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e-bilten  JULIJ 2016        
 

V mesecu juliju  izpostavljamo:  

 

NOVICE  

 

 Odprte prijave na Ne-festival! 

 Sprejeta strategija za mlade 

 eMaMa za mesec JUNIJ 

 “Čista nula, čista vest!” 

 Poziv za razstavljanje 

 Delavnica Pobarvajmo sivo na PUM-O 

 Luksuzove mladinske filmske delavnice 

 Pokazali pogum za spremembe 

 Polletno delo pokazalo odlične rezultate 

 Prva izvedba programa PRiKAZ 

 George Deriso na Koroškem 

 Kolaž mladosti 

 Mladinski center ULCA 

 PYTBUL Newsletter 2 

 Prevzemi vlogo in spremeni prihodnost 

 Novičnik 

 Zeleno podjetništvo in zaposlovanje mladih 

 Youth Hostel Kočevje 

 Trening socialnih veščin 

 Plezalne stene v youth hostlih 

 Tradicionalno srečanje 

 Festival razžičenja 

 Fotoekskurzija 

 Kopalni dan 

 9. Regionalna MEPI konferenca 

ČLANKI  

 JULIJ; Mladi in šport ter mladinsko ulično delo 

 "Projektov brez mladinskih centrov si ne predstavljamo." 

 Svetovni dan prebivalstva - mlada dekleta 

 Mednarodna konferenca Povezujemo 
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 Livada LAB 

 Junaki zaposlovanja – vrnimo si prihodnost! 

 Poletne delavnice v mladinskih centrih 

 Program znanj in spretnosti 

 Glasno: NE sovražnemu govoru! 

MNENJA 

 

 MSS o prijavi prebivališča 

 Sindikat Mladi plus - proti TTIP! 

 "Terenski delavci pri svojem delu uporabljamo triggerje, kot so ...." 

 Stop kršitvam - ZA dostojno delo! 

INTERVJUJI 

 

 Naj prostovoljka leta 2015 - Tanja Veber 

 Intervju: Andrej Gnezda 

LOKALNO  

 

 Mladifest 2016 že utripa 

 Novi zemljevid USE-IT Ljubljana 

 Fotografska razstava Portreti 

 Kino brez stropa že sedmič 

 English Week za osnovnošolce 

 V objemu pisanih balonov 

 Invazivke - pripravite se! 

 Kreativno v počitnice 

 Dobimo se pred Škucem 

 Pestro počitniško dogajanje v Trbovljah 

 Obzorja širijo s študijskimi krožki 

 Šola za Lajf 

 Mednarodni festival Mladi levi 

 Narava nas opazuje 

NACIONALNO 

 

 Socialna podjetja in mladinske zadruge 

 Pomoč za zagon dejavnosti 
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 "Skozi oči begunca." 

 Za zdravje mladih – glasuj 

 Novela zakona o visokem šolstvu 

 Letni posvet v centru Ljubljane 

 FOTO - odraščanje Slovenije 

 Usposabljanje na delovnem mestu 

 Poklicne kompetence učiteljev 

 Rešite anketo! 

 

MEDNARODNO  

 

 Mladinska izmenjava; EuroParliament 

 Alpe z druge perspektive 

 Standardi višajo kakovost 

 Paris Balkans 2016 

 Zakaj na mednarodni tabor? 

 Na mladinski izmenjavi v Novem mestu 

 Pozitiv v Črni gori 

 O mednarodni mladinski izmenjavi 

 Skavti v Rusiji 

 Arhitekturni nasvet 

 Strategija usposabljanj – mladina 

 Solarni biološki suhi sanitariji 

 Naravna kozmetika Renčelj 

 Mladinska politika EU 

 Nove smernice Sveta Evrope 

 "Prihodnost je v naših rokah!" 

 Uspeh mladih biologov 

 Pobuda refugees 

 Plačana pripravništva 

 Štipendija OVSE 

 Vrtiljak občutkov 

 Edinstvena izkušnja v Palestini 
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Uredništvo portala mlad.si 
31. julij 2016 
info@mlad.si 

 
 
 

NOVICE 

 

Odprte prijave na Ne-festival! 

Že četrto leto zapored ste vabljeni v objem narave v Gornji Grad na Ne-festival, na katerem 

raziskujejo in soustvarjajo oblike skupnostnega gledališča, ki delujejo z in za ljudi, temelječ na 

metodi gledališča zatiranih in podobnih gledaliških praksah.   več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Sprejeta strategija za mlade 

V ponedeljek, 28. junija, je občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglasno sprejel Strategijo za 

mlade občine Radlje ob Dravi 2016–2020. več > 

Vir: Inštitut za mladinsko politiko 

eMaMa za mesec JUNIJ 

Mladinska mreža MaMa vsak mesec izda publikacijo eMaMa, v kateri povzame svoje delo 

preteklega meseca in napove prihajajoče dogodke in aktivnosti ekipe Mreže MaMa.  več > 
 

Vir: Mladinska mreža MaMa 

“Čista nula, čista vest!” 

V petek, 24. junija, je na zadnji šolski dan v Ljubljani, v organizaciji Zavoda Varna pot potekal 

preventivno-izobraževalni dogodek Čista nula, čista vest. več > 

Vir: Zavod Varna pot 

Poziv za razstavljanje 

Reciklart – umetniški festival recikliranja in DIY kulture vabi mlade umetnike in umetnice, ki 

ustvarjajo na področju likovnih, novomedijskih, avdio-vizualnih, performativnih, in drugih 

vizualnih praks, k odzivu na javni poziv za razstavljanje na skupinski razstavi v Galeriji 

Alkatraz, v času festivala. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

mailto:info@mlad.si
http://mlad.si/2016/07/odprte-prijave-na-ne-festival/
http://mlad.si/2016/07/s-strategijo-za-mlade-bogatejse-tudi-radlje/
http://mlad.si/2016/07/emama-za-mesec-junij/
http://mlad.si/2016/07/samo-en-trenutek-je-dovolj-da-se-zivljenje-za-vedno-spremeni/
http://mlad.si/2016/07/poziv-za-razstavljanje/
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Delavnica Pobarvajmo sivo na PUM-O 

Pretekli ponedeljek je ekipa Pobarvajmo sivo z Inštituta za mladinsko politiko obiskali PUM-O 

na Ljudski univerzi v Ajdovščini.  več > 

Vir: Inštitut za mladinsko politiko 

Luksuzove mladinske filmske delavnice 

Od 27.6. do 1.7. so v Krškem tudi letos potekale Luksuzove mladinske filmske delavnice, a 

tokrat malce drugače. več > 

Vir: Društvo Zaveznikov mehkega pristanka 

Pokazali pogum za spremembe 

Pa je mimo, že četrti poletni tabor Pogum za spremembe, ki je minuli vikend potekal v 

Starem trgu ob Kolpi, idilični mirni vasici, ki so jo napolnili vedoželjni in zagnani aktivisti in 

podporniki Gibanja za dostojno delo in socialno družbo.  več > 

Vir: Gibanje za dostojno delo in socialno družbo 

Polletno delo pokazalo odlične rezultate 

Šolsko leto se je zaključilo in tudi ekipa Zavoda Varna pot odhaja na več kot zaslužene 

počitnice. več > 

Vir: Zavod Varna pot 

Prva izvedba programa PRiKAZ 

V PRiKAZ, programu za razvoj kompetenc za avtonomne zaposlitve, so februarja sprejeli prvo 

skupino udeležencev.  več > 

Vir: Zavod BOB 

George Deriso na Koroškem 

V Koroškem mladinskem kulturnem centru Kompleks so v torek, 12. julija 2016 ob 19.00 

gostili zanimivega gosta iz tujine, Georga Derisa. več > 

Vir: Koroški mladinski center Kompleks 

 

 

http://mlad.si/2016/07/delavnica-pobarvajmo-sivo-na-pum-o/
http://mlad.si/2016/07/luksuzove-mladinske-filmske-delavnice/
http://mlad.si/2016/07/pokazali-pogum-za-spremembe/
http://mlad.si/2016/07/polletno-delo-pokazalo-odlicne-rezultate/
http://mlad.si/2016/07/prva-izvedba-programa-prikaz/
http://mlad.si/2016/07/george-deriso-na-koroskem/
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Kolaž mladosti 

Od 25. maja do 2. junija je Ljubljana prekipevala od mladinskega dogajanja. več > 

Vir: Zavod BOB 

Mladinski center ULCA 

V tednu od 23. do 27. maja je v podhodu železniške postaje spet zaživel prostor, ki od 23. 

maja tudi uradno nosi novo ime − ULCA. več > 

Vir: Zavod BOB 

PYTBUL Newsletter 2 

V okviru mednarodnega strateškega partnerstva Erasmus+ se povezujejo tri organizacije z 

namenom razvoja metodologij in orodij za podporo mladim pri avtonomnem zaposlovanju, 

zaposlovanju, neodvisnem od trga dela. več > 

Vir: Zavod BOB 

Prevzemi vlogo in spremeni prihodnost 

Združenje EPEKA, socialno podjetje je partner pri mednarodni mladinski izmenjavi z 

naslovom Prevzemi vlogo in spremeni prihodnost.  več > 

Vir: EPEKA 

Novičnik 

Kulturno izobraževalno društvo PiNA vas vabi k branju drugega novičnika od treh, ki so ga v 

okviru mednarodnega projekta Greentrepreneurship – Easier done than said pripravili 

mednarodni partnerja projekta. več > 

Vir:  PiNA 

Zeleno podjetništvo in zaposlovanje mladih 

V okviru mednarodnega projekta Greentrepreneurship – Easier done than said je izšel 

priročnik na področju zelenega podjetništva in zaposljivosti mladih, ki so ga razvile/-i 

mladinske/-i delavke/-ce v partnerskih organizacijah projekta.  več > 

Vir:  PiNA 

 

http://mlad.si/2016/07/kolaz-mladosti-3/
http://mlad.si/2016/07/mladinski-center-ulca/
http://mlad.si/2016/07/pytbul-newsletter-2/
http://mlad.si/2016/07/prevzemi-vlogo-in-spremeni-prihodnost/
http://mlad.si/2016/07/novicnik/
http://mlad.si/2016/07/zeleno-podjetnistvo-in-zaposlovanje-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.  
 

 

Youth Hostel Kočevje 

V petek, 15. julija 2016 so v Kočevju naredili bistven korak za spodbujanje mobilnosti mladih 

na Kočevskem.  več > 

Vir:  PZS 

Trening socialnih veščin 

16 poti, ki so se vsaka zase vile po slovenskih deželah, so nekega dne, v nedeljo, 10.7.2016, 

če smo natančni, skupaj zavile med s soncem obsijane Alpe, v dolino reke Soče, kjer so za 

kratek čas stkale svoje krake in se prepustile učenju, izkušnjam in občutkom druga druge.  

več > 

Vir:  Društvo CPM 

Plezalne stene v youth hostlih 

V Četrtek, 21. julija 2016 so v Mariboru gostili predstavnika ÖJHV (Avstrijsko združenje Youth 

Hostlov) Markusa Wutscherja in Michaela Rauniga, s katerima so govorili o čezmejnih 

projektih. več > 

Vir:  PZS 

Tradicionalno srečanje 

V soboto, 23. julija 2016, je v Bovcu potekalo tradicionalno srečanje odborov in članov 

Slovenske demokratske stranke. več > 

Vir: SDM 

Festival razžičenja 

Med 24. in 26. junijem je v Bistrici ob Sotli in Kumrocu potekal Defensing festival. več > 

Vir: Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli 

Fotoekskurzija 

Ob zaključku fotografskih delavnic Korak za korakom do dobre fotke, ki so pod mentorstvom 

Klemna Brumca v Centru za mlade Domžale potekale celotno šolsko leto, so se mladi 

fotografi in fotografinje odpravili na ekskurzijo v kamp Menina v Rečico ob Savinji. več > 

Vir: Center za mlade Domžale 

http://mlad.si/2016/07/youth-hostel-kocevje/
http://mlad.si/2016/07/trening-socialnih-vescin-2/
http://mlad.si/2016/07/plezalnie-stene-v-youth-hostlih/
http://mlad.si/2016/07/tradicionalno-srecanje/
http://mlad.si/2016/07/festival-razzicenja/
http://mlad.si/2016/07/fotoekskurzija-v-recici-ob-savinji/
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Kopalni dan 

V SDM so ob začetku letošnjega poletja za vse člane in simpaziterje organizirali kopalni dan 

na slovenski obali. več > 

Vir: SDM 

9. Regionalna MEPI konferenca 

9. Regionalna MEPI konferenca je potekala na Bledu od 26. do 29. junija. Udeležilo se je je 

več kot 40 delegatov iz t.i. EMAS regije. več > 

Vir: MEPI 

ČLANKI  

 

JULIJ; Mladi in šport ter mladinsko ulično delo 

V mesecu juliju kot glavni temi izpostavljamo: Mladi in šport ter mladinsko ulično delo. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

"Projektov brez mladinskih centrov si ne predstavljamo." 

Ob polletnem pregledu opravljenega dela v letu 2016 in s povabilom k pregledu 

načrtovanega, vas v tem prispevku nagovarja Mladinska mreža MaMa.  več > 

Vir: Mladinska mreža MaMa 

Svetovni dan prebivalstva - mlada dekleta 

Namen obeležitve svetovnega dneva prebivalstva je opozarjanje na globalne probleme, s 

katerimi se srečuje prebivalstvo našega planeta. Vsako leto je pozornost usmerjena na eno 

izmed posebej ranljivih skupin prebivalstva. V letošnjem letu so to mlada dekleta. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Mednarodna konferenca Povezujemo 

Med 8. in 9. julijem 2016 je v Monoštru potekala mednarodna konferenca Povezujemo, ki jo 

je organiziral Mladinski svet Slovenije v sodelovanju z Uradom vlade RS za Slovence v 

zamejstvu in po svetu. več > 

Vir: uredništvo mlad.si, MSS 

 

http://mlad.si/2016/07/kopalni-dan-v-strunjanu/
http://mlad.si/2016/07/9-regionalna-mepi-konferenca/
http://mlad.si/2016/07/julij-mladi-in-sport-ter-mladinsko-ulicno-delo/
http://mlad.si/2016/07/projektov-brez-mladinskih-centrov-si-ne-predstavljamo/
http://mlad.si/2016/07/svetovni-dan-prebivalstva/
http://mlad.si/2016/07/mednarodna-konferenca-povezujemo-2/
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Livada LAB 

V ponedeljek, 30. maja 2016, so Livadovci uspešno odprli urbani učni laboratorij Livada lab, 

ki omogoča različne aktivnosti po meri mladih – od druženja do učenja. več > 

Vir: Zavod BOB 

Junaki zaposlovanja – vrnimo si prihodnost! 

Na www.mlad.si predstavljamo aktivnosti v okviru projekta, ki poteka pod sloganom Junaki 

zaposlovanja – vrnimo si prihodnost. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Poletne delavnice v mladinskih centrih 

udi v poletnem času se v mladinskih centrih po Sloveniji dogaja. Številne delavnice, ki so jih 

mladinski delavci pripravili za mlade so že za nami, nekatere so v teku, še več pa jih prihaja. 

več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Program znanj in spretnosti 

Evropska komisija je v juniju sprejela nov celovit program znanj in spretnosti za Evropo. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Glasno: NE sovražnemu govoru! 

Uredništvo je za tokratni prispevek kontaktiralo Mladinski svet Slovenije, ki je Nacionalni 

koordinator gibanja Ne sovražnemu govoru. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

MNENJA 
 

O prijavi prebivališča 

Na MSS se že več let intenzivno ukvarjajo s stanovanjsko problematiko mladih in sistemskimi 

rešitvami prvega stanovanjskega problema. več > 

Vir: uredništvo mlad.si, MSS 

 

 

http://mlad.si/2016/07/livada-lab/
http://mlad.si/2016/07/junaki-zaposlovanja-vrnimo-si-prihodnost-2/
http://mlad.si/2016/07/poletne-delavnice-v-mladinskih-centrih/
http://mlad.si/2016/07/program-znanj-in-spretnosti/
http://mlad.si/2016/07/glasno-ne-sovraznemu-govoru/
http://mlad.si/2016/07/o-prijavi-prebivalisca/
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Proti TTIP! 

Na Sindikatu Mladi plus so pripravili kratek pregled in opis sporazuma TTIP ter kakšne 

posledice bo prinesel. več > 

Vir: Sindikat Mladi plus 

"Terenski delavci pri svojem delu uporabljamo triggerje, kot so ...." 

Uredništvo mlad.si je v mesecu juliju k pripravi prispevka povabilo Bob, Zavod za 

izobraževanje in kulturne dejavnosti. Tokrat o dodani vrednosti mladinskega uličnega dela. 

več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Stop kršitvam - ZA dostojno delo! 

Tokrat prostor objave delimo s Sindikatom Mladi plus. V njihovem spodnjem prispevku o 

dejstvih ob akciji poostrenega nadzora nad oglasi za delo. več > 

Vir: Sindikat Mladi plus 

INTERVJU 
 

Naj prostovoljka leta 2015 - Tanja Veber 

MKC Maribor v branje ponuja intervju s Tanjo Veber, ki je junija letos prejela naziv Naj 

prostovoljke leta 2015. več > 

Vir: MKC Maribor 

Intervju: Andrej Gnezda 

Objavljamo intervju z Andrejem Gnezdo, vodjo projektov pri Umanoteri, slovenski fundaciji 

za trajnostni razvoj. več > 

Vir: Brez izgovora Slovenija 

LOKALNO 

Mladifest 2016 že utripa 

Od 8. do 23. julija 2016 potekal že 22. Mladifest. Festival vsako leto organizira Klub 

študentov Sežana, Mladinski center Podlaga in Kosovelov dom Sežana.  več > 

Vir: ZŠTP Sežana 

http://mlad.si/2016/07/sindikat-mladi-plus-proti-ttip/
http://mlad.si/2016/07/terenski-delavci-pri-svojem-delu-uporabljamo-trigger%C2%ADje-kot-so/
http://mlad.si/2016/07/stop-krsitvam-za-dostojno-delo/
http://mlad.si/2016/07/naj-prostovoljka-leta-2015-tanja-veber/
http://mlad.si/2016/07/intervju-andrej-gnezda/
http://mlad.si/2016/07/mladifest-2016-ze-utripa/
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Novi zemljevid USE-IT Ljubljana 

V okviru Ljubljanske mreže info točk – L`MIT je izšel nov zemljevid za mlade popotnike USE-IT 

Ljubljana. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Kino brez stropa že sedmič 

Tokrat se je že sedmič na ptujskem gradu med 24. in 30. junijem odvil Kino brez stropa. 

Ptujski letni art kino Kino brez stropa je letos k ogledu kakovostnih filmov iz Evrope, Azije in 

ZDA pritegnil 1.720 gledalcev.  več > 

 

Vir: CID Ptuj 

English Week za osnovnošolce 

V Mladinskem centru Ormož so od 4. do 8. julija potekale angleške urice za osnovnošolce. 

več > 

Vir: MC Ormož 

V objemu pisanih balonov 

redi junija, natančneje 17. in 18. 6., so na ulicah Laškega zaplapolali baloni vseh barv. 

Otroškega festivala Pisani balon, ki ga je Društvo ŠMOCL organiziralo že šesto leto zapored, 

se je udeležilo več kot 100 otrok in njihovih staršev. več > 

Vir: Društvo ŠMOCL 

Invazivke - pripravite se! 

Sezamovci tudi poleti ne odnehajo z odstranjevanjem tujerodnih invazivk, lotevajo se 

raznovrstnih rastlin, od japonskega dresnika do zelenolistne rudbekije in ambrozije. več > 

Vir: Sezam 

Kreativno v počitnice 

Mladinski center Dravinjske doline v sklopu programa Poletne šole kreativnosti v času 

poletnih počitnic skrbi za kvalitetno preživljanje časa osnovnošolskih otrok. več > 

Vir: MCDD 

http://mlad.si/2016/07/novi-zemljevid-use-it-ljubljana/
http://mlad.si/2016/07/kino-brez-stropa-ze-sedmic/
http://mlad.si/2016/07/english-week-za-osnovnosolce/
http://mlad.si/2016/07/v-objemu-pisanih-balonov/
http://mlad.si/2016/07/invazivke-pripravite-se/
http://mlad.si/2016/07/kreativno-v-pocitnice/
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Dobimo se pred Škucem 

Festival Dobimo se pred Škucem obiskovalcem predstavlja sklop raznolikih kulturnih 

popoldnevov in večerov, ki so vsi brez vstopnine in se odvijajo na Starem trgu v Ljubljani. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Pestro počitniško dogajanje v Trbovljah 

V Mladinskem centru Trbovlje so pripravili pester počitniški program, ki obsega številne 

različne dogodke ter aktivnosti; tu so zbrane nekatere.  več > 

Vir:  MC Trbovlje 

Obzorja širijo s študijskimi krožki 

Mladi in tudi malo manj mladi, vsi pa učenja željni občani, v Bistrici ob Sotli lahko že tretje 

leto pod okriljem Mladinskega društva Bistrica ob Sotli obiskujejo študijske krožke. več > 

Vir:  Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli 

Šola za Lajf 

Šola za Lajf bo v obliki 5 dnevnega programa potekala za otroke zadnje triade OŠ, od 22. do 

26. avgusta od 9. do 16. ure v Četrtnem Mladinskem centru Bežigrad. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Mednarodni festival Mladi levi 

Med 19. in 28. avgustom bo v stari mestni elektrarni Ljubljana potekal Mednarodni festival 

Mladi levi 2016. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Narava nas opazuje 

Mladinski center Ormož je v sodelovanju z OZ RKS Ormož izpeljal Mladinski raziskovalni 

tabor z naslovom “Narava nas opazuje“. več > 

Vir: MC Ormož 
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NACIONALNO  

 

Socialna podjetja in mladinske zadruge 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo Javni razpis za izbor operacij za 

zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih 2016-2018.  več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Pomoč za zagon dejavnosti 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo drugi javni razpis za pomoč za 

zagon dejavnosti za mlade kmete. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

"Skozi oči begunca." 

Na Društvu Humanitas so v okviru projekta “Skozi oči begunca” v aprilu, maju in juniju izvedli 

že 14 celodnevnih delavnic v Ljubljani, Kamniku, Mariboru, Črenšovcih in na Ptuju.  več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Za zdravje mladih – glasuj 

Za zdravje mladih deluje v smeri preprečevanja bolezni povezanih z življenjskim slogom pri 

otrocih in mladostnikih. Mladi so vključeni v planiranje, izvedbo in vrednotenje projektov v 

sodelovanju s strokovnjaki na različnih področjih delovanja – javno-zdravje, raziskovanje, 

izobraževanje, informiranje in promocija.  več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Novela zakona o visokem šolstvu 

V državnem zboru je v petek, 15.7.2016 potekala prva obravnava novele Zakona o visokem 

šolstvu. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Letni posvet v centru Ljubljane 

Dvodnevni letni posvet mladinskega sektorja bo letos potekal 14. in 15. decembra 2016 v 

Cankarjevem domu v Ljubljani. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 
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FOTO - odraščanje Slovenije 

Soustvarjaj foto galerijo odraščanja Slovenije, naše dežele. Posameznike vseh starosti Urad 

vlade za komuniciranje vabi, da skupaj obeležijo 25 let Slovenije skozi fotografije, ki 

prikazujejo prelomne in pomembne dogodke oziroma simbole in podobe Slovenije. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Usposabljanje na delovnem mestu 

Zavod RS za zaposlovanje je objavil javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa 

Usposabljanje na delovnem mestu. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Poklicne kompetence učiteljev 

V Uradnem listu je bil objavljen Javni razpis srednjim poklicnim in strokovnim šolam za 

sodelovanje v programu “Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih 2016 in 2017“. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Rešite anketo! 

CNVOS redno ponuja izobraževanja, ki so eden od stebrov njihovega delovanja. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

MEDNARODNO 

 

Mladinska izmenjava; EuroParliament 

Združenje EPEKA, so. p., sodeluje pri projektu mladinske izmenjave EuroParliament 2.0. – 

Simulacija za večjo participacijo, ki je namenjen izboljšanju poznavanja Evropskega 

parlamenta. Projektna mladinska izmenjava bo potekala v Krakovu v Poljski, od 11. do 21. 

julija. več > 

Vir: Združenje EPEKA 
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Standardi višajo kakovost 

Evropski mladinski forum je izdal publikacijo Standardi za kakovostno mladinsko politiko, ki 

je namenjena mladinskim organizacijam kot orodje za preverjanje kakovosti mladinske 

politike in v podporo zagovorniškim aktivnostim mladinskih organizacij na tem področju.  

več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Paris Balkans 2016 

Na vrhu o Zahodnem Balkanu “Paris Balkans 2016”, ki je potekal 4. julija v Parizu, so 

predsedniki vlad Albanije, Kosova, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Makedonije in Srbije 

podpisali sporazum o ustanovitvi Regionalne urada za sodelovanje mladih Zahodnega 

Balkana.  več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Zakaj na mednarodni tabor? 

Med 22. in 28. junijem se je Jessica, 23-letna Portugalka, udeležila tabora na Vojskem. več > 

Vir: Zavod Voluntariat 

Na mladinski izmenjavi v Novem mestu 

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je v tednu od 4. do 10. 7. 2016 v 

Novem mestu na že drugi mladinski izmenjavi gostilo 11 mladih srednješolcev in študentov iz 

partnerskih slovenskih društev iz Srbije, Črne gore ter Bosne in Hercegovine. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Pozitiv v Črni gori 

Pozitiv je v času med 26. 6. in 2. 7. 2016 s predstavo Matica sodeloval na Kotorskem 

gledališkem festivalu za otroke. več > 

Vir: KUD Pozitiv 

O mednarodni mladinski izmenjavi 

Potekala je mednarodna mladinska izmenjava “Open arms, open hearts – young Europeans 

come together and show how to share …,” v okviru katere se je družilo 60 mladih.  več > 

Vir: CPM 

 

http://mlad.si/2016/07/8-standardov-za-kakovostno-mladinsko-politiko/
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Skavti v Rusiji 

Skupina slovenskih skavtov se je v juliju odpravila na prostovoljno delo v Volgograd, v sklopu 

katerega so pomagali različnim skupnostim in posameznikom. več > 

Vir: ZSKSS 

Arhitekturni nasvet 

V okviru mednarodnega projekta E3 – Izobraževanje o podjetništvu za zaposlovanje mladih 

je PiNA pripravila prvega iz serije kratkih predstavitvenih videov slovenskih socialnih podjetij, 

ki so jih razvili mladi. več > 

Vir: PiNA 

Strategija usposabljanj – mladina 

Evropska strategija usposabljanj na področju mladine (ETS) je bila sveže posodobljena v 

okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji (2014-2020). več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Solarni biološki suhi sanitariji 

V okviru mednarodnega projekta GREENTREPRENEURSHIP- EASIER DONE THAN SAID, je PiNA 

pripravila drugega iz serije kratkih predstavitvenih videov slovenskih dobrih praks s področja 

zelenega podjetništva. več > 

Vir: PiNA 

Naravna kozmetika Renčelj 

V okviru mednarodnega projekta GREENTREPRENEURSHIP- EASIER DONE THAN SAID, je PiNA 

pripravila prvega iz serije kratkih predstavitvenih videov slovenskih dobrih praks s področja 

zelenega podjetništva. več > 

Vir: PiNA 

Mladinska politika EU 

Evropska komisija je objavila kratko spletno posvetovanje, namenjeno evalvaciji Strategije 

EU za mlade (2010-2018) ter Priporočila Sveta o mobilnosti mladih prostovoljcev. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 
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Nove smernice Sveta Evrope 

Svet Evrope je pričel s posvetovanjem o novih Smernicah za vključevanje državljanov pri 

političnem odločanju, s katerimi želi nadgraditi svoj Kodeks dobrih praks participacije civilne 

družbe v procesih odločanja iz oktobra 2009. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

"Prihodnost je v naših rokah!" 

V četrtek, 21. julija 2016 je v ABC hubu potekala zaključna prireditev mednarodne poletne 

šole “International Business Summer School Ljubljana”. več > 

Vir: Zavod Ypsilon 

Pobuda refugees 

Zaradi pobude refugees-welcome.si, ki je razvejana v več kot desetih evropskih državah, je že 

več kot 670 beguncev našlo svoj novi dom. In zdaj ga lahko najdejo tudi v Sloveniji! več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Plačana pripravništva 

Na voljo so plačana pripravništva pri Svetu Evropske unije za leto 2017. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Štipendija OVSE 

Na voljo je štipendija (564 evrov/mesec), ki jo Parlamentarna skupščina OVSE 2-krat letno 

nameni mladim raziskovalcem za delo v mednarodnem sekretariatu v Köbenhavnu ali na 

Dunaju za obdobje 6 mesecev. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Vrtiljak občutkov 

225 mladih iz Slovenije je pretekli teden, od 20. do 25. julija, uživalo v gostoljubnosti in 

odprtosti Poljakov. več > 

Vir: Društvo SKAM 

Edinstvena izkušnja v Palestini 

Dobra novica za mlade, ki si želite nove in zanimive izkušnje v drugačnem okolju. več > 

Vir: Zavod Voluntariat 
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