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e-bilten JUNIJ 2015        

 

V mesecu juniju izpostavljamo:  

 

ČLANKI  

 Kje so naše meje 

 DMK odgovor mladih  

 NPK mladinski delavec – delavka  

 Prostovoljstvo bogati življenja mladih  

 Namaste, Kiitos, Hvala  

 Srečanje gasilske mladine  

 Opolnomočenje mladih Romov  

 Prostovoljci v središču Ljubljane  

 Mladi, to je vaš trenutek – NEXTival 

 Mladinski svet Slovenije praznuje 

 Svet stoji na mladih 

 Naj prostovoljci 2014 

 Mladinski poletni vrvež 

 Prostovoljstvo in nevladne organizacije  

 

MNENJA 

 Mednarodno mladinsko delo 

 Težave se začnejo pri zasebnikih 

 Geto vila in njeni darovi 

 Minister Boris Koprivnikar o prostovoljstvu 

 Mladinske definicije 

 

 

INTERVJU 

 “Največje veselje mi dajejo ljudje!” Intervju s prostovoljko Heleno Nagode. 

 Janez Škulj: Pohvalno – deluje že 25 let! 

 

ANKETE 

 Anketa: O prostovoljstvu med mladimi 
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LOKALNO  

 Doživljajsko igrišče – nova varna točka 

 Izmenjava dobrih praks med MC-ji 

 Kdo je mrtev, film neodvisne mladinske produkcije 

 IN\VisibleCities 

 Priložnost za poletno izmenjavo 

 Prvomajske delavnice za otroke v Ilirski Bistrici 

 Škratmobil – opolnomočimo mlade!  

 Športna sobota v Slovenskih Konjicah  

 50 odtenkov sive ekonomije 

 NEXTIVAL: Mladi, to je naš trenutek!  

 Mladinski kulturni festival v Krškem 

 Mednarodni filmski festival  

 Mavrica želja iz Zavoda BOB  

 BoSOROK 2015 

 Igrani film o prevzgojnem domu 

 Bodi alter – ne se kregat  

 Študijski obisk igrišča Fratz Graz  

 REFERENCE - priznanje za perspektivne mlade  

 Mladi preventivno proti zasvojenostim  

 Denar je bolj varen v rokah ljudi  

 Dijaki o posledicah sive ekonomije  

 Dajmo se aktivirat  

 Nov plac za mlade?  

 Turnir v ulični košarki 

 Na razstavo in poletni krožnik 

 Mladi zmaji na festivalih  

 Posluh! nadaljeval v Zagorju ob Savi  

 Mladi vse bolj aktivni v politiki  

 SDM zbirali zamaške celo leto  

 Mladi in njihova participacija  

 Širitev programa Posluh! Društvo IndiJanez z mladimi z manj priložnostmi  

 Zaživel nacionalni program Posluh!  

 ŠIŠKA FREESTYLE – Zaključni mega mix  

 Ljubljana za mlade 2015 – 2024  

 ŽINKANA 2014 – v ponos vsem!  
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NACIONALNO  

 O aktualnem dogajanju na MIZŠ 

 Gre za nas, ne za planet  

 Festival “Igraj se z mano” 

 BITI gandža 

 Znanstival dogodivščin 2015 

 NPK mladinski delavec – delavka  

 Strategija razvoja vsebinskih mrež NVO  

 Vsebinske mreže NVO  

 Slovesnost ob 25. obletnici MSS 

 Po srednji šoli na Karierni Tabor Nefiks  

 Mladi v delo na črno tudi »prisiljeni«  

 Slovenija, vse najboljše!  

 Federico V. Potočnik o beguncih  

 Google za neprofitne organizacije 

 Program “Izzivi mladim” v polnem teku  

 Z zaposlitvenimi klubi do dela  
 Usposabljanje za mlade vodiče  

 Počitniško raziskovanje prostovoljstva   

 Veseli dan prostovoljstva!  

 Anketa: medgeneracijsko učenje v NVO  

 

 

 

MEDNARODNO  

 Nepotopisno predavanje o in za Nepal 

 Skavt je prijatelj vsemu svetu  

 Ne sedi in čakaj! Vključi se!  

 T.A.K.E. – Tools for Active Knowledge on Entrepreneurship  

 Nova številka Mladja vabi k branju  

 Študijski obisk v Mladinskem centru Krško  

 Z evropskimi prostovoljci v Celju 

 Rdeči revirji v Zasavju 

 Medkulturni utrip na Jesenicah   

 “Flash mob” na dnevu prostovoljstva  
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 Posojila Erasmus + za magisterij 

 Kratka filmska delavnica DZMP 

 Vklopi se v mednarodno mladinsko delo!  

 EVS neprecenljiva izkušnja za mlade  

 Mladi o klimatskih spremembah  

 Mobilnost – mi smo za!  

 Po izkušnje in družbo na morje 

 Priložnosti mladih v tujini  
 Podelitev nagrad Državljan Evrope 2015  

 

 

STRUKTURIRANI DIALOG  

 Ambasadorji strukturiranega dialoga  

 Razprava o strukturiranem dialogu  

 Nova tema strukturiranega dialoga  

 

NAPOVED DOGODKOV 

 Začenja se festival Mladifest  

 “Tehnika ljudstvu” odpira Poletni kino  

 Sodeluj s celostno grafično podobo 

 ŠVIC Festival 2015  

 Izmenjava “Outdoor skills for urban kids”  

 Zaključek natečaja Prostovoljec leta 2014  

 Akcija vrzite kocko  
 Zaključek ŠiškaFreestyle  

 “Motivi KC Pekarna skozi camero obscuro”  

 Delavnica »Časopisnega gledališča«  

 Postani popotniški novinar  

 

 

 

 

 

 

 

 
Uredništvo portala mlad.si 

1. julij 2015 
info@mlad.si 

mailto:info@mlad.si
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 ČLANKI  

 

Kje so naše meje 

Mreža Vključen.si je v petek, 29. maja, organizirala drugo konferenco socialnega vključevanja, tokrat 

pod sloganom “Kje so naše meje?“.  Njen namen je bil dodatno usposobiti strokovne delavce 

nevladnih organizacij (NVO) s področja socialnega vključevanja za delo z uporabniki in seznanitev z 

novostmi na področju črpanja finančnih sredstev. več > 

Vir: Zavod NEFIKS 

 

DMK odgovor mladih  

Velenju so se minuli vikend zaključili 25. Dnevi mladih in kulture, ki jih vsako leto meseca maja prireja 

Šaleški študentski klub. Dnevi mladih in kulture (DMK) so nastali kot odgovor mladih na družbene 

spremembe in sicer kot alternativna prireditev dnevu mladosti, kateremu smo v preteklosti posvečali 

posebno pozornost.  več > 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

NPK mladinski delavec – delavka  

V torek, 2. junija se je drugič v tem letu sestala strokovna skupina za svetovanje pri določanju 

standardov za vzpostavitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) mladinska delavka/mladinski 

delavec. Cilj drugega srečanja je bila opredelitev pričakovanj mladinskega sektorja od procesa 

vzpostavitve NPK. več > 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

 

Prostovoljstvo bogati življenja mladih  

EKTC Maribor, član lokalne mreže prostovoljskih organizacij »Prostovoljstvo v Mariboru«, ki jo 

koordinira Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Pekarna Magdalenske mreže, se je 

pridružil drugim prostovoljskim organizacijam na »Festivalu prostovoljstva v Mariboru 2015, 20. maja 

2015 na osrednjem družabnem dogodku festivala, ki je potekal med 18. in 22. majem 2015 na 

Grajskem trgu. več > 

Vir: EKTC Maribor 

 

http://mlad.si/2015/06/kje-so-nase-meje/
http://mlad.si/2015/06/dmk-odgovor-mladih/
http://mlad.si/2015/06/npk-mladinski-delavec-delavka/
http://mlad.si/2015/06/prostovoljstvo-bogati-zivljenja-mladih/
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Namaste, Kiitos, Hvala  

Mladinska mreža MaMa v letu 2015 sodeluje v projektu “Youth creating solutions for meaningful 

participation”, ki poteka v sklopu programa Erasmus+, podakcija Capacity building for youth. V sklopu 

projekta so potekali 4 treningi za trenerje v vseh 4ih partnerskih državah: Sloveniji, Finski, Bangladešu 

in Nepalu. Vsak trening ima svoje področje, in sicer v Sloveniji smo raziskovali metode neformalnega 

izobraževanja in aktivno participacijo mladih. več>> 

Vir: Mreža MaMa 

 

Srečanje gasilske mladine  

Prvo junijsko soboto, 6. junija, so se v Novem Marofu na Hrvaškem zbrale ekipe mladih gasilcev in 

gasilk v starosti od 12 do 16 let iz Slovenije in Hrvaške. 17. srečanja slovenske in hrvaške gasilske 

mladine se je udeležilo 31 ekip. Slovenijo je zastopalo šest ekip mladincev, tri ekipe mladink, pet 

sodnikov, tri sodnice, predsednik mladinskega sveta Gasilske zveze Slovenije tovariš Uroš Leskovar in 

drugi. več>> 

Vir: Nina Kotar, članica Mladinskega sveta Gasilske zveze Slovenije 

 

Opolnomočenje mladih Romov  

Vključevanje družbeno marginaliziraniih skupin v svoje projekte predstavlja tisto dodatno vrednost, 

za katero si mladinski sektor in mladinski delavci neprestano prizadevajo. 4.6. in 5.6.2015 sta 

potekala dva tematska obiska strokovnjakov Sveta Evrope na temo opolnomočenja mladih Romov in 

vključitve mladinske politike v nacionalne strategije za vključevanje Romov v Republiki Sloveniji, ki so 

ga organizirali Urad Vlade RS za narodnosti, Urad RS za mladino in Svet Evrope. več>> 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

Prostovoljci v središču Ljubljane  

Vse generacije, vse barve, vsa znanja. Z Ljubeznijo. Pod tem sloganom so letos potekale številne 

aktivnosti v okviru nacionalnega tedna prostovoljstva. V sklopu tega tedna pa je bilo živahno tudi       

9. junija na Prešernovem trgu, kjer je pisana množica prostovoljcev in prostovoljskih organizacij 

ustavljala korake številnih mimoidočih sprehajalcev. več>> 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

http://mlad.si/2015/06/namaste-kiitos-hvala-%E0%A6%A7%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6/
http://mlad.si/2015/06/17-srecanje-slovenske-in-hrvaske-mladine/
http://mlad.si/2015/06/opolnomocenje-mladih-romov/
http://mlad.si/2015/06/prostovoljci-zavzeli-sredisce-ljubljane/
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Mladi, to je vaš trenutek - NEXTival 

Park Zvezda je pod soje žarometov postavil zaklade mlade generacije. V četrtek, 11. 6. 2015, je v 

središču mesta potekal že 6. festival NEXTival. Zavod BOB v ospredje postavlja mlade in s svojimi 

aktivnostmi v urbanih mestnih središčih zavzema javne prostore. Festival je na sončno četrtkovo 

popoldne ponudil priložnost mladim, da na njem predstavijo ustvarjalnost in kreativnost, ki jo skozi 

svojo mladost razvijajo v mladinskih centrih in mladinskih organizacijah. več>> 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

Mladinski svet Slovenije praznuje 

Mnogi aktivni akterji mladinskega sektorja vedo za Mladinski svet Slovenije ali krajše MSS. Večina  od 

njih pa je bila del Mladinskega sveta Slovenije, ki  je krovno nacionalno združenje mladinskih 

organizacij in šteje 11 polnopravnih in 2 pridruženi članici. Letos mineva četrt stoletja od njegove 

ustanovitve - 25. aprila 1990 je 17 organizacij podpisalo ustanovno listino. več>> 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

Svet stoji na mladih  

23. junija je v Kristalni palači potekala slovesnost ob praznovanju 25. obletnice Mladinskega sveta 

Slovenije. Mladinski svet Slovenije je krovna nacionalna organizacije, ki deluje na področju zastopanja 

in ščitenja interesov mladih, po dveh desetletjih in pol svojega delovanja pa je tudi eden izmed 

najglasnejših zagovornikov mladih. Uvodoma so vse zbrane nagovorili slavnostni govorniki, aktualni 

predsednik MSS-ja Tin Kampl, ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Benčič, 

ter prvi predsednik MSS-ja Janez Škulj. Sledila je predstavitev največjih dosežkov te organizacije v 25. 

letih njenega delovanja. več>> 

 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

 

Naj prostovoljci leta 2014  

Včeraj je potekala slavnostna podelitev priznanj za naj prostovoljce in prostovoljke leta 2014. 

Mladinski svet Slovenije (MSS) je letos že trinajstič zapored razpisal natečaj za leto 2014, za najboljše 

prostovoljke, prostovoljce, prostovoljski projekt, Naj mladinskega voditelja oziroma voditeljico in Naj 

mladinski projekt. Projekt je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije 

Boruta Pahorja. več>> 

 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

http://www.zavod-bob.si/
http://mlad.si/2015/06/mladi-to-je-vas-trenutek-nextival/
http://www.mss.si/
http://mlad.si/2015/06/cetrt-stoletja-mladinskega-sveta-slovenije/
http://mlad.si/2015/06/svet-stoji-na-mladih/
http://mlad.si/2015/06/naj-prostovoljci-leta-2014/
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Mladinski poletni vrvež  

Poletje je tu in poletni dnevi kar kličejo k aktivnostim na prostem. Mladinske organizacije in mladinski 

centri jemljejo mlade zelo resno, upoštevajo njihove želje in poskušajo njihov glas narediti še 

močnejši in družbeno odmevnejši, zato jih tudi v času poletnega oddiha ne pustijo spati. Po različnih 

krajih Slovenije bodo pod okriljem mladinskih organizacij in mladinskih centrov potekale številne 

aktivnosti, katerih soustvarjalci so tudi mladi prostovoljci pod okriljem mladinskih delavcev.  več>> 

 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

 

Prostovoljstvo in nevladne organizacije  

Ministrstvo za javno upravo je na podlagi odločitve Sveta Vlade RS za spodbujanje prostovoljstva, 

prostovoljskih in nevladnih organizacij objavilo povabilo k sodelovanju v dveh delovnih skupinah, ki 

bosta sodelovali pri pripravi nacionalne strategije za razvoj prostovoljstva in nevladnih organizacij, 

in sicer ena za področje prostovoljstva, druga pa za področje nevladnih organizacij. Več>> 

 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

 

 

 MNENJA 

 

Mednarodno mladinsko delo 

Vse pogosteje se znotraj mladinskega sektorja srečujemo z mednarodnim mladinskim delom, saj se 

zavedamo pomembnosti mobilnosti mladih. Mladim mobilnost ponuja veliko. Za to, da se mladi sploh 

lahko udeležijo usposabljanj, seminarjev in aktivnosti v tujini pa skrbijo mladinski delavci. Na temo 

mednarodnega mladinskega dela svoje poglede strnila Laura Krančan, specialistka za mladinsko delo 

z več kot desetletnimi izkušnjami na področju mladinskega dela. več>> 

 

Vir: Uredništvo mlad.si 
 
 
 
Težave se začnejo pri zasebnikih 

Življenje študentov in študentk naj bi bilo brezskrbno. Vsaj včasih je tako veljalo. Za nemoten študij 

naj bi imeli študentje in študentke urejeno subvencionirano prehrano, urejene bivalne razmere in 

morebitno štipendijo, če pa te ne, pa dobre pogoje za delo ob študiju. O tem, s kakšnimi ovirami 

se srečujejo študentje in študentke danes, je v nadaljevanju svoje mnenje delil z nami Martin Retelj, 

ki v Zvezi ŠKIS deluje pri odboru za socialo in zdravstvo. več>> 

 

Vir: Martin Retelj, Odbor za socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS 

 

http://mlad.si/2015/06/mladinski-poletni-vrvez/
http://mlad.si/2015/06/soustvarite-strategijo-za-razvoj-prostovoljstva-in-nevladnih-organizacij/
http://mlad.si/2015/06/mednarodno-mladinsko-delo-2/
http://mlad.si/2015/06/tezave-se-pojavljajo-pri-zasebnikih/
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Geto vila in njeni darovi 

Po ljubljanskih ulicah se sprehajajo darovi. Darovi se sicer radi skrivajo, ker se jih v veliki meri nismo 

naučili spoštovati. Drugačni so in kot vemo, je vse, kar je neraziskano in neodobreno lahko tudi 

strašljivo. Zato se je v Ljubljano naselila Geto Vila – da bi te darove poiskala in jih vzpodbudila. Vile 

najdeš na javno dostopnih površinah, kjer se zadržujejo mladi, kjer se pogovarjajo, včasih svetujejo, 

predvsem pa izmenjujemo znanje in izkušnje. več>> 

 

Vir: Zavod BOB 

 

 

Minister Boris Koprivnikar o prostovoljstvu 

Meseca maja so bili storjeni prvi koraki na poti do priprave strategije razvoja prostovoljstva, ki jo v 

sodelovanju z nevladnimi organizacijami pripravlja ministrstvo za javno upravo.Za mnenje o strategiji 

razvoja prostovoljstva smo povprašali ministra za javno upravo, Borisa Koprivnikarja, ki  je ob tej 

priložnosti zapisal, da je strategija pomemben dokument, vendar je še v nastajanju. Več o procesu 

priprave na poti do njenega dokončnega oblikovanja in o začrtanih smernicah si preberite v 

nadaljevanju. več>> 

 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

Mladinske definicije 

Radi imamo »visokoleteče« izraze, ki jih ponujajo evropske inštitucije na različnih področjih. Eno takih 

področij je socialno vključevanje, s katerim se (tudi nezavedno) vsakodnevno srečujemo pri svojem 

delu. Trenutno je to zelo aktualna tema na področju mladinskega dela, saj je Evropska komisija 

pripravila Strategijo vključevanja in raznolikosti. V Mladinskem centru Trbovlje postopoma gradimo 

mrežo organizacij, ki delajo tudi z mladimi z manj priložnostmi. več >> 

 

Vir: Mladinski center Trbovlje 

 

 

 

 INTERVJU 

 

“Največje veselje mi dajejo ljudje!” Intervju s prostovoljko Heleno Nagode. 

Društvo SKAM izmed vseh prostovoljcev tokrat predstavlja Heleno Nagode. Eno izmed najbolj 

dejavnih, ambicioznih, izkušenj in novih zamisli polno mlado prostovoljko. Trenutno je aktivna pri 

projektu Stična mladih, kjer je odgovorna za potek festivala. Povprašali smo jo o prostovoljstvu v 

našem društvu, o njenih izzivih ter mnenju o prostovoljskem delu med mladimi. več>> 

 

Vir: Društvo SKAM – Skupnost katoliške mladine 

http://mlad.si/2015/06/geto-vila-in-njeni-darovi/
http://mlad.si/2015/06/minister-koprivnikar-o-strategiji-nvo-in-prostovoljstva/
http://mlad.si/2015/06/socialno-vkljucevanje-in-podobne-definicije/
http://www.drustvo-skam.si/
http://mlad.si/2015/06/najvecje-veselje-mi-dajejo-ljudje/
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Janez Škulj: Pohvalno – deluje že 25 let  

V letošnjem letu Mladinski svet Slovenije, kot ga radi krajše imenujemo MSS, praznuje 25 let od 

ustanovitve, kar pomeni tudi 25 let aktivnega delovanja v mladinskem sektorju. O tem, kakšno je 

stanje danes in kaj vse se je spremenilo v 25 letih, smo se pogovarjali s prvim predsednikom MSS, 

Janezom Škuljem. več>> 

 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

 

 ANKETE 

 

Anketa: O prostovoljstvu med mladimi  

Prostovoljstvo ne pozna meja, deluje na različnih področjih – socialnem, športnem, izobraževalnem, 

zdravstvenem, kulturnem, okoljskem, turističnem in vključuje vse ljudi. Prostovoljstvo postaja vse 

bolj vrednota med mladimi in v mladinskih organizacijah. Tudi med poletnimi počitnicami mladi 

delajo kot prostovoljci na različnih taborih in projektih. več>> 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

 

 

 LOKALNO  

 

Doživljajsko igrišče – nova varna točka 

12.5.2015 se je v prostorih Mladinskega kulturnega centra Maribor, odvijala delavnica VARNE TOČKE, 

ki jo je organiziral UNICEF. Varne točke imajo v slovenskem prostoru že dolgo tradicijo delovanja.  Gre 

za različne javne prostore kot so knjižnice, zavarovalnice, lekarne, cvetličarne, mladinski centri in 

podobno. Ena izmed varnih točk je tako postalo tudi Doživljajsko igrišče v Mariboru. več>> 

 

Vir: Društvo Center za pomoč mladim 

 

Izmenjava dobrih praks med MC-ji  

Evropski kulturni in tehnološki center Maribor (EKTC Maribor) je v lanskem letu skupaj s srednješolci 

iz posameznih srednjih šol v Mariboru in znotraj tega dogodka pripravil tudi razstavo o izumitelju, 

inženirju, fiziku, matematiku Nikoli Tesla. Razstava se seli v MC Nova Gorica. V ta namen jih je v sredo, 

27. maja, v EKTC Maribor, v Centru eksperimentov, obiskala ekipa iz Mladinskega centra Nova Gorica. 

več>> 

 

Vir: EKTC Maribor in MC Nova Gorica 

 

http://mlad.si/2015/06/pohvalno-deluje-ze-25-let/
http://mlad.si/2015/06/anketa-o-prostovoljstvo-med-mladimi/
http://mlad.si/2015/06/dozivljajsko-igrisce-nova-varna-tocka-v-mariboru/
http://mlad.si/2015/06/sodelovanje-med-mladinskimi-centri-po-sloveniji/
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Kdo je mrtev, film neodvisne mladinske produkcije 

V petek, 29. maja so v Celju dočakali premiero neodvisnega mladinskega filma Kdo je mrtev. Film, ki 

so ga kreativni dijaki ustvarili z eno kamero, enim mikrofonom in v dveh poletjih, je publika v polni 

dvorani Mestnega kina Metropol, odlično sprejela. več>> 

 

Vir: Celjski mladinski center 

 

IN\VisibleCities 

V sredo, 3. junija, so Gorica, Nova Gorica, Trst in Miren, s pomočjo intermedijske umetnosti, 

multimedije in interaktivnosti, zaživeli v novi, reinterpretirani podobi. In\VisibleCities, prvi 

mednarodni festival urbane multimedije v Italiji, katerega partner je tudi PiNA, bo obiskovalcem do 

nedelje, 7. junija ponujal pester nabor performansov, delavnic, konferenc in multimedijskih instalacij, 

mednarodnemu občinstvu pa se bodo predstavili tudi mladi slovenski ustvarjalci. več>> 

 

Vir: Kulturno izobraževalno društvo PINA 

 

 

Priložnost za poletno izmenjavo 

Prihaja poletje in polno priložnosti. Tudi za izmenjave v okviru mladinskih projektov, ki jih organizirajo 

mladinski centri in mladinske organizacije. V Velenju je skupina mladih deklet tokrat v sodelovanju z 

Mladinskim centrom Velenje in Opa:celico pripravila malce drugačno poletno izmenjavo. 5. junija so 

menjali oblačila, obutev, igrače in drugo opremo. več>> 

 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

 

Škratmobil – opolnomočimo mlade!  

26. maja se je Pred Kulturnim centrom v Semiču z delavnico za najmlajše začel projekt Škratmobil, ki 

ga izvaja ljubljansko Kulturno umetniško društvo Anarhiv skupaj s partnerji, Kulturnim centrom Semič, 

Zavodom za uveljavljanjem vizualne kulture Vizo, Izobraževalnim centrom za zdravo življenje EDUCOR, 

Knjižnjico Črnomelj in Kulturno umetniškim društvom Plac. Več>> 

 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

 

Prvomajske delavnice za otroke v Ilirski Bistrici 

V Ilirski Bistrici z namenom, da popestrimo prvomajske počitnice, smo se po uspešnem sodelovanju, 

ponovno združili Mladinski klub Nade Žagar in Center za socialno delo Ilirska BIstrica. Skupna želja je 

bila, da bi otrokom omogočili pestro in kreativno preživljanje prostega časa tekom počitnic.  več>> 

 

Vir: Mladinski klub Nede Žagar 

http://mlad.si/2015/06/kdo-je-mrtev/
http://invisiblecities.eu/en/
http://pina.si/
http://mlad.si/2015/06/na-invisiblecities-mladi-slovenski-ustvarjalci/
http://mlad.si/2015/06/priloznost-za-poletno-izmenjavo/
http://mlad.si/2015/06/skratmobil-opolnomocimo-mlade/
http://mlad.si/2015/06/prvomajske-delavnice-za-otroke-v-ilirski-bistrici/
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Športna sobota v Slovenskih Konjicah  

V soboto, 13. junija, so bile Slovenske Konjice v znamenju mladih in športa. Mladi so se lahko pomerili 

v različnih športnih aktivnostih in tako aktivno preživeli konec tedna ob aktivnostih kot so dobrodelni 

tenis turnir, tekmovanja v nogometu, odbojki na mivki, košarki in številnih drugih. več>> 

 

Vir: Mladinski svet Občine Slovenske Konjice 

 

 

50 odtenkov sive ekonomije 

Zavod Nefiks je v okviru projekta »50 odtenkov sive ekonomije« organiziral debatno delavnico ZA in 

PROTI , ki se je odvijala na Gimnaziji Ravne. Mladi so dobili priložnost za kritično razmišljanje in 

spoznavanja pomena neformalnega učenja v vsakodnevnem življenju. Več>> 

 

Vir: Zavod NEFIKS 

 

 

NEXTIVAL: Mladi, to je naš trenutek!  

V četrtek, 11. 6. 2015, se bo v Parku Zvezda med 12.00 in 19.00 odvijal že šesti festival ustvarjalnosti 

mladih! Vabimo mlade vseh velikosti in oblik, verstev, družbenih položajev ter spolov, posameznike, 

organizirane ali neorganizirane skupine, društva, mladinske organizacije, neuvrščene in druge.  

Več>> 

 

Vir: Zavod Bob 

 

 

Mladinski kulturni festival v Krškem 

V Mladinskem centru Krško je v soboto potekal Mladinski kulturni festival 2015. Dnevno dogajanje je 

otvoril Klovn Žare, ki je z različnimi triki in vragolijami navduševal najmlajše. S pestrim programom 

uspelo na prizorišče privabiti predstavnike vseh generacij – od otrok do starejše generacije. več>> 

 

Vir: Klub posavskih študentov 

 

 

Mednarodni filmski festival  

Pozivamo vse mlade nadobudne umetnike k oddaji prispevkov za mednarodni tekmovanji 5. StopTrik 

Mednarodnega filmskega festivala v Sloveniji in na Poljskem. StopTrik MFF je festival stop motion 

animacije zato je tekmovanje namenjeno filmom, ki uporabljajo stop motion tehnike. Več>> 

 

Vir: PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno 

sodelovanje 

http://mlad.si/2015/06/sportna-sobota-v-slovenskih-konjicah/
http://mlad.si/2015/06/50-odtenkov-sive-ekonomije/
http://mlad.si/2015/06/nextival-mladi-to-je-nas-trenutek/
http://mlad.si/2015/06/mladinski-kulturni-festival/
http://mlad.si/2015/06/mednarodni-filmski-festivala/


   
                                                                                                                                 

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.  
 

 

 

Mavrica želja iz Zavoda BOB  

Skupina Vse ali nič iz Zavoda Bob vabi na intenzivno dvodnevno delavnico, kjer bomo na vse ali nič in 

po metodi gledališča zatiranih spoznavali tehniko Mavrica želja. Delavnica je namenjena predvsem 

mladim do 29. leta starosti (in mladim v duhu) in je brezplačna. Predhodne gledališke izkušnje niso 

potrebne. Zgolj pripravljenost na spoznavanje novega in ščepec kreativnosti. več>> 

 

Vir: Zavod BOB 

 

 

BoSOROK 2015 

Že peto leto zapovrstjo je v Bistrici ob Sotli potekal BoSorok, največji koncertni dogodek mladih v 

Bistrici ob Sotli. To je predvsem prispevek Mladinskega društva k programu ob občinskem prazniku 

občine Bistrica ob Sotli. več>> 

 

Vir: Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli  

 

 

Igrani film o prevzgojnem domu 

Mladinski center Krško že več let posebno pozornost namenja mladim z manj priložnostmi in iz 

ranljivih ciljnih skupin. Pri tem izvajajo različne mladinske aktivnosti in projekte namenjene prav tem 

skupinam. Eden izmed projektov je bilo snemanje igranega filma v prevzgojnem domu Radeče. več>> 

 

Vir: Mladinski center Krško 

 

Bodi alter – ne se kregat  

V Centru za mlade Domžale se zavedajo pomena mirnega reševanja konfliktov. V torek, 16. junija so  

organizirali delavnico mediacije za mlade. Skupaj z izkušeno voditeljico delavnic mediacije, Damiro 

Radovanović so odgovorili na vprašanja kot so: kako se  izogniti konfliktom, kako lahko pomagam 

prijateljem v konfliktu. več>> 

 

Vir: Javni zavod center za mlade Domžale 

 

Študijski obisk igrišča Fratz Graz  

Sodelavci Doživljajskega igrišča in mladi prostovoljci so v juniju obiskali otroško igrišče, ki deluje po 

metodi doživljajske pedagogike – Fratz Graz. Tamkajšnji sodelavci, otroci in mladi obiskovalci, so nas 

toplo sprejeli in razkazali njihovo doživljajsko igrišče. Med ogledom so nam predstavili kako je igrišče 

nastajalo in nam pokazali igralne strukture. več>> 

 

Vir: Društvo CPM 

http://www.zavod-bob.si/
http://mlad.si/2015/06/mavrica-zelja-iz-zavoda-bob/
http://mlad.si/2015/06/bosorok-2015/
http://www.mc-krsko.si/
http://mlad.si/2015/06/snemanje-igranega-filma-v-prevzgojnem-domu/
http://mlad.si/2015/06/bodi-alter-ne-se-kregat/
http://mlad.si/2015/06/studijski-obisk-igrisca-fratz-graz/
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REFERENCE - priznanje za perspektivne mlade  

Pod vzornim in predanim vodstvom direktorice Marjetke Kastner, mag. poslovnih ved in njenih 

sodelavk in sodelavcev je v realizaciji Life Learning Academia potekal v začetku junija 2015 na Brdu 

pri Kranju drugi, dva dni trajajoči akademsko gospodarski kongres – AEC 2015. V minulem obdobju so 

bili zabeleženi izjemni dosežki, katerih mladi avtorji so prejeli priznanja Referenca, Mentor in 

Internacional koordinator znanj. več >> 

 

Vir: MCP-PC NVO 

 

Mladi preventivno proti zasvojenostim  

V soboto, 13. 6. 2015, je Klub študentov Dravinjske doline organiziral tradicionalni »Veter v laseh« 

pod geslom: s športom proti vsem vrstam zasvojenosti. Tudi skozi športne aktivnosti mladi pokažejo 

svoje zanimanje za družbeno aktivnosti in so aktivni državljani, z željo po spreminjanju javnih 

prostorov in lokalnih politik. več>> 

 

Vir: KŠDD 

Denar je bolj varen v rokah ljudi  

Zavod Nefiks je v okviru projekta »50 odtenkov sive ekonomije« organiziral debatno delavnico ZA in 

PROTI, ki se je odvijala na Gimnaziji Ravne. Na Zavodu Nefiks so se za izvedbo projekta odločili zaradi 

zavedanja, da siva ekonomija na eni strani mladim odžira zaposlitvene priložnosti, po drugi strani pa 

so mladi včasih zato, da lahko preizkusijo svojo podjetno idejo, ‘prisiljeni’ delovati v teh okvirjih. več>> 

 

Vir: Zavod Nefiks 

 

 

Dijaki o posledicah sive ekonomije  

Med 15. in 17. junijem so že tako pestre dopoldneve v Hiši mladih v Palah dodatno razvedrili dijaki 

Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina. Dijaki so v Hiši mladih razmišljali o posledicah sive ekonomije in 

ugotavljali, do katerih storitev smo upravičeni, zaradi včasih sicer zasovraženega davčnega sistema. 

Pri tem so se učili kritičnega mišljenja ter razmišljanja o posledicah sive ekonomije.  več>> 

 

Vir: Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina 

 

 

Dajmo se aktivirat  

Dober mesec nazaj je prišla v Trbovlje skupina ljudi, ki jih zanima prav posebna tema. Področje, zaradi 

katerega je prišlo v Trbovlje 23 mladih, zadeva mlade s posebnimi potrebami ter okolje, v katerem 

živijo. Do tega obiska pa ni prišlo kar po naključju, ampak je bil to precej dolg proces, ki je zahteval 

veliko truda in časa in si zasluži tudi kakšno besedo več. več>> 

 

Vir: Mladinski center Trbovlje 

http://mlad.si/2015/06/reference-priznanje-za-perspektivne-mlade/
http://mlad.si/2015/06/mladi-preventivno-proti-zasvojenostim/
http://mlad.si/2015/06/denar-je-bolj-varen-v-rokah-ljudi/
http://mlad.si/2015/06/dijaki-vse-bolj-obvesceni-o-posledicah-sive-ekonomije/
http://mlad.si/2015/06/v-trbovljah-z-mladimi-z-manj-priloznostmi/
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Nov plac za mlade?  

DOMŽALE – Aktivna participacija je pri mladih zelo pomembna. V različnih lokalnih okoljih jo mladi 

izražajo na posebne načine. Najbolj pogosta aktivna participacija v zadnjem letu pa je oblikovanje 

lastnih prostorov za izražanje aktivne participacije in aktivnosti v določenem okolju. In kako se začne? 

Ponavadi v procesu strukturiranega dialoga in to je prava pot. več>> 

 

Vir: Zavod Center za mlade Domžale 

 

Turnir v ulični košarki 

Ne veste, kaj bi počeli med poletjem? Imate veliko prostega časa, a malo idej? Center za mlade 

Domžale vam ponuja možnost, da vsaj eno popoldne preživite aktivno – na turnirju ulične košarke. 

Turnir bo potekal v soboto, 4. julija, od 17. ure dalje. Na njem lahko sodelujejo vsi rekreativni 

športniki med 16. in 30. letom starosti. več>> 

Vir: Javni zavod center za mlade Domžale 

 

 

Na razstavo in poletni krožnik 

V torek, 23. junija je bilo v Mladinskem centru Zagorje kulturno in kulinarično obarvano. Vsekakor 

vredno obiska, druženja in podpore mladih, ki svojo kreativnost podajo na ogled in okus. V likovnem 

ciklu mladih umetnikov so otovorili razstavo slik ljubiteljske umetnice Nike Čehovin. več>> 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

 

Mladi zmaji na festivalih  

Javni zavod Mladi zmaji se je v letu 2015 ponovno pridružil festivalskemu dogajanju v Ljubljani. 

Ključna dogodka letošnjega dogajanja sta bila Veseli dan prostovoljstva in NEXTIVAL.  Namen 

festivala je promocija prostovoljstva v Sloveniji, prepoznavanje sodelovanja in ustvarjanja boljše 

družbe skozi prostovoljno delo. več>> 

 

Vir: Sandra Smiljanič, Koordinatorka Četrtnega mladinskega centra Bežigrad, JZ Mladi zmaji 

 

 

Posluh! nadaljeval v Zagorju ob Savi  

V torek, 23. junija 2015, so se člani Društva IndiJanez v okviru programa Posluh! odpravili v Mladinski 

center Zagorje ob Savi (Mc ZOS), kjer so se varovancem programa PUM tudi tokrat predstavili 23-

letna Katja – kot transspolna oseba, 23-letni Maks kot nekdanji odvisnik od alkohola in 30-letna 

Valentina, ki je na invalidskem vozičku. več>> 

 

Vir: Kulturno društvo mladinski center Indijanez 

http://mlad.si/2015/06/nov-plac-za-mlade/
http://www.czm-domzale.si/
http://www.czm-domzale.si/
http://mlad.si/2015/06/turnir-v-ulicni-kosarki/
http://www.mczos.si/
http://mlad.si/2015/06/5260/
http://www.mladi-zmaji.si/
http://mlad.si/2015/06/mladi-to-je-vas-trenutek-nextival/
http://mlad.si/2015/06/mladi-zmaji-na-festivalih-2/
http://mlad.si/2015/06/posluh-nadaljeval-v-zagorju-ob-savi/
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Mladi vse bolj aktivni v politiki  

V soboto, 27. junija 2015 je bil ustanovljen Klub članov občinskih in mestnih svetov Slovenske 

demokratske mladine, katerega predsednik je postal Gašper Pečar, mlad občinski svetnik iz 

Oplotnice. Slovenska demokratska mladina šteje okoli 3 000 članov. Cilj je mladim omogočiti 

sodelovanje pri oblikovanju in izražanju politične volje na vseh področjih javnega življenja. več>> 

 

Vir: Slovenska demokratska mladina 

 

 

SDM zbirali zamaške celo leto  

Slovenska demokratska mladina je zaključila celoletno zbiranje zamaškov. Ob zaključku šolskega leta 

sta Simona Purkat in Matej Zorko iz vodstva Slovenske demokratske mladine oddala zbrane zamaške. 

Zamaške so odpeljali na Škofijsko klasično gimnazijo Ljubljana, kjer jih bodo zbrane v večjih količinah 

oddali v prave roke, pomoči potrebnim. več>> 

 

Vir: Slovenska demokratska mladina 

 

 

Mladi in njihova participacija  

Društvo Sezam že vrsto let izvaja program neformalne izobraževanja z dijakinjami in dijaki 

Biotehniškega izobraževalnega centra smer naravovarstveni tehnik. Namen programa je mladim 

predstaviti ekološke tematike, ki jih v formalnem šolskem curiculumu ne morejo najti in hkrati vsem, 

ki se udeležujejo programa, ponujati krepitev njihove strokovne usposobljenosti. več>> 

 

Vir: Združenje mladih, staršev in otrok Sezam 

 

 

Širitev programa Posluh! Društvo IndiJanez z mladimi z manj priložnostmi  

Na podlagi pozitivnega odziva in izjemnega zanimanja za program Posluh!, ki ga v Društvu IndiJanez 

izvajajo že od leta 2013, ko so na programu sodelovali gluhi in naglušni mladostniki in po tem, ko so 

ga v letu 2014 vsebinsko razširili s področjem spolnih identitet, ki se je na srednjih šolah izkazalo kot 

tabuizirano in s stereotipi prepredeno tematiko.  Več>> 

 

Vir: Kulturno društvo mladinski center Indijanez 

 

 

Zaživel nacionalni program Posluh!  

V ponedeljek, 22. junija 2015, so se člani Društva IndiJanez odpravili na Gimnazijo Franca Miklošiča v 

Ljutomerju, kjer je potekal medkulturni dan. Sodelovali so s programom Posluh!, ki je namenjen 

razumevanju drugačnosti in razbijanju stereotipov. več>> 

 

Vir: Kulturno društvo mladinski center Indijanez 

http://mlad.si/2015/06/mladi-vse-bolj-aktivni-v-politiki/
http://mlad.si/2015/06/sdm-zbirali-zamaske-celo-leto/
http://www.bic-lj.si/
http://mlad.si/2015/06/mladi-in-njihova-participacija/
http://mlad.si/2015/06/siritev-programa-posluh/
http://mlad.si/2015/06/zazivel-nacionalni-program-posluh/
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ŠIŠKA FREESTYLE – Zaključni mega mix  

V torek, 16.6.2015 so mladi pred CUK Kino Šiška ponovno ustvarjali z umetniki urbane kulture in 

urbanih športov. Dogodek je organiziral Četrtni mladinski center Šiška (Javni zavod Mladi zmaji) v 

sodelovanju s ŠD Urban Roof in CUK Kino Šiška. več>> 

 

Vir: Simon Rajšp, koordinator Četrtnega mladinskega centra Šiška, JZ Mladi zmaji 

 

 

Ljubljana za mlade 2015 – 2024  

V mestni hiši je v drugi polovici meseca junija, potekala panelna razprava, na kateri so mladi 

predstavili svoje predloge in ideje, ki bi jih Mestna občina Ljubljana lahko vključila v Strategijo za 

mlade 2015-2024. Razprava je sledila javni tribuni na temo osnutka Strategije MOL za mlade 2015 – 

2024, ki je potekala par dni prej v Veliki sejni dvorani Mestne hiše. Več>> 

 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

 

ŽINKANA 2014 – v ponos vsem!  

V ponedeljek, 29.6.2015 je Mladinski svet Slovenije (MSS), pod častnim pokroviteljstvom predsednika 

RS Boruta Pahorja, izvedel zaključno prireditev natečaja Prostovoljec leta 2014, na kateri so razglasili 

najboljše prostovoljce in prostovoljske projekte za leto 2014. več>> 

 

Vir: Mladinski center Dravinjske doline 

 

 

 

 

 NACIONALNO  

 

O aktualnem dogajanju na MIZŠ 

V petek, 29. 5. 2015, ob 18:00 vas vabimo v prostore MISC INFOPEKA na aktivistični posvet na temo 

dogajanja na MIZŠ. Glede na dogajanje na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport v zadnjem 

obdobju (menjave ministric, vsebinsko katastrofalni “osnutki konceptov”) in smer v katero želi visoko 

šolstvo (oz. izobraževanje) peljati nova ministrica, smo študenti, profesorji, zaposleni na fakultetah / 

univerzi in civilna družba pred nalogo zaustaviti nadaljnje prodiranje neoliberalne logike v sfero 

javnega/skupnega. več>> 

 

Vir: Pekarna Magdalenske mreže 

 

 

http://mlad.si/2015/06/siska-freestyle-zakljucni-mega-mix/
http://mlad.si/2015/06/ljubljana-za-mlade-2015-2024/
http://www.mss.si/sl/index.html
http://mlad.si/2015/06/zinkana-2014/
http://mlad.si/2015/06/aktivisticni-posvet-na-temo-aktualnega-dogajanja-na-mizs/
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Gre za nas, ne za planet  

28. maja je v prostorih Mladinskega združenja Brez izgovora potekal posvet na temo zmanjševanja 

stroškov in nizko-ogljičnega delovanja mladinskih organizacij. Dogodek sta podprla Evropska komisija 

preko programa Erasmus+ in organizacija 350.org preko programa Green Funds. več>> 

 

Vir: Brez izgovora Slovenija 

 

 

Festival “Igraj se z mano” 

V Ljubljani je v petek, 29.5.2015, vrata zaprl 9. mednarodni festival »Igraj se z mano«. Za zaključek 

festivala je na polnem Kongresnem trgu poskrbela energična pevka Jana Šušteršič, ambasador 

letošnjega festivala raper Zlatko skupaj z vokalistko Tamaro, pred tem pa so občinstvo ogrevali člani 

Pihalnega orkestra Litostroj. več>> 

 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

 

BITI gandža 

V okviru zbirke knjižic BITI*, ki jih izdaja KUD Pozitiv v sodelovanju z Dijaškim domom Ivana Cankarja, 

je izšla že 12. knjižica: BITI Gandža. Knjižica BITI gandža, govori o problematiki povezani z ilegalno 

drogo – marihuano in k izpostavljeni problematiki, kot to velja za knjižice iz zbirke BITI, pristopa iz 

zornega kota mladega, odraščajočega človeka. več>> 

 

Vir: Kulturno umetniško društvo Pozitiv 

 

 

Znanstival dogodivščin 2015 

Prihaja tridnevni Znanstival dogodivščin, ki ga organizira Hiša eksperimentov. Festival je namenjen 

promociji znanosti in izobraževanja in bo letos potekal med 5. in 7.6.2015 v Ljubljani. Tridnevni 

festival znanstvenih predavanj, dogodivščin in eksperimentalnih delavnic je namenjen vsem 

radovednim in vedoželjnim ljudem, ki si želijo pridobivati izkušnje na drugačen način in se učiti.  več>> 

 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

 

NPK mladinski delavec – delavka  

V torek, 2. junija se je drugič v tem letu sestala strokovna skupina za svetovanje pri določanju 

standardov za vzpostavitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) mladinska delavka/mladinski 

delavec. Cilj drugega srečanja je bila opredelitev pričakovanj mladinskega sektorja od procesa 

vzpostavitve NPK. več>> 

 

Vir: Uredništvo mlad.si 

http://www.noexcuse.si/
http://mlad.si/2015/06/gre-za-nas-ne-za-planet/
http://mlad.si/2015/06/festival-igraj-se-z-mano/
http://mlad.si/2015/06/biti-gandza/
http://mlad.si/2015/06/znanstival-dogodivscin-2015/
http://mlad.si/2015/06/npk-mladinski-delavec-delavka/
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Strategija razvoja vsebinskih mrež NVO  

V sredo, 10. junija 2015, bo med 10. in 14. uro v Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova,                   

potekala Nacionalna konferenca o strategiji razvoja vsebinskih mrež NVO. Namen konference                  

je predstaviti potenciale nevladnih organizacij, vlogo vsebinskih mrež sedaj in opredeliti njihovo  

vlogo v prihodnje. več>> 

 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

 

Vsebinske mreže NVO  

Vsebinske mreže nevladnih organizacij (NVO),  ki so sofinancirane s strani Ministrstva za javno upravo 

in skrbijo za delovanje nevladnih organizacij na različnih vsebinskih področjih, so 10. junija 

organizirale nacionalno konferenco o strategiji razvoja vsebinskih mrež. Vsebinske mreže so svoje 

povezovanje poimenovale konzorcij vsebinskih mrež nevladnih organizacij. več>> 

 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

 

Slovesnost ob 25. obletnici MSS 

Aprila 1990 je 17 organizacij z namenom avtonomnega organiziranja mladih ustanovilo krovno 

mladinsko organizacijo – Mladinski svet Slovenije. V letošnjem letu tako obeležujemo 25. obletnico 

delovanja, ki bi jo želeli praznovati skupaj z vami. več>> 

 

Vir: MSS 

 

 

Po srednji šoli na Karierni Tabor Nefiks  

Obiskuješ srednjo šolo in ne veš kaj bi počel/a potem? Te zato grabi panika in imaš v glavi kup 

vprašanj? Bodi brez skrbi – ni panike! V septembru bo Zavod Nefiks organiziral Karierni Tabor Nefiks, 

ki je namenjen dijakom/dijakinjam 2. -3. letnikov. Namen tabora je spoznati in pridobiti informacije o 

različnih poklicih, odkriti nove načine učenja, spoznati sebe, se družiti in se imeti “fajn”. več>> 

 

Vir: Zavod Nefiks 

 

 

Slovenija, vse najboljše!  

Pozdravljamo samostojno Slovenijo, čestitke! 25. junij 1991 – poslanci sprejmejo Temeljno ustavno 

listino o samostojnosti, ustavni zakon in deklaracijo o neodvisnosti in nove simbole – Slovenija 

razglasi samostojnost.  več>> 

 

Vir: Mlada Slovenija – podmladek Nsi 

http://mlad.si/2015/06/konferenca-o-strategiji-razvoja-vsebinskih-mrez-nvo/
http://mlad.si/2015/06/vsebinske-mreze-nvo/
http://www.mss.si/
http://mlad.si/2015/06/slovesnost-ob-25-obletnici-mladinskega-sveta-slovenije/
http://mlad.si/2015/06/po-srednji-soli-na-karierni-tabor-nefiks/
http://mlad.si/2015/06/slovenija-vse-najboljse/
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Mladi v delo na črno tudi »prisiljeni«  

V Hostlu Celica se je odvila delavnica na temo sive ekonomije, ki jo je Zavod Nefiks organiziral v 

okviru projekta »50 odtenkov sive ekonomije.« Mladi so iskali odgovore na izziv, kako dijakom na 

zanimiv in poučen način predstaviti problematiko sive ekonomije ter iskali rešitve, kako bi se lahko 

obseg sive ekonomije v Sloveniji zmanjšal. več>> 

 

Vir: Zavod Nefiks 

 

 

Federico V. Potočnik o beguncih  

Vsak 122. človek na svetu je danes begunec, notranje razseljena oseba ali prosilec za azil. Lani je bilo 

torej po vsem svetu takih ljudi kar 60 milijonov. Ogromno število med njimi je otrok in mladih. Glede 

na perečo temo v zadnjem obdobju, so se glede reševanja te humanitarne krize, kot jo imenujejo 

mnogi, začela pojavljati številna vprašanja. več>> 

 

Vir: Federico V. Potočnik,  predsednik Mlade Slovenije 

 

 

Google za neprofitne organizacije 

Spletni velikan Google je razvil in lansiral program, ki je odlična novica za slovenske neprofitne 

organizacije. Program “Google za neprofitne organizacije” (Google For Non-Profits), omogoča prost 

dostop do številnih Googlovih plačljivih storitev, izdelkov in orodij. več>> 

 

Vir: Zavod MISSS 

 

 

Program “Izzivi mladim” v polnem teku  

Javna agencija SPIRIT Slovenija v okviru svoje blagovne znamke Mladim se dogaja izvaja program, ki 

predstavlja podlago za sistematično spodbujanje sodelovanja mladih s podjetji. 

Namen je mlade med 15. in 29. letom starosti spodbuditi k ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti 

ter razvijanju spretnosti, ki bodo vplivale na njihov nadaljnji osebni in poklicni razvoj. Hkrati želijo 

podjetjem dati možnost pridobitve novih, svežih idej za rešitev njihovih realnih poslovnih izzivov. 

več>> 

 

Vir: Uredništvo Mlad.si 

 

 

Z zaposlitvenimi klubi do dela  

Prišli smo do zaključka tretje sezone zaposlitvenih klubov za mlade. V treh letih, odkar teče projekt, je 

projekt Zavoda Nefiks kar 120 mladim pomagal do različnih oblike del, od tega smo  v zadnji sezoni 

http://mlad.si/2015/06/mladi-v-delo-na-crno-pogostokrat-prisiljeni/
http://mlad.si/2015/06/federico-v-potocnik-o-beguncih-si-tega-spreminjanja-druzbe-zelimo/
http://mlad.si/2015/06/google-za-neprofitne-organizacije/
http://mlad.si/2015/06/program-izzivi-mladim-v-polnem-teku/
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kar 69-im pomagali do novih priložnosti.  Zaposlitvenih klubov pa Zavod Nefiks ne bi mogel zagnati 

brez Žura z razlogom in podpore Si.mobilove znamke za mlade ORTO. Več>> 

 

Vir: Zavod Nefiks 

 

 

Anketa: medgeneracijsko učenje v NVO  

Na mladinske organizacije se obračamo s prošnjo po izpolnjevanju anketnega vprašalnika za 

ugotavljanje možnosti razvoja medgeneracijskega učenja. V letu 2015 se Slovenska univerza za tretje 

življenjsko obdobje in Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije v projektu Slovenska 

mreža za izobraževanje starejših in medgeneracijsko sodelovanje posvečata raziskovanju in razvijanju 

možnosti za medgeneracijsko sodelovanje in učenje. Več>> 

 

Vir: ZAVOD MISSS mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije 

 

 

 

 MEDNARODNO  

 

 

Nepotopisno predavanje o in za Nepal 

Nepotopisno predavanje o Nepalu in za Nepal je netipičen potopis s humanitarno noto. Prvi se je 

zgodil maja v MC Zagorje, sedaj pa se nadaljuje v Mariboru. V začetku marca letošnjega leta je Mreža 

MaMa, mreža slovenskih mladinskih centrov, organizirala obisk treninga za mladinske delavce v 

Nepalu, na temo človekovih pravic. več>> 

 

Vir: Pekarna Magdalenske mreže Maribor 

 

 

Skavt je prijatelj vsemu svetu  

Praznujemo lahko tudi tako, da dajemo, je naše vodilo že vrsto let. V letu ko  praznujemo, se 

zahvaljujemo in veselimo, so naše sestre in bratje nepalski skavti in skavtinje, postavljeni pred veliko 

preizkušnjo. Skavtinja in skavt sta prijatelja vsakomur in vsem skavtinjam in skavtom sestra in brat 

in 50 milijonov nas je, družijo nas isti zakoni in obljuba, vsi se trudimo pustiti svet vsaj malček boljši 

kot smo ga prejeli. več>> 

 

Vir: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov 

 

 

http://mlad.si/2015/06/z-zaposlitvenimi-klubi-do-dela-120-mladih/
http://mlad.si/2015/06/anketa-za-ugotavljanje-moznosti-razvoja-medgeneracijskega-ucenja-v-nvo/
http://www.mreza-mama.si/
http://www.mreza-mama.si/
http://mlad.si/2015/06/nepotopisno-predavanje-o-nepalu-in-za-nepal/
http://mlad.si/2015/06/skavt-je-prijatelj-vsemu-svetu/
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Ne sedi in čakaj! Vključi se!  

Mladinski center Dravinjske doline je v sodelovanju z Mrežo MaMa, v ponedeljek, 1.6.2015, izvedel 

promocijsko neformalno delavnico na temo mednarodne mobilnosti na Srednji strokovni in poklicni 

šoli Zreče. Mreža MaMa v mesecu maju in juniju gosti skupinski EVS projekt There is a World outside 

your window, preko katerega se promovira mobilnost mladih po Sloveniji. več>> 

 

Vir: Mladinski center Dravinske doline 

 

 

T.A.K.E. – Tools for Active Knowledge on Entrepreneurship  

Med 17. in 24. majem 2015 so se trije mladi Celjani, prostovoljci Celjskega mladinskega centra, 

udeležili mladinskega usposabljanja v Zadru, na Hrvaškem. Najprej so se spoznali z drugimi udeleženci 

in kulturami, saj so bili udeleženci iz 7 različnih držav: Hrvaške, Slovenije, Makedonije, Romunije, 

Bolgarije, Madžarske in Španije. več>> 

 

Vir: Ines Gabriel, Celjski mladinski center 

 

 

Nova številka Mladja vabi k branju  

Izšla je že 33. številka revije Mladje, ki jo izdaja Movit, Nacionalna agencija programa Erasmus+. Na 

njenih straneh boste našli sveže in aktualne teme, intervjuje z zanimivimi sogovorniki, poučne 

prispevke in razmišljanja o, za mlade in malo manj mlade, pomembnih tematikah. več>> 

 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

 

Študijski obisk v Mladinskem centru Krško  

MC Krško je med 11.5. in 18.5.2015 gostil študijski obisk v sklopu programa Erasmus+, pod naslovom 

Real youth in action in rural areas. Na obisku smo imeli mladinske delavce iz Latvije, Makedonije, 

Bolgarije, Romunije, Turčije, Italije in Španije. Cilj projekta je izmenjava primerov dobrih praks na 

področju mladine v ruralnih okoljih in delo z mladimi. več>> 

 

Vir: Mladinski center Krško 

 

 

Z evropskimi prostovoljci v Celju  

Med 28. majem in 2. junijem 2015 so se v Celjskem mladinskem centru mudili EVS prostovoljci 

(Evropska prostovoljna služba). Deset prostovoljcev iz Estonije, Finske, Cipra, Portugalske in Italije, 

starih med 18 in 29 let, je v Slovenijo prišlo v okviru dvomesečnega skupinskega EVS projekta There is 

a world outside your window (Svet vas čaka na drugi strani okna), ki ga izvaja mreža MaMa. več>> 

 

Vir: Celjski mladinski center 

http://www.mcdd.si/
http://www.mreza-mama.si/
https://www.facebook.com/TWOYW2015?fref=ts
https://www.facebook.com/TWOYW2015?fref=ts
http://mlad.si/2015/06/ne-sedi-in-cakaj-vkljuci-se/
http://mlad.si/2015/06/t-a-k-e/
http://mlad.si/2015/06/sveza-stevilka-revije-mladje-vabi-k-branju/
http://mlad.si/2015/06/studijski-obisk-v-mladinskem-centru-krsko-2/
http://mlad.si/2015/06/z-evropskimi-prostovoljci-na-drugi-strani-okna-2/
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Rdeči revirji v Zasavju   

Pretekli konec tedna se je zaključil tretji mednarodni festival uprizoritvenih umetnosti, Festival Rdeči 

revirji. Tri zasavske občine, deset dni, več kot 60 brezplačnih prireditev, ki so bile namenjene prav 

vsakomur. Več>> 

 

Vir: Mladinski center Zagorje 

 

 

Medkulturni utrip na Jesenicah   

Priložnosti za druženje mladih, za utrjevanje medgeneracijskih vezi in za medkulturno povezovanje ni 

nikoli preveč. To velja tudi za Jesenice, kjer mladi v okviru svojih društev s svojo aktivno vključenostjo 

skrbijo, da se kulturna dediščina njihovih staršev in starih staršev prenaša na mlajše rodove. Mladi 

tako zavzemajo aktivno vlogo pri ohranitvi kulturne dediščine in tradicije. več>> 

 

Vir: Zavod za šport Jesenice – OE Mladinski center Jesenice 

 

 

“Flash mob” na dnevu prostovoljstva  

V torek, 9.6.2015, je na Prešernovem trgu potekal Ta veseli dan prostovoljstva, ki ga je organizirala 

Slovenska filantropija. Poleg 100 drugih organizacij, ki se tako ali drugače ukvarjajo s prostovoljsko 

dejavnostjo, se ga je skupaj s skupino desetih mladih EVS prostovoljcev, ki se v okviru projekta  

There is a world outside your window mudijo v Sloveniji, udeležila tudi ekipa Mladinske mreže MaMa. 

 več>> 

 

Vir: Mladinska mreža MaMa 

 

 

Posojila Erasmus + za magisterij 

V zadnjem času je bilo precej govora o finančnem urejanju in žepninah študijskih programov  

Erasmus +. V mladinskem sektorju sodelujmo tudi z Erasmus + študenti, saj so za nas  pomemben 

akter na področju mednarodne mobilnost med mladimi in pozdravljamo vsakršno podporo 

programov za mlade. več>> 

 

Vir: Uredništvo mlad.si, povzeto po europa.eu 

 

 

Kratka filmska delavnica DZMP 

V okviru kratkotrajnega skupinskega EVS projekta, Svet vas čaka na drugi strani okna, ki ga izvaja 

Mreža MaMa, je v Krškem, v organizaciji Društva zaveznikov mehkega pristanka potekala kratka 

video delavnica. V skupinskem projektu EVS sodeluje deset mladih iz petih držav in v dveh mesecih 

bodo obiskali mladinske centre, članice Mreže MaMa, po celotni Sloveniji.  

http://rdecirevirji.si/
http://rdecirevirji.si/
http://mlad.si/2015/06/rdeci-revirji-v-zasavju/
http://mlad.si/2015/06/pester-medkulturni-utrip-v-sportni-dvorani-podmezakla-na-jesenicah/
http://mlad.si/2015/06/flash-mob-na-dnevu-prostovoljstva/
http://mlad.si/2015/06/posojila-erasmus-za-magisterij/
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Društvo zaveznikov mehkega pristanka je zanje organiziralo video delavnico, saj bodo EVS 

prostovoljci pridobili učne kompetence s področja priprave scenarijev in snemanja kratkih videov in 

filmov. Več>> 

 

Vir: Društvo zaveznikov mehkega pristanka 

 

 

Vklopi se v mednarodno mladinsko delo!  

Med 13. in 15.6.2015 je v Poltsami v Estoniji potekal drugi partnerski sestanek projekta strateškega 

partnerstva Boost your internationality, katerega partnerji so Finska zveza mladinskih centrov, 

Estonska zveza mladinskih centrov in Mladinska mreža MaMa iz Slovenije. Osnovni cilj projekta 

je izdelati raziskavo, ki bo temelj zagovorništva za odločevalce na področju mednarodnega 

mladinskega dela in učnikov le tega na mlade, saj se vse premalo zavedamo učinkov mednarodnega 

mladinskega dela pri zaposlovanju mladih. več>> 

 

Vir: Zavod Mladinska mreža MaMa 

 

 

EVS neprecenljiva izkušnja za mlade  

4. maja je v Slovenijo na dvomesečni skupinski EVS (evropska prostovoljna služba) projekta There is a 

world outside your window, ki smo ga poimenovali Svet vas čaka na drugi strani okna, prispela 

skupina 10 prostovoljcev iz 5 evropskih držav (Estonije, Finske, Cipra, Portugalske, Italije). Projekt 

organizira Mreža MaMa, z njim pa želimo mladim približati evropsko mobilnost ter mladinsko delo v 

Sloveniji in jim ponuditi dragoceno mednarodno izkušnjo. Več>> 

 

Vir: Zavod Mladinska mreža MaMa 

 

 

Mladi o klimatskih spremembah  

Mladi udeleženci in prostovoljci Društva Center za pomoč mladim se bomo od 26. avgusta do 9. 

septembra 2015 mudili na mednarodni mladinski izmenjavi v Liverpoolu. Izmenjavo, njen naslov in 

rdečo nit smo raziskovali in sooblikovali na pripravljalnem obisku, katerega sem se kot predstavnica 

slovenske ekipe udeležila od 12. do 15. 6.2015 v Liverpoolu. Več>> 

 

Vir: Mojca Brezovnik, za Društvo Center za pomoč mladim 

 

 

Mobilnost – mi smo za!  

16. junija je Mladinski center Jesenice obiskala skupina desetih mladih Evropske prostovoljne službe, 

ki so del projekta Svet vas čaka na drugi strani okna, katerega organizira Mladinska mreža MaMa. 

Poslanstvo skupine gostujočih prostovoljcev, ki so obiskali že več krajev v Sloveniji, je seznaniti mlade 

http://mlad.si/2015/06/kratka-filmska-delavnica-dzmp/
http://mlad.si/2015/06/vklopi-se-v-mednarodno-mladinsko-delo/
http://www.mreza-mama.si/
http://mlad.si/2015/06/evs-neprecenljiva-izkusnja-za-mlade/
http://mlad.si/2015/06/finger-finsforests/
http://www.mc-jesenice.si/
http://www.mreza-mama.si/
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z vsemi priložnostmi za mobilnost pod okriljem Evropske prostovoljne službe in v tem času pridobiti 

čimveč različnih izkušenj, ki jim bodo prišle prav na njihovi nadaljnji karierni poti. več>> 

 

Vir: Zavod za šport Jesenice – Mladinski center Jesenice 

 

 

Po izkušnje in družbo na morje 

Poletje se približuje, z njim pa tudi čas oddiha, sprostitve, polnjenja baterij in mnogih mladinskih 

izmenjav in delavnic ter priložnosti za pridobivanje neformalnih izkušenj. Zakaj ne bi izkoristili 

priložnosti in en teden preživeli v družbi vrstnikov na otoku sredi hrvaškega morja? Otok Kaprije pri 

Šibeniku že kar nekaj let privablja mlade od 14-27 leta s cele Slovenije, da v enem tednu združijo 

pridobivanje kompetenc in osebno rast ter sproščeno druženje na plaži z vrstniki.  več>> 

 

Vir: Društvo SKAM – Skupnost katoliške mladine 

 

 

Priložnosti mladih v tujini  

Mobilnost (mladinske izmenjave, treninig, ipd.) mladim, poleg novih znanj, kompetenc, večanja 

zaposljivosti in številnih novih poznanstev iz cele Evrope, prinašajo tudi osebnostno rast in večjo 

samozavest. In ravno zato zavod Nefiks, v letu 2015, sodeluje pri različnih mednarodnih mladinskih 

projektih v okviru programa Erasmus + Mladi v akciji in podobnih programov, ki omogočajo 

mobilnost mladih v Evropi. Več>> 

 

Vir: Zavod Nefiks 

 

 

Podelitev nagrad Državljan Evrope 2015  

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji v petek, 3. julija, ob 18. uri, v Vodnikovi 

domačiji v Ljubljani (Vodnikova cesta 65) organizira podelitev nagrade Državljan Evrope. 

Kandidate za nagrado vsakič predlagajo evropski poslanci, vsak pa ima pravico predlagati enega 

kandidata. Slovenske evropske poslanke in poslanci so tako kot lansko leto, tudi letos uspeli z dvema 

predlogoma. Nagrajenca sta pisatelj Drago Jančar ter mednarodni aktivist in človekoljub Tomo 

Križnar. več>> 

 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mlad.si/2015/06/mobilnost-mi-smo-za/
http://mlad.si/2015/06/kaprije-s-teboj/
http://mlad.si/2015/06/priloznosti-mladih-v-tujini/
http://mlad.si/2015/06/podelitev-nagrad-drzavljan-evrope-2015/
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 STRUKTURIRANI DIALOG  

 

Ambasadorji strukturiranega dialoga  

Mladinski svet Slovenije in Mladinska mreža MaMa v letu 2015 s projektom Mladi odločaj(m)o 

vzpostavljata delovanje lokalnih koordinatorjev strukturiranega dialoga, ki smo ga poimenovali 

Ambasadorji strukturiranega dialoga. S projektom si želimo razširi zavest pomena sodelovanja med 

mladinskimi strukturami, mladimi in političnimi odločevalci. Več>> 

 

Vir: Mladinska mreža MaMa 

 

 

Razprava o strukturiranem dialogu  

V Bruslju je pred kratkim potekala diskusija z visokimi političnimi predstavniki, ki delujejo na področju 

mladine. Razprava je potekala o tem kako v čim večji meri opolnomočiti mlade za politično 

participacijo, kar je osrednja tema 4. cikla strukturiranega dialoga.  več>> 

 

Vir: Mladinski svet Slovenije 

 

 

Nova tema strukturiranega dialoga  

Strukturirani dialog je instrument s katerim mladi, preko participativnega sodelovanja v civilni družbi 

in preko sodelovanja v sistemu predstavniške demokracije, dobijo priložnost za neposredno 

sodelovanje pri dialogu z odgovornimi za mladinsko politiko in s tem možnost pravega razvoja 

mladinske lokalne in nacionalne politike.  več>> 

 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

 

 

 

 NAPOVED DOGODKOV 

 

 

Začenja se festival Mladifest  

V amfiteatru Kosovelovega doma Sežana se bo v petek, 3.7.15 ob 21.00 uri, že 21. leto zapored, odprl 

festival Mladifest. Na odprtju bodo tako obiskovalcem ponudili spektakel vertikalnega plesa, lutk, 

interaktivnosti in glasbe – VERTIGO in koncert  skupine Jazz Punt Big Band (projekt A tribute to the 

Beatles). več>> 

 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

http://mlad.si/2015/06/ambasadorji-strukturiranega-dialoga/
http://mlad.si/2015/06/razprava-o-strukturiranem-dialogu/
http://mlad.si/2015/06/znana-tema-5-cikla-strukturiranega-dialoga/
http://mladifest.org/
http://mlad.si/2015/06/zacenja-se-festival-mladifest/
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“Tehnika ljudstvu” odpira Poletni kino  

V petek, 3.7.2015 ob 21:00 se začenja poletni kino pod kozolcem pri Mladinskem centru Šmartno ob 

Paki. Začelo se bo s predvajanjem slovenskega dokumentarnega filma Tehnika ljudstvu, ki nas vrača v 

čas, ko so se računalniki prek Ljubelja “uvažali” v detergentu, ko so na ljubljanski tržnici uradovali 

softverski pirati, ko je prvič izšla revija Moj Mikro in legendarna igra Kontrabant.  

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

 

Sodeluj s celostno grafično podobo 

 Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli in Humska udruga mladih iščeta unikatno in mladostno celostno 

podobo, ki bo ključna za prepoznavnost projekta in bo pripovedovala o njegovi vsebini. Celostna 

grafična podoba bo uporabljena na vseh tiskovinah, spletnih straneh, v medijih in na opremi. več>> 

 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

 

ŠVIC Festival 2015  

Bliža se 13. Študentski vikend cvička in inteligence. Festival Švic 2015 se začenja v petek, 10.7. ob 14h 

in konča v nedeljo ob 11h. Dogajalo se bo v Čatežu pri Trebnjem. ŠVIC še vedno sledi svojim 

zapovedim od samega začetka. Njegova osnova je domačnost, kar ga takoj distancira od festivalskih 

mega projektov s številnimi odri za vse okuse. Tudi letos se lahko torej obiskovalci razveselijo tako 

dnevnega kot nočnega programa, hkrati pa so organizatorji poskrbeli tudi za športni program. več>> 

 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

 

Izmenjava “Outdoor skills for urban kids”  

Mladinski center Litija od 9. do 16. julija gosti mednarodno mladinsko izmenjavo z naslovom Outdoor 

skills for uban kids. Mladinska izmenjava je projekt, ki mladim iz dveh ali več držav omogoči, da se 

zberejo, nagovorijo različne teme in o njih razpravljajo ter spoznajo različne države in kulture. več>> 

 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

 

Zaključek natečaja Prostovoljec leta 2014 

V ponedeljek, 29. junija 2015, se bo ob 17. uri, v Kongresnem centru Brdo na Brdu pri Kranju odvila 

zaključna prireditev natečaja Prostovoljec leta 2014. Kot je lansko leto dejal tedanji minister 

za izobraževanje, znanost in šport, dr. Pikalo, je prispevek prostovoljcev naši družbi  velik, saj 

“prostovoljci spletate socialne vezi, brez katerih bi bil marsikdo osamljen in pozabljen”. Več>> 

 

Vir: Uredništvo mlad.si 

http://www.klub-metulj.org/
http://mlad.si/2015/06/sodeluj-s-celostno-graficno-podobo/
http://svic.si/
http://mlad.si/2015/06/svic-festival-2015/
http://www.mc-litija.si/
http://mlad.si/2015/06/izmenjava-outdoor-skills-for-urban-kids/
http://mlad.si/2015/06/zakljucna-prireditev-natecaja-prostovoljec-leta-2014/
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Akcija vrzite kocko  

Amnesty international vas vabi, da se pridružite akciji pred dnevom beguncev. Z akcijo bodo opozorili 

na trenutno družbeno – politično situacijo v zvezi z begunci v Evropi. Vrzite kocko in spoznajte ovire, s 

katerimi se soočajo begunci na poti v Evropo ter ustvarite svoje kritično mišljenje do vse pogostejših 

pojavov trgovine z ljudmi. Več>> 

 

Vir: Amnesty International Slovenije 

 

 

Zaključek ŠiškaFreestyle  

ŠiškaFreestyle urbani projekt mladinskega centra Mladi Zmaji, ki je potekal od februarja do maja se 

zaključuje. Od februarja do maja so vsak mesec potekale urbane mladinke delavnice, od glasbe in 

plesa ter do uličnih športov kot sta skatanje in vožnja z BMX kolesi. ŠiškaFreestyle se je pričel s HIP 

HOP in DJ delavnicami, nadaljeval z break dance in DJ delavnico, nadaljeval v aprilu s skate delavnico, 

maj pa je prinesel delavnico vožnje z BMX kolesi. več>> 

 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

 

“Motivi KC Pekarna skozi camero obscuro”  

V soboto, 20. 6. 2015, ob 18:00 vabljen/-a v INFOPEKO na brezplačno fotografsko delavnico »Motivi 

KC Pekarna skozi camero obscuro«. Mladi bodo spoznavali tehnike fotografiranja s predhodnico 

sodobnega fotoaparata. Število mest je omejeno, zato se prijavi do 19. 6. 2015. več>> 

 

Vir: PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno 

sodelovanje 

 

 

Delavnica »Časopisnega gledališča«  

V okviru 21. obletnice Kulturnega centra Pekarna in v okviru Pred-Ne-festivala Gledališča zatiranih 

vabimo na brezplačno delavnico »Časopisnega gledališča«, ki bo v soboto, 20. 6. 2015, od 20:00 do 

21:30 v prostorih INFOPEKE. Več>> 

 

Vir: PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno 

sodelovanje 

 

Postani popotniški novinar  

Torej – kako postati novinar, za katerim se ne bodo širile novice, da je slab in nestrokoven? Kako na 

zanimiv način povedati bistvo problema, s katerim se soočamo sami ali celotna družba? Kako biti 

nepristranski in objektiven? Kako predstaviti zadevo, o kateri poročamo z več zornih kotov? več>> 

 

Vir: Popotniško združenje Slovenije 

http://mlad.si/2015/06/akcija-vrzite-kocko/
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http://mlad.si/2015/06/delavnica-casopisnega-gledalisca/
http://mlad.si/2015/06/postani-popotniski-novinar/

