konec pogodbenega roka za oddajo in objavo 
prispevkov na portalu Mlad.si. Kot doslej velja sistem pošiljanja prispevkov na 
naslov info@mlad.si, saj sistem direktnega vnosa člankov s strani pogodbenic še 
ni vzpostavljen. Pri tem prosimo, da upoštevate uredniške smernice, ki so 
usklajene z URSM. V primeru, da vas zanima, koliko objavljenih prispevkov ima 
vaša organizacija, pošljite povpraševanje na info@mlad.si.  

Ker uredništvo objavlja prispevke samo na delovne dni  in glede na to, da se 
bližajo daljši prazniki, imejte v uvidu, da se objave v času praznikov ne bodo 
izvajale. Sočasno s prazniki je tudi predvidena selitev uredništva, vsled tega bo 
delo uredništva od 18.12.2012 bistveno okrnjeno, zato vabimo pogodbenice k 
oddaji prispevkov pred 18.12. Za kasneje oddano gradivo  ne moremo zagotoviti 
ažurnih objav. 

 
 
 
 
 

 
Uredništvo portala mlad.si. 

info@mlad.si 
Ljubljana, 03.12.2012 

mailto:info@mlad.si�
http://mlad.si/files/Uredni%C5%A1ke%20smernice%201_0%20-%2022_02_2012(1).pdf�
mailto:info@mlad.si�
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• MLADI 
 
 
Mladi bodo širili zavest o nevarnosti AIDSa 
Kot je večini znano, je 1. december, s strani Svetovne zdravstvene organizacije, 
proglašen za svetovni dan boja proti AIDSu. Aids, sindrom pridobljene imunske 
pomanjkljivosti, je končna... več > 
 
Vir:  Društvo novomeških študentov 
 
 
»Čevljarček kot navdih« - razpis za tri natečaje 
Zveza prijateljev mladine Maribor, v sklopu programov Evropske prestolnice mladih 
Maribor 2013, razpisuje TRI NATEČAJE v okviru programa »ČEVLJARČEK KOT 
NAVDIH«:   ... več > 
 
Vir: Zveza prijateljev mladine Maribor 
 
 
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: Mladiski center BIT 
 
 
Fotografski natečaj na temo evropskega leta aktivnega staranja in medgeneracijske 
solidarnosti 
Število starejših prebivalcev Evropske unije narašča; od 2012 se bo število prebivalcev 
nad 60 let vsako leto večalo za okoli dva milijona ljudi.   Leto 2012... več > 
 
Vir: Zavod PIP 
 
 
Služba me ne išče 
Prepoznana potreba mladih po usmerjanju pri iskanju zaposlitve je Mladinski center 
Zagorje spodbudila k vključitvi v projekt Zavoda Nefiks. Mladi se namreč vse bolj 
zavedajo, da so minili časi,... več > 
 
Vir: MC ZOS 
 
 
Natečaj »Urbaniziraj zase!« 
Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, ki deluje znotraj zavoda Pekarna-
magdalenske mreže in domuje v Kulturnem centru Pekarna, razpisuje v sklopu Evropske 
prestolnice mladih Maribor...več > 
 
Vir: Infopeka 
 
 
 
 

http://mlad.si/novica/1674-Mladi-bodo-sirili-zavest-o-nevarnosti-AIDSa�
http://mlad.si/novica/1672-Cevljarcek-kot-navdih---razpis-za-tri-natecaje�
http://mlad.si/novica/1665-Facebook-stran-Mladi-predlagajte-zupanji-Obcine-Crnomelj�
http://mlad.si/novica/1663-Fotografski-natecaj-na-temo-evropskega-leta-aktivnega-staranja-in-medgeneracijske-solidarnosti�
http://mlad.si/novica/1661-Sluzba-me-ne-isce�
http://mlad.si/novica/1649-Natecaj-Urbaniziraj-zase%21�
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Aktivnosti za mlade na Tednu globalnega učenja 
Po Sloveniji bo med 10. in 18. novembrom 2012 že šesto leto potekal Teden globalnega 
učenja (TGU), katerega osrednja tema se tokrat glasi »Premaknimo svet« in se 
osredotoča... več > 
 
Vir: Društvo Humanitas 
 
 
Spletna aplikacija "Enakost spolov" 
V okviru projekta Integracija načela enakosti spolov - strateško, je Služba za enake 
možnosti in evropsko koordinacijo Ministrstva RS za delo, družino in socialne zadeve, 
predstavila... več > 
 
Vir: URSM 
 
 
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: Mladinski kulturni center Slovenj Gradec 
 
 
Sodelujte pri anonimnih kratkih anketah v sklopu Evropske prestolnice mladih Maribor 
2013 
V sklopu Evropske prestolnice mladih Maribor 2013 te v Mladinskem informacijsko-
svetovalnem centru INFOPEKA raziskujemo, zato te vabimo, da prispevaš svoje mnenje 
in rešiš kratke ankete   “Stopinje mesta” S tvojimi odgovori na anketo 
http://www.surveymonkey.com/s/KR3YJXK bomo ugotovili... več > 
 
Vir: Pekarna-magdalenske mreže 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mlad.si/novica/1644-Aktivnosti-za-mlade-na-Tednu-globalnega-ucenja�
http://mlad.si/novica/1629-Spletna-aplikacija-Enakost-spolov�
http://mlad.si/novica/1627-Generalna-skupscina-Zdruzenja-mest-glasnikov-miru-tudi-o-vprasanju-aktivnega-drzavljanstva-med-mladimi�
http://mlad.si/novica/1668-Sodelujte-pri-anonimnih-kratkih-anketah-v-sklopu-Evropske-prestolnice-mladih-Maribor-2013�
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• ORGANIZACIJE 
 
MEPI po MEPIju 
Prejemniki zlatega priznanja v programu MEPI imajo možnosti, da ostanejo aktivni v 
programu MEPI, in sicer v okviru sekcije Zlantiki. Osnovni namen njihovega delovanja je 
podpora Nacionalnemu... več > 
 
Vir: Društvo MEPI 
 
 
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 
 
 
Javni zavodi in status delovanja v javnem interesu - Odziv URSM na vprašanja v zvezi z 
javnimi zavodi in JP2013 
V Uradu RS za mladino smo v najavi Javnega poziva za sofinanciranje mladinskega dela v 
letu 2013 med drugim jasno izpostavili, da za prijavitelje, ki so javni zavodi, velja, da 
delujejo v javnem... več > 
 
Vir: URSM 
 
 
Sedem evropskih organizacij bo v Logornu (Španija) združilo moči 
Sedem evropskih organizacij bo v Logornu (Španija) združilo moči  za promocijo 
vseživljenskega učenja in mobilnosti za socialno vključenost   Od 27. do 29. Novembra 
2012 se... več > 
 
Vir: Društvo Nigerijcev v Sloveniji 
 
 
Javni razpis za sofinanciranje mladinskih aktivnosti v Četrtnih mladinskih centrih 
Javnega zavoda Mladi zmaji za leto 2013 
Javni zavod Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in 
mladih objavlja javni razpis za sofinanciranje mladinskih aktivnosti v Četrtnih 
mladinskih centrih... več > 
 
Vir: Javni zavod Mladi zmaji 
 
 
Ustanovitev komisije za mladinska vprašanja v občini Domžale 
V občini Domžale se čedalje bolje vidi plod delovanja Mladinskega sveta, saj se je 
uresničila naša želja po večji participaciji mladih pri odločanju glede mladinskih tem v 
občini.... več > 
 
Vir: Mladinski svet Domžale 
 

http://mlad.si/novica/1679-MEPI-po-MEPIju�
http://mlad.si/novica/1675-Peter-Matjasic-bo-predsednik-Evropskega-mladinskega-foruma-se-2-leti�
http://mlad.si/novica/1671-Javni-zavodi-in-status-delovanja-v-javnem-interesu---Odziv-URSM-na-vprasanja-v-zvezi-z-javnimi-zavodi-in-JP2013�
http://mlad.si/novica/1670-Sedem-evropskih-organizacij-bo-v-Logornu-Spanija-zdruzilo-moci�
http://mlad.si/novica/1664-Javni-razpis-za-sofinanciranje-mladinskih-aktivnosti-v-Cetrtnih-mladinskih-centrih-Javnega-zavoda-Mladi-zmaji-za-leto-2013�
http://mlad.si/novica/1660-Ustanovitev-komisije-za-mladinska-vprasanja-v-obcini-Domzale�
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Razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2013 in za leta od 2013 
do 2015 s področja mladinskih aktivnosti 
Predmet razpisa je sofinanciranje mladinskih aktivnosti, ki jih izvajajo mladinske 
nepridobitne organizacije, mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij, sekundarnih 
preventivnih programov za... več > 
 
Vir: L'mit 
 
 
Mladi in Razvojni program Občine Domžale 2012-2025 
Razvojni program Občine Domžale 2012 – 2025 (ogled tukaj) predstavlja krovni 
dokument, temelj ostalim strateškim dokumentom Občine Domžale in je preko javne 
razgrnitve... več > 
 
Vir: Mladinski svet Domžale 

 
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 

 
Mladinski kulturni center Maribor objavlja razpis za prijavo interesa za članstvo v 
Skrbniškem odboru Lokalnega sklada za mlade z idejami 
Namen lokalnega sklada je zagotavljanje manjših finančnih sredstev za projekte, ki jih 
pripravijo in izvedejo mladi, stari med 15 in 25 let, projekti pa doprinašajo k... več > 
 
Vir: MKC Maribor 

 

CMEPIUS v sodelovanju z MOVIT organizira okroglo mizo z naslovom Identifikacija ovir 
pri vključevanju mladih z manj priložnostmi v programe mednarodne mobilnosti 
Dandanes se večina šol in organizacij, ki se ukvarjajo z mladino, sooča s socialno 
ogroženimi skupinami. Način dela s tovrstno mladino je specifičen in mnogokrat 
zunanji... več > 
 
Vir: CMEPIUS 
 
 
Vabilo na sklepno srečanje konference o alkoholni politiki 
V sodelovanju z Mladinsko zvezo Brez izgovora ter Evropsko mladinsko zvezo za 
alkoholno politiko vabimo predstavnike in predstavnice mladinskih organizacij ter 
organizacij za mlade kot tudi vse... več > 
 
Vir: MSS 
 
 
 

http://mlad.si/novica/1656-Razpis-za-sofinanciranje-programov-inali-projektov-v-MOL-za-leto-2013-in-za-leta-od-2013-do-2015-s-podrocja-mladinskih-aktivnosti�
http://mlad.si/novica/1654-Mladi-in-Razvojni-program-Obcine-Domzale-2012-2025�
http://mlad.si/novica/1651-Predstavniki-mladih-iz-vse-evrope-se-bodo-sestali-v-Mariboru�
http://mlad.si/novica/1643-Mladinski-kulturni-center-Maribor-objavlja-razpis-za-prijavo-interesa-za-clanstvo-v-Skrbniskem-odboru-Lokalnega-sklada-za-mlade-z-idejami�
http://mlad.si/novica/1641-CMEPIUS-v-sodelovanju-z-MOVIT-organizira-okroglo-mizo-z-naslovom-Identifikacija-ovir-pri-vkljucevanju-mladih-z-manj-priloznostmi-v-programe-mednarodne-mobilnosti�
http://mlad.si/novica/1640-Vabilo-na-sklepno-srecanje-konference-o-alkoholni-politiki�
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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 
 

Mladi so Celje – Mladi so Slavonski Brod 
Mesti Celje in Slavonski Brod sodelujeta v mladinskem demokratičnem projektu »Mladi 
so Celje – Mladi so Slavonski Brod«, ki je financiran iz programa evropske komisije Mladi 
v... več > 
 
Vir: Celjski mladinski center 

 
Mladinski center Litija usposablja bodoče podjetnike 
Podjetništvo predstavlja izziv za mlade, ki poleg iskanja zaposlitve razmišljajo tudi o 
samozaposlitvi. MC Litija pa si je postavil drugačen izziv – kako pomagati tem... več > 
 
Vir: MC Litija 

 
Obisk delegacije iz Srbije 
Mladinski center Brežice bo konec meseca novembra, natančneje 22.11, obiskala 
delegacije iz Srbije. Obisk bo potekal v sklopu večdnevnega študijskega obiska med 
slovensko Mladinsko... več > 
 
Vir: MC Brežice 

 

Napovednik - konference v novembru 
2. NACIONALNA KONFERENCA O ALKOHOLNI POLITIKI Organizator: Ministrstvo za 
zdravje RS Kdaj: 14. november 2012 Kje: Bled, hotel Golf Prijave: Zaradi organizacije in 
izvedbe dogodka je... več > 
 
Vir: Ministrstvo RS za zdravje in ŠKUC 

 
Zveza ŠKIS z novim vodstvom 
V soboto, 24. 11. 2012, je Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti na svoji redni 
letni skupščini izvolil novo vodstvo Sveta ŠOLS in Zveze ŠKIS. Koordinacijo študentskih 
klubov in Zveze ŠKIS je tako prevzel Jaka Bassanese. Ekipa želi v prihodnjem mandatu 
svojo pozornost nameniti... več > 
 
Vir: ŠKIS  
 
 
 
 

http://mlad.si/novica/1636-Na-Bledu-se-zacenja-1.Evropska-mladinska-konferenca-o-alkoholni-politiki�
http://mlad.si/novica/1635-Mladi-so-Celje-Mladi-so-Slavonski-Brod�
http://mlad.si/novica/1633-Mladinski-center-Litija-usposablja-bodoce-podjetnike�
http://mlad.si/novica/1632-Obisk-delegacije-iz-Srbije�
http://mlad.si/novica/1628-Napovednik---konference-v-novembru�
http://mlad.si/novica/1677-Zveza-SKIS-z-novim-vodstvom�
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• MNENJA 
 

Videoanketa - Mladi in predsedniške volitve 
Ker se bliža drugi krog volitev za predsednika RS, smo odšli mlade vprašati, ali bodo šli 
voliti. Njihove odgovore si lahko pogledate na tej povezavi.     Vir:... več > 
 
Vir: Uredništvo Mlad 
 
 
Bomo mladi izviseli pri ključnih odločitvah in ukrepih 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 v tem času nastajajo Strategija razvoja RS in operativni programi RS za 
črpanje finančnih sredstev iz evropskih skladov, zaradi česar se... več > 
 
Vir: MSS 
 
 
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:  Mladinski center Šentjur 
 

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 
 
 
Intervju s Katjo Žibrek, mlado raziskovalko na Trinity College v Dublinu, o možnostih 
mednarodnega dela za mlade 
Katja Žibrek je univerzitetna diplomirana psihologinja, ki zadnjih 6 mesecev svoje 
delovne in življenjske izkušnje nabira na Irskem. Pred tem je bila dobro leto sodelavka 
Mladinskega... več > 
 
Viri: Zavod za šport Jesenice – OE Mladinski center Jesenice  
 
 
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/1681-Videoanketa---Mladi-in-predsedniske-volitve�
http://mlad.si/novica/1680-BOMO-MLADI-IZVISELI-PRI-KLJUCNIH-ODLOCITVAH-IN-UKREPIH-NASE-DRZAVE�
http://mlad.si/novica/1678-Pomen-programa-Mladi-v-akciji-za-subregijo-Obsotelje-in-Kozjansko�
http://mlad.si/novica/1667-Komentar-predstavnice-Evropske-komisije-na-temo-ukrepov-na-podrocju-alkoholne-politike�
http://mlad.si/novica/1666-Intervju-s-Katjo-Zibrek%2C-mlado-raziskovalko-na-Trinity-College-v-Dublinu%2C-o-moznostih-mednarodnega-dela-za-mlade�
http://mlad.si/novica/1655-Komentar-poslanke-Alenke-Pavlic-na-novelo-Zakona-o-visokem-solstvu�
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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, MSS 
 

MSS poziva k ohranitvi financiranja MSLS 
V skladu z zaključki 23. koordinacije – posveta mladinskih svetov lokalnih skupnosti 
(MSLS) v organizaciji Mladinskega sveta Slovenije (MSS) so mladisnki sveti na ministra 
za... več > 
 
Vir: MSS 
 
 
Intervju z Bogdanom Kristoferjem Meškom, pobudnikom kampanije Ozdravimo Slovenijo 
V zavodu Art središče smo zaradi aktualne tematike kampanje »Ozdravimo Slovenijo« 
na Bogdana Kristoferja Meška, slikarja, ustanovitelja Združenja Paviljon in enega od... 
več > 
 
Vir: Zavod Art središče 

 
 

• MLADI IN SVET 
 
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 
 
 
Išče se učiteljica angleščine v Kambodži 
Na nas se je obrnila slovenska misijonarka s. Ljudmila Anžič, ki deluje v Kambodži v 
Phnom Penhu. V tamkajšnji šoli in dekliškem internatu od meseca februarja do... več > 
 
Vir: SKAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mlad.si/novica/1638-Z-zaskrbljenostjo-za-lokalne-mladinske-svete�
http://mlad.si/novica/1637-MSS-poziva-k-ohranitvi-financiranja-MSLS�
http://mlad.si/novica/1625-Intervju-z-Bogdanom-Kristoferjem-Meskom%2C-pobudnikom-kampanije-Ozdravimo-Slovenijo�
http://mlad.si/novica/1657-Mednarodni-tabor-100-ljudi-100-cudi�
http://mlad.si/novica/1639-Isce-se-uciteljica-anglescine-v-Kambodzi�


10 
 

• MLADINSKI SEKTOR 
 
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  

 

Demokratični projekt »Poišči svojo pot v lokalno skupnost« 
»Poišči pot v svojo lokalno skupnost« je enoletni demokratični projekt, ki ga je Udruga 
Mladih Novska iz Hrvaške, v sodelovanju z mestom Novska, Občino Slovenske... več > 
 
Vir: Mladinski svet Slovenske Konjice 
 
 
Mladi junaki v 72 urah spremenili svet 
72 ur - 20 projektov - 500 mladih - 30.000 prostovoljnih ur   72 ur akcije, načrtovanja, 
usklajevanja, timskega dela. Okrog 500 mladih prostovoljcev je med 28. in 31.... več > 
 
 Vir: Mladinski Ceh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/1673-Vkljucimo-otroke-in-mladostnike-z-motnjo-v-dusevnem-razvoju-v-nase-redne-dejavnosti�
http://mlad.si/novica/1645-Demokraticni-projekt-Poisci-svojo-pot-v-lokalno-skupnost�
http://mlad.si/novica/1626-Mladi-junaki-v-72-urah-spremenili-svet�
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