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e-bilten JULIJ 2015        

 

V mesecu juliju izpostavljamo:  

 

 

ČLANKI  

 Zaključek projekta EVS  

 V Sloveniji 21 mladim prijaznih občin  

 Evropska komisarka odgovorila mladim  

 Praznovanje rojstnega dne s skupino Nude  

 Projekt: »Soustvarjam moje Mesto«  

 SDM gosti poletno šolo organizacije DEMYC  

 15. julij – Svetovni dan veščin mladih  

 Nagradni natečaj za ustvarjalne  

 Mladinski turizem v »totem« Mariboru  

 MC Krško na 21. drinski regati  

 Proti marketingu tobačne industrije  

 Mladinska izmenjava IGVP zaključena 

 Učna mobilnost povečuje zaposljivost  

 Jamstvo za mlade prinaša spremembe 

 Mladi z ministri na temo pripravništev  

 Prvi korak pri iskanju zaposlitve 

 Davčno opismenjevanje mladih  

 Drugi korak pri iskanju zaposlitve 

 Novost za mlade – spletišče Drop’pin  
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 Dogodki Partnerstva Sveta Evrope in EU 

 Mednarodno mladinska izmenjava v Hamburgu 

 21. Mladifest v Sežani presegel pričakovanja  

 Kako zveni Evropa?  

 Reportaža s poletnega kampa v Kočevskem rogu  

 Fotografski natečaj – Moč vode  

 Mladi soodločajo v Celju  

 2. avgust – Dan spomina na romski genocid  

 Sodeluj pri Evropski strategiji za mlade  

 Na nacionalnem radiu o prostovoljstvu in mladinskem delu  

 

 

 

MNENJA 

 Ministrica Milojka Kolar Celarc ob dnevu prebivalstva in mladih  

 O pripravništvih in analizi, ki to ni  

 Janez Škulj: “Mobilnost sama po sebi nikoli ni namen.” 

 

 

INTERVJU 

 Tadej Slapnik: Mladi bistveno drugače gledajo na svet  

 Petra Vrbanec: dekle, ki s svojo odprtostjo očara  

 “Mladi ste pomemben partner te vlade in v to trdno verjamem.” 

 

 

ANKETE 

Anketa: Poletna mobilnost mladih – počitnice ali učenje?  
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LOKALNO  

 Mladi za mlade in mlajše – tudi poleti!  

 Mladinsko usposabljanje v Lecceju  

 Mladi ob svetovnem dnevu ptic selivk  

 Slovenci so prišli v Kaunas  

 Dnevi sprememb v Ormožu  

 Razpis za direktorja MC Krško  

 Tabor mladih v Prlekiji  

 Mladi mojstri lesa spet na obisku 

 Mlada Slovenija in odbojka na mivki 

 Domfrca; festival povezovanja v Zasavju 

 MC Krško na filmskem festivalu  

 Art Kamp tokrat v okviru festivala Lent  

 Z nasmehom od Bovca do Pacuga  

 Skavti iz Slovenije obiskali papeža  

 

 

NACIONALNO  

 2. seja Sveta Vlade RS za mladino  

 Zbrano in previdno tudi poleti 

 Vse manj mladostnikov je redno telesno aktivnih  

 

 

 

 

 



   
                                                                                                                                 

E-bilten je elektronsko glasilo portala mlad.si in organizacije pogodbenice URSM informira o najpomembnejših aktivnostih objavl jenih na portalu. Izbor 
prispevkov je v izključni pristojnosti uredništva portala mlad.si.  
 

 

MEDNARODNO 

 Zaključek projekta EVS 

 Mednarodna mladinska izmenjava v Nemčiji  

 Mladinske izmenjave letošnjega poletja 

 

NAPOVED DOGODKOV 

 Filmske počitnice za osnovnošolce 

 EVS prostovoljci nas učijo risati  

 BiH: Po 20 letih še vedno pogrešani 

 Mednarodno usposabljanje “Project Lab!”  

 Mladinska izmenjava v Romuniji  

 Delavnica računalniškega programiranja 

 Poletna šola glasbenih skupin  

 Prijavi se na delavnico snemanja bobnov  

 Večer RETRO igric  

 Mednarodna priložnost za društva 

 Biznis games ali Znat se obrnit  

 18. Festival drugačne glasbe Trnje Fest  

 Objektivni pogled v svet  

 Dobimo se pred Škucem  

 Sezam gostuje v Metliki  

 Origamiji s provokativnimi temami  

 V Zagorju 25 Evropejcev vabi na zabavo  

 Turnir v odbojki na mivki  

 Objavljen natečaj Davki in jaz  

 Mednarodna izmenjava mladih – BITI mlad  
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 Fotografska razstava in DJ zabava  

 Poletna šola plesa  

 Joga v parku  

 Ustvarjaj GLBT literaturo  

 Kmalu na tečaj robotike  

 S kitar’co na trav’co  

 Mladinska izmenjava na temo meditacije  

 Ustvarjalnost na trboveljskih cestah  

 Pojdi na Študentski planinski tabor!  

 Mednarodno usposabljanje v Turčiji  

 Mladinska izmenjava v Bolgariji  

 Projekcija filmov delavnice Luksuz produkcije  
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Uredništvo portala mlad.si 

1. julij 2015 
info@mlad.si 

 

 ČLANKI  

 

Zaključek projekta EVS   

4. maja je v Slovenijo na dvomesečni skupinski EVS (evropska prostovoljna služba) projekt, pod 
naslovom, Svet vas čaka na drugi strani okna (There is a world outside your window ), prispela 
skupina 10 prostovoljcev iz 6 evropskih držav. Projekt je organizirala Mladinska mreža Mama, z njim 
pa je želela mladim približati evropsko mobilnost ter mladinsko delo v Sloveniji in jim ponuditi 
dragoceno mednarodno izkušnjo več > 

Vir in foto: Mladinska mreža MaMa 

 

V Sloveniji 21 mladim prijaznih občin  

Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim 
pokroviteljstvom Predsednika RS Boruta Pahorja tudi letos podeljuje certifikat Mladim prijazna 
občina. Občine, ki si želijo prejeti naziv Mladim prijazna občina 2015 ̶ 2019, se lahko do 18. 
septembra prijavijo na javni poziv. več > 

Vir: Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina 

 

Evropska komisarka odgovorila mladim  

V okviru Evropskega tedna mladih je v drugem tednu maja v potekal Dialog z evropsko komisarko za 
promet mag. Violeto Bulc, ki so ga skupaj organizirali Mladinska Mreža MaMa, Mladinski svet 
Slovenije in Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji. Dialog, katerega se je evropska komisarka za 
promet udeležila prvič v Sloveniji, je bil namenjen razpravi o prihodnosti mladih in njihovemu 
družbenemu položaju.  Zaradi velikega zanimanja obiskovalcev pa komisarka žal ni uspela odgovoriti 
na vsa zastavljena vprašanja, zatorej odgovore nanje ponuja v pisni obliki. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Praznovanje rojstnega dne s skupino Nude  

V soboto, 27.6., je prireditvena dvorana Patriot, ki deluje kot del Mladinskega centra Dravinjske 
doline, praznovala 14 let obstoja. Takrat še MC Patriot je odprl svoja vrata na zadnji dan junija leta 
2001. Tako so se vsi trenutni in bivši prostovoljci ter sodelavci Mladinskega centra Dravinjske doline 
zbrali v soboto popoldne na pikniku v Patriotu. Kislo vreme jih ni zmotilo, ob pikniku so pripravili tudi 
bogat spremljevalni program. več > 

Vir in foto: Mladinski center Dravinjske doline 

mailto:info@mlad.si
http://mlad.si/2015/07/zakljucek-projekta-there-is-a-world-outside-your-window/
http://mlad.si/2015/07/objavljen-poziv-za-pridobitev-certifikata-mladim-prijazna-obcina-2015-2019/
http://mlad.si/2015/07/evropska-komisarka-odgovarja-mladim/
file:///C:/Users/Andreja/AppData/Local/Temp/5_Plan%20objav_MAJ_2015_2304201.xlsx
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Projekt: »Soustvarjam moje Mesto«  

Načrtovana aktivnost je nadaljevanje projekta MKC Slovenj Gradec »Dokumentiraj-participiraj!«, kjer 
so mladi v letu 2014 s pomočjo foto-objektiva opozorili na določeno problematiko v lokalni skupnosti. 
Projekt »Soustvarjam moje Mesto« bo mladim dal priložnost, da aktivno pristopijo k reševanju 
problematike, ki so jo v prejšnjem projektu izpostavili. več > 

Vir: MKC Slovenj Gradec, Lucija Čevnik 

 

SDM gosti poletno šolo organizacije DEMYC  

Od četrtka, 16. do nedelje 19. Julija je Slovenska demokratska mladina gostila poletno šolo 
organizacije DEMYC. Aktivnosti so potekale na Ptuju in v Ljubljani Večji del aktivnosti je potekal na 
Ptuju, kjer je potekala okrogla miza z evropskim poslancem Milanom Zverom, zasedanje izvršilnega 
odbora organizacije, pregled projektov, ogled znamenitosti in ostale družabne aktivnosti. več > 

Vir in foto: Slovenska demokratska mladina 

 

15. julij – Svetovni dan veščin mladih  

Ob svetovnem dnevu veščin mladih, ki ga je 13. novembra lani razglasil 3. odbor Generalne skupščine 
Združenih narodov (ZN) Mladinski svet Slovenije opozarja na pomembnost pridobivanja kompetenc 
in veščin skozi neformalno izobraževanje.Osnovni namen razglasitve tega dne so krepitve 
ozaveščenosti in zavedanja o pomembnosti investiranja v razvoj kompetenc in veščin mladih. več > 

Vir in foto: uredništvo mlad.si 

 

Nagradni natečaj za ustvarjalne  

Center interesnih dejavnosti Ptuj, ki upravlja z  Mestnim kinom Ptuj, objavlja Nagradni natečaj za 
oblikovanje ilustracije za platneno vrečko Mestnega kina Ptuj »Grem v kino«. Mestni kino Ptuj je 
mestni kinematograf z dušo, ki obiskovalce raje kot s kokicami vabi s kakovostnimi kulturnimi 
vsebinami, pravijo organizatorji natečaja. več >  

Vir: Center interesnih dejavnosti Ptuj 

 

Mladinski turizem v »totem« Mariboru  

V sredo 22. julija so v okviru dogodka Mladinski turizem v »totem« Mariboru odgovore s področja 
atraktivnosti mesta v povezovanju z mladimi poskušali podati na Mestnem Mladinskem svetu 
Maribor. V razpravi so sodelovali Maja Malus Azhadri), Igor Jurišič in David Delakorda in poskušali 
odgovoriti na vprašanje kaj točno premakne mlade, da se odločijo za potovanje v nek določen kraj ali 
mesto in ali je v Mariboru za to poskrbljeno. več > 

Vir: Mestni Mladinski svet Maribor, Aleksander Peklar 

http://mlad.si/2015/07/projekt-soustvarjam-moje-mesto/
http://mlad.si/2015/07/sdm-poletno-solo-organizacije-demyc/
http://mlad.si/2015/07/15-julij-svetovni-dan-vescin-mladih/
http://mlad.si/2015/07/nagradni-natecaj-za-ustvarjalne/
http://mlad.si/2015/07/mladinski-turizem-v-totem-mariboru/
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MC KRŠKO NA 21. DRINSKI REGATI  

Letos se je Mladinski center Krško med 16. in 19.7. zopet udeležil drinske regate v Bajini Bašti v 
Srbiji.Triurne regate se vsako leto udeleži vsaj deset tisoč ljudi iz Srbije, Bosne, Slovenije. Regata krepi 
slovensko-srbske prijateljske odnose, saj sta Krško in Bajina Bašta pobrateni občini že od davnega leta 
1975. več > 

Vir in foto: MC Krško 

 

Proti marketingu tobačne industrije  

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je od predstavnikov Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija 
sprejela podpise podpore za spremembo zakonodaje na področju tobaka v Sloveniji. Jan 
Peloza, predsednik Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija, je ob predaji podpisov jasno soočil 
zbrane z dejstvom, da zaradi tobaka umrejo dve tretjini kadilcev, po večini pa ti začnejo kaditi pred 
dopolnjenim 18. letom starosti. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Mladinska izmenjava IGVP zaključena 

IGVP oziroma Iz Goričkega v Piran je nacionalna izmenjava, ki so jo ustvarili aktivisti Mladinskega 
združenja Brez izgovora. Njihov cilj je, da se povežejo mladi iz vse Slovenije in da skupaj preživijo 4 
dni poletja; se spoznavajo, družijo, naučijo kaj novega in se imajo na sploh lepo.Letošnja mladinska 
nacionalna izmenjava Iz Goričkega v Piran je potekala od 1.7.-4.7.2015 v Celju, Ljubljani, Kranju, 
Postojni in na Obali. več > 

Vir: Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija 

 

 Učna mobilnost povečuje zaposljivost  

Evropska pisarna Eurodesk je pripravila pregled raziskav in študij na temo, kako lahko učna mobilnost 
mladih poveča njihovo zaposljivost. Raziskave med drugim temeljijo na posvetovanju z 245 
mladinskimi organizacijami, anketami (izvedenih tudi na populacijah 1.300 mladih) in 
delih raziskovalnih in fokusnih skupin z delodajalci iz vse Evrope. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

http://mlad.si/2015/07/mc-krsko-na-21-drinski-regati/
http://mlad.si/2015/07/proti-marketingu-tobacne-industrije/
http://mlad.si/2015/07/zakljucila-se-je-mladinska-izmenjava-igvp/
http://mlad.si/2015/07/kako-ucna-mobilnost-povecuje-zaposljivost-mladih/
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Jamstvo za mlade prinaša spremembe 

Potem, ko do leta 2014 različnim ministrstvom dokument Jamstva za mlade nikakor ni uspelo 
uskladiti s predstavniki mladih, je vladi to uspelo v januarju prejšnjega leta in tako ga je vlada januarja 
2014 še enkrat obravnavala in tako tudi sprejela Izvedbeni načrt Jamstva za mlade za obdobje 2014-
2015. Iztekal se je namreč rok za oddajo dokumenta v Bruselj, ki je prispeval največ denarja za 
izvedbo različnih ukrepov, s katerimi bi naj korenito zmanjšali število mladih brezposelnih. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Mladi z ministri na temo pripravništev  

Na podlagi sklepa ponedeljkove 2. seje SVM, ki sta se je (kot predsedujoča prvič) udeležila tudi 
pristojna ministrica in premier je v četrtek, 9. julija, potekal sestanek vseh ministrstev s predstavniki 
mladih na temo pripravništev. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Prvi korak pri iskanju zaposlitve 

Službo, delo, zaposlitev – torej tisto, s čimer si boš služil denar je potrebno iskati takoj, ko se odločiš 
za določeno izobraževanje. Realnost je takšna, da si le redkokdo lahko privošči razmišljanje v stilu: 
»Najprej diploma, potem pa služba« – saj so tistim z diplomo v žepu marsikatera vrata že zaprta. Po 
drugi strani pa se lahko tistim, ki se s svojo zaposlitvijo ukvarjajo že tekom izobraževanja, to visoko 
obrestuje – tudi v današnjih časih. Seveda pa se je potrebno tega lotiti načrtno – tukaj pomaga 
Nefiks! več > 

Vir in foro: Zavod Nefiks, Alenka Blazinšek 

 

Davčno opismenjevanje mladih  

V prostorih Vlade RS je potekala novinarska konferenca in predstavitev pilotnega projekta “Davčno 
opismenjevanje mladih” v šolskem letu 2014/2015, ki ga je izvajala Finančna uprava Republike 
Slovenije. Omenjen projekt je usmerjen k otrokom in mladostnikom, ki se na najrazličnejše načine 
soočajo z aktualnimi temami, tudi s področja davkov. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Drugi korak pri iskanju zaposlitve 

Delodajalci od mladih pričakujejo veliko energije in žar. Dobra fizična kondicija je za iskalca prve 
zaposlitve pomembna enako, kot vse znanje, ki ga ima, saj ga lahko samo na tak način udejanja. Ko si 

http://mlad.si/2015/07/jamstvo-za-mlade-v-2014-prineslo-nekaj-sprememb/
http://mlad.si/2015/07/mladi-z-ministri-na-temo-pripravnistev/
http://mlad.si/2015/07/prvi-korak-pri-iskanju-zaposlitve-vpis-v-nefiks/
http://mlad.si/2015/07/davcno-opismenjevanje-mladih/


   
                                                                                                                                 

E-bilten je elektronsko glasilo portala mlad.si in organizacije pogodbenice URSM informira o najpomembnejših aktivnostih objavl jenih na portalu. Izbor 
prispevkov je v izključni pristojnosti uredništva portala mlad.si.  
 

 

s pomočjo Nefiksa oblikuješ karierni načrt in mu začneš slediti, nujno začni nabirati tudi kondicijo – le 
tako boš premagal najtežje ovire! več > 

Vir: Zavod Nefiks, Alenka Blazinšek 

 

Novost za mlade – spletišče Drop’pin  

Drop‘pin je na novo ustvarjeno spletišče, katerega namen je mladim pomagati, da odkrijejo 
priložnosti za izboljšanje svoje zaposljivosti, tako da jih povezuje z organizacijami, ki jim lahko 
ponudijo zaposlitev.Spletišče mladim zagotavlja spodbudno okolje, v katerem dobijo nasvete in 
smernice ter kjer so na voljo priložnosti za mlade po vsej Evropi in pomoč za poklicno mobilnost. več 
> 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Dogodki Partnerstva Sveta Evrope in EU 

Partnerstvo Sveta Evrope in EU na področju mladine v drugi polovici leta 2015 organizira tri večje 
dogodke: Simpozij o participaciji mladih v digitaliziranem svetu, Konferenca European Platfom on 
Learning Mobility in Seminar o socialnem vključevanju mladih v ranljivih situacijah v Jugovzhodni 
Evropi. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Mednarodno mladinska izmenjava v Hamburgu 

S skupinico otrok in mladih iz Doživljajskega igrišča so se odzvali vabilu igrišča Baui iz Hamburga in 
skupaj z mladimi hamburžani preživeli deset noro igrivih dni. Zgodbo so začeli že v pomladnih 
mesecih, ko so se s skupino otrok srečevali in pripravljali na pustolovščino. V Mariboru sta jih obiskala 
Goli in Winni in mentorja hamburške skupine otrok z namenom soustvarjanja programa in predvsem 

raziskovanja interesov in želja otrok po spoznavanju in učenju onkraj meja naše Slovenje. več > 

Vir: Društvo Center za pomoč mladim 

 

V MCZOS končana prva mednarodna izmenjava  

Med 14. in 22. julijem je Mladinski center Zagorje gostil prvo mednarodno mladinsko izmenjavo. Tako 
za organizatorje kot za udeležence izmenjave je bila izkušnja neprecenljiva. Udeleženci, stari med 18 
in 30 let, so v Zasavju preživeli izjemen teden, kjer so spoznavali zdrav način življenja ter med seboj 
delili izkušnje in znanja. več > 

Vir in foto: Mladinski center Zagorje 

http://mlad.si/2015/07/drugi-korak-pri-iskanju-zaposlitve/
http://mlad.si/2015/07/novost-za-mlade-spletisce-droppin/
http://mlad.si/2015/07/novost-za-mlade-spletisce-droppin/
http://mlad.si/2015/07/dogodki-partnerstva-sveta-evrope-in-eu/
http://mlad.si/2015/07/mednarodno-mladinska-izmenjava-v-hamburgu/
http://mlad.si/2015/07/v-mczos-koncana-prva-mednarodna-izmenjava/
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21. Mladifest v Sežani presegel pričakovanja  

Od 3. do 18. julija je potekal že 21. Mladifest, ki ga vsako leto organizira Klub študentov Sežana v 
sodelovanju z Mladinskim centrom Podlaga in Kosovelovim domom Sežana. Na otvoritvi v amfiteatru 
Kosovelovega doma sta nastopila Vertigo (spektakel vertikalnega plesa, lutk, interaktivnosti in glasbe) 
in skupina Jazz Punt Big Band. več > 

Vir: Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana 

 

Kako zveni Evropa?  

Verzi Evrope” je naslov kulturno – umetniškega projekta, ki so ga na program Erasmus+ uspešno 
prijavili Jure Dolar, Tomaž Deželak in Vid Šteh ob pomoči Mladinskega centra Trbovlje.Poezija je skozi 
vso zgodovino umetniškega ustvarjanja predstavljala zaklonišče svobodnemu izražanju in nudila 
prostor kritiki političnim in družbenim tokovom. Še več, lahko bi rekli, da je poezija služila kot tisti 
okvir, kamor so pesniki, pripeli vsakokratno zrcalo družbe. več > 

Vir in foto: Mladinski center Trbovlje 

 

Reportaža s poletnega kampa v Kočevskem rogu  

Poletje je čas, ko se aktivisti Brez izgovora zdaj že tradicionalno odpravljajo na Summer Camp. 
Letošnje leto so si za destinacijo izbrali planoto Kočevskega roga, ki se je pri temperaturah, ki jih je 
prinesel julij 2015, izkazala za super idejo. Ravno prav dvignjeno območje na 850 m nadmorske višine 
in več je ponudilo popolne temperature za enotedensko bivanje aktivistov v naravi. Po jasah in 
gozdovih Kočevskega roga se jih je ob usposabljanjih, aktivnostih na prostem, igrah, petju, zgodbah 
Malega princa in drugih dogodivščinah družilo 30. več > 

Vir: Brez izgovora Slovenija, Maruša Kuk 

 

Fotografski natečaj – Moč vode  

V organizaciji e-Hiše, ki deluje pod okriljem Mladinskega centra Nova Gorica poteka nagradni 
fotografski natečaj na temo “Moč vode”.  Nagradni fotografski natečaj je ena izmed aktivnosti 
Festivala znanosti Nova Gorica 2015. Z natečajem so se namenili izbrati nabor fotografij tako v okviru 
teme “Moč vode”, kot tudi skozi širše pojmovanje in dojemanje vode, ki dopušča odprto fotografsko 
ustvarjalnost. več >  

 Vir: uredništvo mlad.si 

 

Mladi soodločajo v Celju  

Celjski mladinski cente v sodelovanju z Mestno občino Celje in Mladinskim svetom Celje pripravlja 
Lokalni program za mlade v Mestni občini Celje – Mladi so Celje 2015 – 2020. Dokument bo vključeval 

http://mlad.si/2015/07/21-mladifest-v-sezani-presegel-pricakovanja/
http://mlad.si/2015/07/kako-zveni-evropa/
http://mlad.si/2015/07/reportaza-summer-camp-brez-izgovora-slovenija-v-kocevskem-rogu/¸
http://mlad.si/2015/07/fotografski-natecaj-moc-vode/
http://mlad.si/2015/07/fotografski-natecaj-moc-vode/
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pomembne ukrepe za mlade v starosti od 15 do 30 let na področju neformalnega izobraževanja, 
zaposlovanja, doseganja avtonomije, stanovanjske politike, mladinskega dela in mladinskega 
organiziranja, mednarodne mobilnosti, aktivne participacije in drugih področij. več >¸ 

Vir:Celjski mladinski center 

 

2. avgust – Dan spomina na romski genocid  

Romani kafenava in Združenje EPEKA prirejata osrednjo slovensko kulturno prireditev v okviru Dneva 

spomina na romski genocid, ki ga obeležujemo 2. avgusta in je tudi potrjen s strani Resolucije 

Evropskega parlamenta z dne 15. aprila 2015 ob mednarodnem dnevu Romov. Radi bi opozorili na 

prezrte nepravice, ki so se romski manjšini dogajale v preteklosti in tiste, ki se jim morda še vedno 

dogajajo sedaj, poudarjajo organizatorji. več >¸ 

Vir: Tjaša Teržan, Združenje EPEKA, so. p. 

 

Sodeluj pri Evropski strategiji za mlade  

Evropska strategija za mlade vzpostavlja okvir za Evropsko sodelovanje na področju mladine za 

obdobje 2010-2018. Če si star med 15 in 30 let, lahko do 16. avgusta 2015 izraziš svoje mnenje, kako 

izboljšati Evropsko strategijo za mlade. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Na nacionalnem radiu o prostovoljstvu in mladinskem delu 

V nočnem programu nacionalnega radia je 29. julija, Andreja Gradišar gostila prostovoljko in vodjo 
projektov pri Mladinski Mreži MaMa, Majo Drobne. Kot je v uvodu omenila gostiteljica pogovora, je 
tokratno gostjo izbrala na podlagi njenega prostovoljskega udejstvovanja in dela na področju mladih. 
Maja Drobne se je s prostovoljstvom prvič srečala pri tabornikih. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

 

 MNENJA 

 

Ministrica Milojka Kolar Celarc ob dnevu prebivalstva in mladih  

Ob svetovnem dnevu prebivalstva smo za mnenje o ozaveščenosti mladih in o stopnji informiranosti 

o pomembnosti zaščite pri spolnosti povprašali ministrico za zdravje, Milojko Kolar Celarc. Ministrica 

je prepričana,  da so mladi v Sloveniji  dobro informirani o posledicah tveganega ravnanja tudi na 

področju spolnosti. Celotno njeno mnenje objavljamo v nadaljevanju. več > 

http://mlad.si/2015/07/mladi-soustvarjajo-program-mladi-so-celje-2015-2020/
http://mlad.si/2015/07/2-avgust-dan-spomina-na-romski-genocid/
http://mlad.si/2015/07/sodeluj-pri-evropski-strategiji-za-mlade/
http://mlad.si/2015/07/na-nacionalnem-radiu-o-prostovoljstvu-in-mladinskem-delu/
http://mlad.si/2015/07/ministrica-milojka-kolar-celarc-ob-svetovnem-dnevu-prebivalstva-in-mladih/
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Vir: uredništvo mlad.si 

 

O pripravništvih in analizi, ki to ni  

Glede na perečo temo področja pripravništev za mlade in dejstvo, da naj bi vlada čez dva dni 

sprejela  Analizo opravljanja pripravništev v RS, za katero pa slišimo komentarje, da je pomanjkljiva, 

je svoje mnenje podal tudi Sindikat Mladi plus. Problematika je presegla okvire »samo« pripravništev, 

ampak je postala širši problem, ki kaže na to, da mladi danes nimajo dostopa do trga dela, predvsem 

pa ne v javnem sektorju, kjer so poklici velikokrat regulirani ravno s pripravništvi, zaposlovanje pa 

onemogočeno zaradi varčevanja. več > 

Vir: Sindikat Mladi plus, Tea Jarc 

 

Janez Škulj: “Mobilnost sama po sebi nikoli ni namen.” 

V mesecu juliju smo poletni mobilnosti mladih posvetili dodatno pozornost. Ob pregledu nekaterih 

projektov in delavnic ter s pogledam na tiste, ki še prihajajo, se je nakopičilo kar nekaj vprašanj o 

poletni mobilnosti mladih. Za komentar smo prosili tudi Janeza Škulja; prvega predsednika MSS, 

dolgoletnega direktorja Nacionalne agencije MOVIT, sedanjega predsednika uprave Nacionalne 

agencije MOVIT in guruja mednarodne mobilnosti in mednarodnih projektov mladinskega dela. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

 

 

 INTERVJU 

 

Tadej Slapnik: Mladi bistveno drugače gledajo na svet  

Tadej Slapnik je državni sekretar, zaposlen v kabinetu predsednika Vlade RS, pristojen za vzpostavitev 

dialoga s civilno družbo in koordinacijo državljanskih pobud ter socialno podjetništvo. Že več let 

pomaga pri snovanju in zagonu več socialnih podjetij in delavskih zadrug v Sloveniji ter zagonu 

številnih drugih socialno-podjetniških pobud. več > 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

Petra Vrbanec: dekle, ki s svojo odprtostjo očara  

Evropski kulturni in tehnološki center (EKTC) Maribor predstavlja Petro Vrbanec iz Hrvaške, 

študentko Univerze v Mariboru, ki v EKTC Maribor predstavlja novo moč in dekle, ki s svojim smehom 

http://mlad.si/2015/07/o-pripravnistvih-in-analizi-ki-to-ni/
http://mlad.si/2015/07/6842/
http://mlad.si/2015/07/tadej-slapnik-mladi-bistveno-drugace-gledajo-na-svet/
http://www.ektc.si/sl/domov/
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in odprtostjo očara vsako srce. Poleg svojih obveznosti v društvu BEST, opravlja občasno tudi 

prostovoljsko delo v EKTC Maribor. več > 

Vir in foto: EKTC Maribor 

“Mladi ste pomemben partner te vlade in v to trdno verjamem.” 

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič je doktorica znanosti s 

področja poslovodstva in organizacije. Ministrstvo vodi približno tri mesece. Prej je delovala kot 

prodekanja za razvoj na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kot predsednica Sveta Nacionalne 

agencije za kakovost v visokem šolstvu, v zadnjih dveh letih pred nastopom funkcije ministrice, pa je 

na Univerzi v Ljubljani kot prorektorica razvijala področje prenosa znanja in internacionalizacije.  več > 

Vir: uredništvo mlad.s 

 

 

 ANKETE 

 

Anketa: Poletna mobilnost mladih – počitnice ali učenje?  

Pridobivanje znanja v tujini ali učna mobilnost je danes razširjena bolj, kot kadarkoli prej. Vse več 

mladih v okviru šolanja odhaja v tujino na študijske izmenjave in prakse. Velik delež študentov se za 

izobraževanje v tujini odloči v okviru študijskih izmenjav, vse več mladih pa se udeležuje tudi različnih 

prostovoljnih taborov in mladinskih izmenjav.  več > 

Vir: uredništvo mlad.s 

 

 

 

 LOKALNO  

 

Mladi za mlade in mlajše – tudi poleti!  

Da ne bo zmanjkalo priložnosti za aktivno in družabno preživljanje počitniških dni, so se pri pripravi 
poletnega programa Zavoda za šport Jesenice in Mladinskega centra Jesenice pridružili mladi. Že 
pridobljene veščine, kompetence in poleg tega še dober občutek, ko narediš nekaj dobrega za druge, 
so motivacija, da bodo z veseljem del svojih počitnic namenili drugim mladim in mlajšim. več > 

Vir: Zavod za šport Jesenice, Mladinski center Jesenice 

 

 

http://mlad.si/2015/07/petra-vrbanec-dekle-ki-s-svojim-smehom-in-odprtostjo-ocara/
http://mlad.si/2015/07/mladi-ste-pomemben-partner-te-vlade-in-v-to-trdno-verjamem/
http://mlad.si/2015/07/anketa-poletna-mobilnost-mladih-pocitnice-ali-ucenje/
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Mladinsko usposabljanje v Lecceju  

V juniju so se trije prostovoljci Celjskega mladinskega centra udeležili mladinskega usposabljanja v 

italijanskem Lecceju. Na enotedenskem druženju so preko različnih metod dela razpravljali o 

vključevanju, izključevanju, diskriminaciji in čustveni inteligenci, s čimer so pridobili veščine in znanja 

o pomembnosti posameznika pri krepitvi enakosti, medsebojnega spoštovanja in sprejemanja, ki jim 

bodo prav gotovo koristila tako na osebni kot poklicni poti.  več > 

Vir in foto: Celjski mladinski center 

 

 

Mladi ob svetovnem dnevu ptic selivk  

Projekt »Spet smo tu« je bil izveden v okviru Svetovnega dne ptic selivk in sicer 14.maja 2015, z željo 

da bo prispeval k zavedanju o pomenu zaščite ptic selivk, o skrbi zanje, o našem neposrednem 

odnosu do teh živali v urbanem okolju, kot je to mesto Ljubljana.  Projekt spodbuja razmišljanje o 

različnih okoliščinah, zaradi katerih so tudi ptice selivke ogrožene. več > 

Vir in foto: Združenje mladih, staršev in otrok Sezam 

 

 

Slovenci so prišli v Kaunas  

V sklopu projekta Take initiative to rock your careers so se zbrali mladi brezposelni ljudje iz šestih 

različnih držav – Slovenije, Hrvaške, Latvije, Romunije, Poljske in Litve. Ideja projekta je bila 

zasnovana na brezposelnosti države, kako jo zmanjšati in kako se najbolje pripraviti na službo. več > 

Vir: Mladinski center Ormož 

 

 

Dnevi sprememb v Ormožu  

Tudi letos so se v Ormožu pridružili vseslovenskemu projektu Slovenske filantropije Dan za 

spremembe. Z njimi sodelujejo že 5 let in tudi na lokalnem nivoju mrežo sodelovanja z organizacijami 

pletejo že več let. Idej in predlogov ne zmanjka. Največ pa se jih dotika urejenosti okolice. več > 

Vir in foto: Mladinski center Ormož, Marijana Korotaj 

 

Razpis za direktorja MC Krško  

Sveta Zavoda Mladinskega centra Krško najavlja razpis za direktorja javnega zavoda Mladinski center 

Krško za mandatno obdobje 2015 – 2019. več > 

Vir: MC Krško 

http://mlad.si/2015/07/mladinsko-usposabljanje-v-lecceju/
http://mlad.si/2015/07/mladi-ob-svetovnem-dnevu-ptic-selivk/
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http://mlad.si/2015/07/razpis-za-direktorja-mladinskega-centra-krsko/
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Tabor mladih v Prlekiji  

Tabor mladih predstavlja koristno preživljanje prostega časa v naravi. Skozi njega se brusijo tako 

veščine preživetja v naravi, kot tudi različne socialne veščine. Velika pozornost je namenjena 

predvsem spodbujanju timskega dela. več > 

 

Vir in foto: Mladinski center Prlekije – PC NVO 

 

 

Mladi mojstri lesa spet na obisku 

V okviru obveznih izbirnih vsebin se je za delo na Doživljajskem igrišču odločilo 7 mladih mojstrov iz 

Srednje lesarske šole v Mariboru, ki so tako poprijeli za prostovoljno delo. 3 fantje so bili aktivni kar 4 

dni, 4 pa so prišli za en dan. S svojim znanjem ter ustvarjalnostjo so priskočili na pomoč pri različnih 

aktivnostih z lesom.  več > 

Vir in foto: Društvo Center za pomoč mladim 

 

Mlada Slovenija in odbojka na mivki 

V soboto je potekal razburljiv turnir v odbojki na mivki, ki ga je za mlade organizirala Mlada Slovenija. 

Dogodka se je udeležilo več kot 70 mladih. Za zmago se je borilo 22 ekip iz cele Slovenije. Zmagala je 

skupina Mi 3je, na drugem mestu je bila skupina Ločica in tretje mesto je zasedla skupina Ali ste 

prijatelji. več > 

Vir: Mlada Slovenija 

 

 

Domfrca; festival povezovanja v Zasavju 

Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje je v sodelovanju s številnimi zasavskimi društvi in 

organizacijami že drugič pripravil povezovalno-družabni dogodek DOMFRCA 2015. Namen dogodka je 

združiti lokalno skupnost vseh treh zasavskih občin in na enem mestu organizirati raznovrstne 

aktivnosti z različnih področji. več > 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

MC KRŠKO NA FILMSKEM FESTIVALU  

Mladinski center Krško je letos že drugo leto zapored obiskal festival kratkega igranega filma Bašta 

fest, v Krškemu pobrateni Bajini Bašti. Mesti sta pobrateni že od leta 1975, vsako leto pa se pri njih 

udeležijo tudi drinske regate. več > 

http://mlad.si/2015/07/tabor-mladih-v-prlekiji/
http://mlad.si/2015/07/mladi-mojstri-lesa-spet-na-obisku/
http://mlad.si/2015/07/mlada-slovenija-igrala-odbojko-na-mivki-v-strunjanu/
http://mlad.si/2015/07/domfrca-festival-povezovanja/
http://mlad.si/2015/07/mc-krsko-na-filmskem-festivalu/
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Vir: Mladinski center Krško 

 

Art Kamp tokrat v okviru festivala Lent  

Že skoraj oguljena fraza, da na “mladih svet stoji”, v katero mladi, glede na vse večje socialne stiske in 

globalna dogajanja, ki se odražajo tudi v našem domačem okolju, več ne verjamejo, se tu in tam 

spremeni v nove izzive, ki jih prinaša medgeneracijsko sodelovanje. več > 

Vir: EKTC Maribor 

 

Z nasmehom od Bovca do Pacuga  

V nedeljo, 12. 7. 2015 so se mladostniki zadovoljni, polni novih izkušenj in prijateljstev vrnili s 

7 dnevnega športno – motivacijskega tabora, ki ga je s pomočjo donacije Lions kluba Ljubljana Omnia 

organiziral Javni zavod Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih. več > 

Vir: Javni zavod Mladi zmaji 

 

Skavti iz Slovenije obiskali papeža  

V okviru ICCG konference (Mednarodne konference katoliških skavtinj) so skavti iz Slovenije obiskali 
papeža. Skupaj s papežem so se udeležili molitve, v petek pa je generalni duhovni asistent Združenja 
v molitev papežu priporočil vse slovenske skavtinje in skavte. V govoru se je papež dotaknil aktualnih 
tem: identitete katoliških skavtinj, vzgojnega poslanstva, pričevanja v svetu, ekologije, itd. več > 

Vir: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Barbara Fužir 

 

 

 NACIONALNO  

 

2. seja Sveta Vlade RS za mladino  

Predstavniki Vlade RS in mladinskega sektorja so se včeraj, 6. julija srečali na drugi seji Sveta Vlade RS 

za mladino. Svetu Vlade RS za mladino (SVM) je prvič po izvolitvi predsedovala nova ministrica za 

izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič. Seje se je udeležil tudi predsednik vlade 

RS, dr. Miro Cerar. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

http://mlad.si/2015/07/art-kamp-tokrat-v-okviru-festivala-lent/
http://mlad.si/2015/07/art-kamp-tokrat-v-okviru-festivala-lent/
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Zbrano in previdno tudi poleti 

Poletne počitnice so zagotovo najdaljši sprostitveni oddih za mlade. Mladi potrebujemo zabavo, 

morje, druženje s prijatelji, skrite kotičke, vendar ne smemo pozabiti, da smo danes na vsakem 

koraku vključeni v promet, zato previdnost in odgovornost ne bosta nikoli odveč. več >  

Vir: Ekipa Zavoda Varna pot 

 

Vse manj mladostnikov je redno telesno aktivnih  

Raziskava Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (HBSC 2014), ki jo je že četrtič zapored 

izvedel Nacionalni inštitut za javno zdravje, je pokazala, da je v zadnjih dvanajstih letih vse manj 

mladostnikov redno telesnih dejavnih. Po smernicah Svetovne zdravstvene organizacije bi morali biti 

mladostniki zmerno do intenzivno telesno dejavni vsaj eno uro na dan vse dni v tednu. več >  

Vir: uredništvo mlad.si 

 

 

 MEDNARODNO  

 

Zaključek projekta EVS 

4. maja je v Slovenijo na dvomesečni skupinski EVS (evropska prostovoljna služba) projekt, pod 

naslovom, Svet vas čaka na drugi strani okna (There is a world outside your window ), prispela 

skupina 10 prostovoljcev iz 6 evropskih držav. več > 

Vir in foto: Mladinska mreža MaMa 

 

Mednarodna mladinska izmenjava v Nemčiji  

Med 20. in 28. 6. 2015, so se Mladi zmaji z ekipo 8 ljubljanskih mladostnikov in 2 koordinatorjev, 

udeležili mednarodne mladinske izmenjave Youth Culture, ki je potekala v Wiesbadnu, v Nemčiji. 

Skupaj z ostalimi 50 udeleženci iz 6 evropskih držav in Turčije so se ves teden družili in spoznavali na 

delavnicah plesa, gledališča in likovne umetnosti. več > 

Vir in foto: Javni zavod Mladi zmaji, Marko Taljan 

 

Mladinske izmenjave letošnjega poletja 

Tudi letošnje poletje ni minilo brez druženja, povezovanja in spoznavanja različnih kultur, vedenj in 

znanj. Na tem mestu smo zbrali nekatere mladinske izmenjave, ki so se letos poleti že izpeljale, 

nekatere, ki so ravno v tem času v teku in nekatere, ki v teh vročih mesecih še prihajajo več > 

http://mlad.si/2015/07/zbrano-in-previdno-tudi-v-poletnih-mesecih/
http://mlad.si/2015/07/zbrano-in-previdno-tudi-v-poletnih-mesecih/
http://mlad.si/2015/07/vse-manj-mladostnikov-je-redno-telesno-aktivnih/
http://mlad.si/2015/07/vse-manj-mladostnikov-je-redno-telesno-aktivnih/
http://mlad.si/2015/07/zakljucek-projekta-there-is-a-world-outside-your-window/
http://www.mladizmaji.si/
http://mlad.si/2015/07/dnevnik-mednarodne-mladinske-izmenjave/
http://mlad.si/2015/07/mladinske-izmenjave-letosnjega-poletja/
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Vir: uredništvo mlad.si 

 

 

 

 NAPOVED DOGODKOV 

 

Filmske počitnice za osnovnošolce 

Socialna akademija v času od 6.7. do 10. 7. v Ljubljani pripravlja delavnico SVETOVNE FILMSKE 
POČITNICE. Namenjajo jo starejšim osnovnošolcem (od šestega do devetega razreda), ki se želijo 
spoznati s svetom filma, hkrati pa obogatiti svoje jezikovno znanje in splošno razgledanost. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

EVS prostovoljci nas učijo risati  

Po uspešno izpeljani junijski Lekciji risanja #1 in učenja pravilnega risanja 

tihožitja, Infopeka organizira Lekcijo risanja #2; usmerjeno na osnove risanja živega modela. Ta bo 

potekala 7.7.2015 ob 15 uri, v Pekarni Magdalenske Mreže. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

BiH: Po 20 letih še vedno pogrešani 

Prostovoljci Amnesty International Slovenija ob 20. obletnici genocida v Srebrenici opozarjajo na več 
kot 8000 oseb, pogrešanih v vojni, katerih usoda še danes ni znana. Na javni akciji 11. julija od 10h do 
13h boste na Prešernovem trgu v Ljubljani lahko podpisali peticijo oblastem BiH, naj naredijo več, da 
bi razjasnili usode pogrešanih, ter naj ustanovijo poseben sklad za pomoč njihovim družinam. več > 

Vir: Amnesty International Slovenije 

 

Mednarodno usposabljanje “Project Lab!”  

Imaš idejo, ko jo želiš prijaviti v program Erasmus+: Mladi v akciji? Prepričaj se, ali tvoja ideja res 
spada v ta program!Izboljšaš lahko kakovost ideje, da bo bolje ustrezala merilom za dodelitev 
dotacije, saj se bo tvoj projekt ob prijavi za dotacijo na slovenski NA potegoval skupaj z okoli 150 
drugimi projekti! več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

http://mlad.si/2015/07/svetovne-filmske-pocitnice-za-osnovnosolce/
http://mlad.si/2015/07/evs-prostovoljci-nas-ucijo-risati/
http://mlad.si/2015/07/bih-po-20-letih-se-vedno-pogresani/
http://mlad.si/2015/07/mednarodno-usposabljanje-project-lab/
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Mladinska izmenjava v Romuniji  

Mladinski center Zagorje ob Savi vabi vse tiste, ki še ne vedo, kako bodi preživeli konec poletja 
oziroma začetek jeseni, da postanejo del slovenske ekipe na mednarodni mladinski izmenjavi v 
Romuniji, poimenovani “MAKE ART, NO HATE. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Delavnica računalniškega programiranja 

Kud Mreža v okviru počitniških KreAktivnosti prireja Delavnico računalniškega programiranja, ki bo 
potekala od ponedeljka 6.7.2015 do četrtka 9.7.2015. Za vse udeležence, ki se bodo udeležili 
delavnice na Masarykovi 24 (na Metelkovi), je udeležba brezplačna. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

  

Poletna šola glasbenih skupin  

Od 13. do 19. julija 2015, bo pod vodstvom Marka Korošca potekala poletna šola glasbenih 
skupin.Vse dni poletne šole bo delavnice vodil kitarist in glasbeni pedagog Marko Korošec, ki bo 
poskrbel za prijetno in sproščeno glasbeno vzdušje. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Prijavi se na delavnico snemanja bobnov  

V okviru Mladinskega centra Jesenice, bo v naboru poletnega programa za mlade na 15 
let  organiziran drugi krog delavnic snemanja bobnov.Delavnica je bila prvič organizirana v zaključku 
prejšnjega meseca, tokrat pa bo na sporedu v petek, 21. avgusta in soboto, 22. avgusta 2015, od 16. 
do 22. ure. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Večer RETRO igric  

8. julija od 20. ure dalje Mladinski center Trbovlje vabi na RETRO GAMES NIGHT.V Mladinskem centru 
Trbovlje se veselijo in komaj čakajo, da bodo igrali igrice, ki smo jih včasih nabijali na Comodorju, 
Gameboyu in drugih starodavnih mašinah. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

http://mlad.si/2015/07/izmenjava-v-romuniji-make-art-no-hate/
http://mlad.si/2015/07/obisci-delavnico-racunalniskega-programiranja/
http://mlad.si/2015/07/poletna-sola-glasbenih-skupin/
http://mlad.si/2015/07/prijavi-se-na-delavnico-snemanja-bobnov/
http://mlad.si/2015/07/6084/
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Mednarodna priložnost za društva 

Mladinski center Brežice in španska organizacija Casal med 25.7. in 29.7.2015 v Brežicah organizirata 
izmenjavo med slovenskimi in španskimi mladimi.Srečanje bo usmerjeno povezovanju in predstavitvi 
mladinskega dela in programa mobilnosti za mlade. več > 

Vir: Zavod za podjetništvo, turizem, in mladino Brežice 

 

Biznis games ali Znat se obrnit  

Mladinski center Trbovlje v ponedeljek 13.07. organizira 3 dnevno delavnico, poimenovano “Biznis 
games”. Delavnico, namenjeno vsem, ki bi radi nadgradili svoje sposobnosti s področja timskega dela, 
ustvarjalnosti, sprejemanja odločitev in podjetniškega znanja. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

18. Festival drugačne glasbe Trnje Fest  

Festivalsko dogajanje se je začelo tudi v Postojni in okolici. Na vrsti je že 18.  festival drugačne glasbe 
Trnje 2015. MKDC Postojna in Hiša kulture v Pivki kot organizatorja uživata podporo Mladinskega 
centra Postojna, Občine Postojna, Občine Pivka in Radia Študent. več > 

Vir: Zveza društev mladinski center Postojna 

 

Objektivni pogled v svet  

MC Litija organizira delavnico, ki bo potekala od 16.07. do 17.07, od 17. do 20. ure. Delavnica 
je namenjena vsem potencialnim obiskovalcem in interesentom, ne glede na njihovo 
predznanje. Tomo Vrešak, fotografski strokovnjak bo na delavnici razkazal in obrazložil vso 
fotografsko opremo ter udeležence poučil o osnovah fotografije. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Dobimo se pred Škucem  

Dobimo se pred Škucem je cikel dogodkov, ki se odvijajo na ulici. Festival obsega razstave, glasbene, 
literarne, gledališke, plesne in filmske dogodke, ustvarjalne delavnice za otroke in t.i. Škucevo tržnico. 

Festival vedno poteka v mesecu juliju, tokrat že petnajstič zapored. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

http://mlad.si/2015/07/mednarodna-priloznost-za-drustva/
http://mlad.si/2015/07/3-dnevne-delavnice-znat-se-obrnit/
http://mlad.si/2015/07/18-festival-drugacne-glasbe-trnje-fest/
http://mlad.si/2015/07/objektivni-pogled-v-svet/
http://mlad.si/2015/07/dobimo-se-pred-skucem-2015/
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Sezam gostuje v Metliki  

Sezam, združenje mladih, staršev in otrok gostuje s svojimi animatorji na TEDNU KULTURE NA PLACU 
v Metliki. Od 13. 7. do 19.7.2015 se bo dogajala pestra paleta mladinske ustvarjalne kulture. več > 

Vir: Sezam, združenje mladih, staršev in otrok  

 

Origamiji s provokativnimi temami  

V KD MC IndiJanez pričenjajo s poletno aktivnostjo “Brez nagobčnika”, namenjeno spodbujanju 
dialoga mladostnikov, ki v poletnem času obiskujejo mladinski center Pekarna. amen aktivnosti je 
medsebojno spoznavanje, krepitev dialoga in argumentiranega kritičnega mišljenja med mladimi. več 
> 

Vir: Kulturno društvo Mladinski center Indijanez 

 

V Zagorju 25 Evropejcev vabi na zabavo  

Zagorje je zopet obiskala pisana druščina mladih Evropejcev, starih med 18 in 30 let. 25 mladih s 
Škotske, Poljske, Cipra, Hrvaške in iz Slovenije se bo namreč udeležilo mednarodne mladinske 
izmenjave z naslovom »Healthy’n’wealthy«, ki jo organizira Mladinski center Zagorje. več > 

Vir: Mladinski center Zagorje 

 

Turnir v odbojki na mivki  

V soboto, 25. 7. 2015, Mladinski center Zagorje ob Savi prireja poletni športni dogodek; turnir v 
odbojki na mivki s pričetkom ob 9. uri.Odbojkarski turnir mešanih trojk se bo odvijal na igrišču na 
Izlakah, in sicer po veljavnih pravilih Odbojkarske zveze Slovenije. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Objavljen natečaj Davki in jaz  

Vabimo mlade, da v obliki umetniškega prispevka ponazorijo, kaj jim davki prinašajo v vsakdanjem 
življenju. Namen natečaja in celotnega projekta Pobarvajmo sivo je pripisati pozitivno konotacijo 
besedi davek ter mlade (in ostale) spodbuditi k razmišljanju o tveganjih, ki jih prinaša siva ekonomija. 
več > 

Vir: Inštitut za mladinsko politiko, Ajdovščina 

 

http://mlad.si/2015/07/sezam-gostuje-v-metliki/
http://mlad.si/2015/07/origamiji-s-provokativnimi-temami/
http://mlad.si/2015/07/origamiji-s-provokativnimi-temami/
http://mlad.si/2015/07/3-4-zdaj-healthynwealthy/
http://mlad.si/2015/07/turnir-v-odbojki-na-mivki/
http://mlad.si/2015/07/objavljen-natecaj-davki-in-jaz/
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Mednarodna izmenjava mladih – BITI mlad  

V času med 20. in 31. julijem,  se bo v Dijaškem domu Ivana Cankarja odvijal projekt mednarodne 
izmenjave BITI mlad. Nosilec in koordinator projekta KUD Pozitiv – DIC, bo gostil mlade in partnerske 
skupine Teatra 34 iz Novega Sada ter skupini Medija Art in Rock šolo iz Sarajeva in Mostarja. več > 

Vir in foto: Kulturno umetniško društvo Pozitiv 

 

Fotografska razstava in DJ zabava  

17.7. ob 18. uri se v razstavišču hostla Pekarna odpre razstava fotografij Maribora, Jureta Kralja. Čaka 
vas tudi druženje na terasi hostla.Poleg otvoritve razstave pa vas čaka tudi prava zabava. Za glasbo 
bodo poskrbeli člani radia voiceofunderground in DJ F CLEF. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Poletna šola plesa  

V tem tednu pod organizacijo plesnega kluba Moreno poteka poletna šola plesa, namenjena vsem 
otrokom od šestega leta starosti naprej. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Joga v parku  

Društvo joga v vsakdanjem življenju Novo mesto organizira Jogo v parku. Joga je družina starodavnih 
hindujskih duhovnih urjenj, pri kateri z dihalnimi vajami, telesnimi položaji oziroma asanami in 
mentalnim osredotočanjem dosežemo telesno in duševno uravnovešenost. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Ustvarjaj GLBT literaturo  

Vabljeni, da se pridružite ustvarjalnim literarnim delavnicam, na katerih se boste preizkušali v pisanju 
proze in poezije z GLBT tematiko ali motiviko.Delavnice bodo potekale od septembra do novembra 
na popoldanskih ali večernih srečanjih sredi Ljubljane. več > 

Vir: Društvo študentski kulturni center 

 

http://mlad.si/2015/07/projekt-mednarodne-izmenjava-mladih-biti-mlad/
http://mlad.si/2015/07/6551/
http://mlad.si/2015/07/poletna-sola-plesa/
http://mlad.si/2015/07/joga-v-parku/
http://mlad.si/2015/07/ustvarjaj-glbt-literaturo/
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Kmalu na tečaj robotike  

V e-Hiši, novogoriški hiši poskusov bodo 27. in 28. 7. organizirali tečaj z LEGO MINDSTORMS EV3 
kompleti.Tečaj z LEGO MINDSTORMS je namenjen vsem LEGO navdušencem, starim od 10 do 16 let. 
več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

S kitar’co na trav’co  

Travniški “jam session”, kot so dogodek poimenovali, bo potekal danes od 19:00 ure dalje v Mestnem 
parku Trbovlje. Park bodo napolnili z melodijami kitar in drugih inštrumentov ter na “dek’cah” 
ležerno in družabno uživali pod trboveljskim zvezdnatim nebom. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Mladinska izmenjava na temo meditacije  

Prihodnji teden se šest mladih iz Celja odpravlja na mladinsko izmenjavo v mesto Luino v Italiji, kjer 
bodo med 29. julijem in 5. avgustom spoznavali temo meditacije.Projekt Grow Conscious and feel 
your body izhaja iz potrebe po obvladovanju vedno večje brezposelnosti mladih. Vanj je neposredno 
vključenih več kot 100 mladih Evropejcev, starih med 14 in 18 let, in 9 evropskih organizacij. več > 

Vir: Celjski mladinski center 

 

Ustvarjalnost na trboveljskih cestah  

V okviru uličnega festivala v Mladinskem centru Trbovlje bodo gostovali izmenjavo ”Colour Splash”, ki 
je financirana s strani programa Erasmus +. 20 mladih iz Italije, Španije, Madžarske ter Slovenije bo v 
obdobju 20.9 – 29.9 ustvarjali skupaj z lokalno skupnostjo na programu uličnega festivala. več > 

Vir in foto: Mladinski center Trbovlje 

 

Pojdi na Študentski planinski tabor!  

Mladinska komisija PZS konec septembra organizira Študentski planinski tabor, ki predstavlja 
zaključek letošnjih študijskih obveznosti. Okronano bo tudi prvo leto izvajanja projekta S študenti v 
hribe. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

http://mlad.si/2015/07/kmalu-na-tecaj-robotike/
http://mlad.si/2015/07/s-kitarco-na-travco-2/
http://mlad.si/2015/07/mladinska-izmenjava-na-temo-meditacije/
http://mlad.si/2015/07/ko-ustvarjalnost-pljuskne-na-trboveljske-ceste/
http://mlad.si/2015/07/pojdi-na-studentski-planinski-tabor-2/


   
                                                                                                                                 

E-bilten je elektronsko glasilo portala mlad.si in organizacije pogodbenice URSM informira o najpomembnejših aktivnostih objavl jenih na portalu. Izbor 
prispevkov je v izključni pristojnosti uredništva portala mlad.si.  
 

 

Mednarodno usposabljanje v Turčiji  

Tema mednarodnega usposabljanja bo namenjena vključevanju mladih z manj priložnostmi in 
ekonomski ter socialni (ne)enakosti med mladimi. Ponuja se priložnost družbe z mladimi iz Italije, 
Romunije, Hrvaške, Litve, Estonije, Španije in Turčije. Mladi bodo delili svoje izkušnje inpoglede. več > 

Vir: MCZOS 

 

Mladinska izmenjava v Bolgariji  

e morda zanimata umetnost in kultura? Si predstavljaš, da vmes vpleteš še krepitev strpnosti? Potem 
te v Mladinskem centru Zagorje vabijo, da v septembru preživiš krasen teden s 25-imi mladimi s 
Poljske, Portugalske, iz Španije in z Madžarske na mednarodni mladinski izmenjavi v Bolgariji. več > 

Vir: MCZOS 

 

Projekcija filmov delavnice Luksuz produkcije  

Na delavnici sodeluje 33 mladih iz 6 držav: Irska, Francija, Belgija, Portugalska, Hrvaška in Slovenija. V 
teh dveh tednih mladi ustvarjalci snemajo kratke dokumentarne filme s družbeno angažiranimi 
tematikami. več > 

Vir: Društvo zaveznikov mehkega pristanka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mlad.si/2015/07/mednarodno-usposabljanje-v-turciji/
http://mlad.si/2015/07/mladinska-izmenjava-v-bolgariji/
http://mlad.si/2015/07/projekcija-filmov-delavnice-luksuz-produkcije/

