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V mesecu juniju izpostavljamo: 
 
 

 “Siva ekonomija v barvah” – projekt za aktivno osveščanje mladih o sivi ekonomiji 

 Kaj prinaša socialno podjetništvo? 

 Pridružite se nam na okrogli mizi na Koroškem 

 Uspešna slovenska podjetja ponujajo izkušnje mladim 

 Sezamov ekološki mladinski projekt se počasi zaključuje 

 Z Mladimi zmaji na poletne počitnice! 

 Prostovoljno delo v Angliji 

 Živa knjižnica: vsak ima svojo zgodbo 

 Sodeluj in širi svoje znanje 

 Izšla je 4. številka srednješolskega časopisa Triper 

 After taxi - vsak vikend varno z zabave v Ljubljani 

 Simbioza bo letos gibala! Odprte prijave za lokacije 

 Počitnice v objektivu - videodelavnica 

 Tečaj oblikovanja tiskovin Adobe InDesign 

 „Več Evrope - več Slovenije: Renesansa 2.0: (re)vizija Evrope ali kam jo vodijo 

sodobni miselni tokovi“ 

 Mednarodna konferenca: Filmska vzgoja v kinu 

 Mladi si lahko službo ustvarijo sami! 

 Karierni klubi »Mladi bi radi« 

 Udeleži se Poletne debatne akademije "Prihodnost Evrope" 

 Na zabavo brez alkohola 

 "NVO inkubator" - pridobi delovne izkušnje in si povečaj možnost zaposlitve 

 Enterprise YOU! spodbudil k nastanku novih podjetniških idej 

 MIKKovi sredini Kultivatorji in Festival Migrantskega filma 

 Letujmo skupaj - poletna ponudba za skupine 

 Popotniško novinarstvo - iščemo vodje lokalnih enot 

 Korak v program Erasmus+ 

 Tabor Karajžewc zopet ponudil pestro bero zanimivih izobraževanj 

 Naravoslovni dan za učence s prilagojenim programom 
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 Seminar "Korak v program" za potencialne prijavitelje v program Erasmus+: Mladi 

v akciji 

 Evropska mladinska fundacija – podpora mladim v Evropi 

 Napovedujemo lansiranje KREAKTORja! 

 16. srečanje slovenske in hrvaške gasilske mladine 

 Intervju – Mitja Špes / 1. festival Mladi Maribor 

 Čustva, fuzbal in vse ostalo 

 Anketa – Zaključni dogodek projekta MCH turizem Mladinske Mreže MaMa 

 Položaj mladih skozi oči Urada RS za mladino 

 Kreativne industrije, naprej! 

 Priložnost mladim - zaposlovanje na področjih povezanih z mladimi 

 Prostovoljci leta prejeli priznanja 

 Oratorij Slovenija bo koristno preživete počitnice omogočil otrokom in 

prostovoljcem 

 Javna akcija proti zidovom, ki jih gradi Trdnjava Evropa 

 Mladi lahko ukrepajo proti kršitvam človekovih pravic v Evropi 

 Sklepi Državnega sveta RS k zaključkom posveta "Možnosti zaposlovanja mladih – 

iskanje rešitev v evropskem in slovenskem prostoru" 

 Zaključek natečaja Prostovoljec leta 2013 

 Zaključna prireditev projekta »MCH turizem« 

 Hiša bendov zaživela v Velenju 
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 MLADI 
 

“Siva ekonomija v barvah” – projekt za aktivno osveščanje mladih o sivi ekonomiji 

V času poletnih počitnic poteka nagradni natečaj na temo SIVA EKONOMIJA V BARVAH. 
Z natečajem želimo spodbuditi mlade k razmišljanju in aktivnemu sodelovanju pri boju 
proti sivi ekonomiji z umetniškim ustvarjanjem. Na natečaju lahko sodelujejo mladi 
posamezniki ali skupine mladih do 30 let. Štirje zmagovalni umetniški prispevki bodo 
nagrajeni s tabličnim računalnikom.       več > 
 
Vir: EIC Univerzum Minerva Maribor 
 

Kaj prinaša socialno podjetništvo? 

Socialno podjetništvo postaja vse bolj atraktivno. Še posebej med mladimi. Gre za nekaj 
novega, nekaj drugačnega, nekaj pozitivnega, skratka nekaj, kar se sliši kul. Kaj je torej 
tisto, kar pri socialnem podjetništvu privlači mlade?     več > 
 
Vir: Društvo Mladinski ceh 
 

Pridružite se nam na okrogli mizi na Koroškem 

Zavod Nefiks prireja v torek, 1.7.2014, ob 17. uri, v Kulturnem domu na Ravnah na 
Koroškem (Gledališka pot 1) okroglo mizo na temo sive ekonomije, z naslovom 
"Dojemanje sive ekonomije med mladimi". Z gosti omizja se bomo pogovarjali o splošnih 
učinkih sive ekonomije, učinkih sive ekonomije na zaposlovanje mladih, o dolgoročnih 
posledicah prisotnosti sive ekonomije, prisotnosti dela na črno med mladimi ter o 
možnih rešitvah, ki bi lahko zmanjšale obseg sive ekonomije med mladimi v Koroški 
regiji.  več > 
 
Vir: Zavod NEFIKS 
 

Uspešna slovenska podjetja ponujajo izkušnje mladim 

Želiš pridobiti nove karierne izkušnje? Izkoristi priložnost, ki ti jo ponuja Life Learning 
Academia, kjer lahko mladi dobijo priložnost sodelovati z uspešnimi slovenskimi 
podjetji in strokovnjaki.         več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 

Sezamov ekološki mladinski projekt se počasi zaključuje 

Od 2.6. do 13.6. 2014 smo ponovno z dijaki Biotehniškega izobraževalnega centra 
Ljubljana delali na projektu »Od besed k dejanjem«. Tokrat so nam pridružili prvi letniki 
te srednje šole. Projekt bazira na mladinskem delu in spopadu z invazivnimi rastlinskimi 
vrstami.           več > 
 

http://mlad.si/novica/3016-Siva-ekonomija-v-barvah-projekt-za-aktivno-osvescanje-mladih-o-sivi-ekonomiji
http://mlad.si/novica/3013-Kaj-prinasa-socialno-podjetnistvo
http://mlad.si/novica/3009-Pridruzite-se-nam-na-okrogli-mizi-na-Koroskem
http://mlad.si/novica/3005-Uspesna-slovenska-podjetja-ponujajo-izkusnje-mladim
http://mlad.si/novica/3003-Sezamov-ekoloski-mladinski-projekt-se-pocasi-zakljucuje
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Vir: Združenje SEZAM 

Juhuhu, počitnice so tu! – dogodek prestavljen na ponedeljek, 30. junija 2014 

Ljubljana, 27. 6. 2014 - Četrtni mladinski center Bežigrad, ki deluje v okviru Javnega 
zavoda Mladi zmaji, obvešča, da je napovedani dogodek »Juhuhu, počitnice so tu!« zaradi 
slabega vremena prestavljen na ponedeljek, 30. junija 2014. Dogodek bo potekal v 
sodelovanju z Društvom GUMB, Dnevnim centrom aktivnosti za starejše Bežigrad, 
Društvom Kulturni vikend, prostovoljci in mladimi. Njegov namen je, da se proslavi 
začetek poletnih počitnic in mladim čestita za uspešno zaključeno šolsko leto. več > 
 
Vir: Javni zavod Mladi zmaji 

 

Z Mladimi zmaji na poletne počitnice! 

V Javnem zavodu Mladi zmaji – Centru za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in 
mladih tudi med letošnjimi poletnimi počitnicami organizirajo aktivnosti za mlade 
Ljubljančane, stare med 10 in 18 let.        več > 
 
Vir: Javni zavod Mladi zmaji 

 

Prostovoljno delo v Angliji 

YHA Anglija in Wales ponuja množico različnih programov prostovoljstva. Nekaj dela, 
zastonj prenočišče in celo del povrnjenih potnih stroškov! Smo zbudili tvojo 
radovednost? Beri naprej!          
  več > 
 
Vir: Popotniško združenje Slovenije 

 

Živa knjižnica: vsak ima svojo zgodbo 

V Mariboru ponovno organiziramo Živo knjižnico in sicer v petek, 27. junija med 15. in 
19. uro ter v soboto, 28. junija med 11. in 19. uro. Živo dvorišče, Gosposka ulica 11, 
Maribor         

več > 
Vir: Mladinski kulturni center Maribor 

 

Sodeluj in širi svoje znanje 

Tokrat Popotniško združenje Slovenije ponuja sodelovanje na projektih in seminarjih v 
Ukrajini, Maroku in v Grčiji, kjer se boste lahko učili retorike, dela z mladimi, spoznavali 
nove kulture in še kaj.          več > 
 
Vir: Popotniško združenje Slovenije 

 
 

http://mlad.si/novica/3002-Juhuhu%2C-pocitnice-so-tu%21-dogodek-prestavljen-na-ponedeljek%2C-30.-junija-2014
http://mlad.si/novica/3001-Z-Mladimi-zmaji-na-poletne-pocitnice%21
http://mlad.si/novica/2994-Prostovoljno-delo-v-Angliji
http://mlad.si/novica/2992-Ziva-knjiznica-vsak-ima-svojo-zgodbo
http://mlad.si/novica/2989-Sodeluj-in-siri-svoje-znanje
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Priznanje župana Občine Litija prostovoljcem Mladinskega centra Litija 

Župan Občine Litija ob občinskem prazniku 16. junija vsako leto zaslužnim 
posameznikom in organizacijam podeli posebna priznanja za dosežke v preteklem 
letu.   Letos so ga prejeli tudi...         več > 
 
Vir: Mladinski center Litija 

 

Izšla je 4. številka srednješolskega časopisa Triper 

Časopis, ki je nastal v lanskem šolskem letu v Dijaškem domu Ivana Cankarja in ga pišejo 
ter izdajajo člani skupine Pozitiv (dijaki dica, njihovi sošolci in drugi vrstniki), izdaja pa 
ga KUD Pozitiv je ob koncu šolskega leta 2013/14 izdal svojo četrto številko.  več > 
 
Vir: Kulturno umetniško društvo Pozitiv 

 

After taxi - vsak vikend varno z zabave v Ljubljani 

Tudi letos, že peto leto zapored, v Združenju DrogArt skrbijo za varen prevoz mladih z 
zabave domov. Tokrat malo drugače.        več > 
 
Vir: Združenje DrogArt 

 

Simbioza bo letos gibala! Odprte prijave za lokacije 

Projekt Simbioza se letos usmerja na športno področje, kjer bo mlade in malo manj 
mlade povezovala preko gibanja z akcijo Simbioza giba, s katero nadaljuje tradicijo 
medgeneracijskega povezovanja. Z akcijo, ki bo potekala v tednu med 13. in 19. 
oktobrom 2014, odpirajo vrata športnih objektov za starejše po vsej Sloveniji.  več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 

 

12. Kantfest 2014 

12. Festival kantavtorstva KANTFEST 2014 razpisuje mednarodni natečaj za avtorsko 
glasbo in tekst, ki sodi v zvrst kantavtorstva in doslej še ni bila izdana na nosilcih zvoka.  

več > 
Vir: CEZAM Ruše 

 

Počitnice v objektivu - videodelavnica 

Te zanima snemanje s kamero, igranje, pisanje scenarijev in računalniška montaža? Želiš 
osvojiti vse to in še več ter se družiti s sovrstniki in se kaj neformalno...   več > 

http://mlad.si/novica/2988-Priznanje-zupana-Obcine-Litija-prostovoljcem-Mladinskega-centra-Litija
http://mlad.si/novica/2983-Izsla-je-4.-stevilka-srednjesolskega-casopisa-Triper
http://mlad.si/novica/2981-After-taxi---vsak-vikend-varno-z-zabave-v-Ljubljani
http://mlad.si/novica/2979-Simbioza-bo-letos-gibala%21-Odprte-prijave-za-lokacije
http://mlad.si/novica/2976-12.-KANTFEST-2014
http://mlad.si/novica/2972-Pocitnice-v-objektivu---videodelavnica
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Vir: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice 

 

Tečaj oblikovanja tiskovin Adobe InDesign 

Obvladajte funkcionalno oblikovanje tiskovin v programskem okolju Adobe InDesign za 
vsak dan! Namen tečaja: Spoznati osnove dela v programskem okolju Adobe InDesign ter 
obvladati oblikovanje...          več > 
 
Vir: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice 

„Več Evrope - več Slovenije: Renesansa 2.0: (re)vizija Evrope ali kam jo vodijo sodobni 
miselni tokovi“ 

V četrtek, 12. junija 2014, vas ob 17.00 v atriju ZRC SAZU na Novem trgu 2 v Ljubljani 
predstavništvo Evropske komisije v Republiki Sloveniji, Ministrstvo RS za zunanje 
zadeve in Urad Vlade RS za komuniciranje vabijo na posvet v izvedbi Centra za 
informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) z naslovom „Več 
Evrope - več Slovenije: Renesansa 2.0: (re)vizija Evrope ali kam jo vodijo sodobni 
miselni tokovi“          več > 
Vir: Uredništvo mlad.si 

 

Mednarodna konferenca: Filmska vzgoja v kinu 

V Kinodvoru je 7. in 8. maja potekala mednarodna konferenca o pristopih k mlademu 
filmskemu občinstvu. Številni tuji in domači strokovnjaki so predstavili pogoje, metode 
in izkušnje svojih organizacij, ki delujejo na tem področju.     več > 
 
Vir: Luksuz produkcija 
 
 

Mladi si lahko službo ustvarijo sami! 

V Slovenskih Konjicah so v jutranjih urah širši javnosti predstavili nov projekt 
Mladinskega centra Dravinjske doline poimenovan Kreaktor – mladinski kreaktivni 
laboratorij.            več > 
 
Vir: Mladinski center Dravinjske doline 

 

NEformalno je zakon 

Likovno-fotografska ekskurzija         več > 
 
Vir: Javni zavod center za mlade Domžale 

 

"My Awesome Escape" 

http://mlad.si/novica/2968-Tecaj-oblikovanja-tiskovin-Adobe-InDesign
http://mlad.si/novica/2965-Vec-Evrope---vec-Slovenije-Renesansa-2.0-revizija-Evrope-ali-kam-jo-vodijo-sodobni-miselni-tokovi
http://mlad.si/novica/2967-Mednarodna-konferenca-Filmska-vzgoja-v-kinu
http://mlad.si/novica/2963-Mladi-si-lahko-sluzbo-ustvarijo-sami%21
http://mlad.si/novica/2962-NEformalno-je-zakon


7 
 

Nagradna igra, ki mladim in mladim po srcu ponuja možnost pustolovskega potovanja 
po lastni izbiri z vsemi kritimi stroški.        več > 
 
Vir: MOBIN, Zavod za mobilnost in informiranje mladih 

Karierni klubi »Mladi bi radi« 

Karierni klubi »Mladi bi radi«, ki jih organizira Zavod Nefiks po vsej Sloveniji so že začeli 
z delom. Prve rezultate si lahko pogledate na spodnji povezavi, dijaki pa se klubom še 
vedno lahko pridružijo v Ljubljani, Novem mestu, Kopru, Ptuju, Beltincih ter Ravnah na 
Koroškem.            več > 
 
Vir: Zavod NEFIKS 

 

Mladinski center Ormož je zavod z že 10 letno tradicijo 

V petek, 30. 5. 2014, je torej Mladinski center Ormož obeležil 10. obletnico ustanovitve. 
Za to priložnost smo se hoteli našim sopotnikom zahvaliti za podporo, sodelovanje ... 
            več > 
Vir: Mladinski center Ormož 

 

Udeleži se Poletne debatne akademije "Prihodnost Evrope" 

Za in proti, zavod za kulturo dialoga vabi na Poletno debatno akademijo pod naslovom 
„Prihodnost Evrope“. Zadnji rok prijav je 15. junij 2014. Prijavnina znaša 70,00 EUR in 
vključuje 5 polnih penzionov v Hotelu Špik, Gozd Martuljek, izobraževalni program in 
gradiva, brezplačno.           več > 
 
Vir: Mladinski center Šentjur 

 

Zakaj potovati? 

Potovanje je najbolj popolna oblika priložnostnega učenja, saj se sproti učiš in opravljaš 
izpite. Prostovoljec PZS Mallien Diederik je z naslednjimi besedami opisal, kaj pomeni 
potovanje.            več > 
 
Vir: Popotniško združenje Slovenije 

 

Frizure in nakit na ogled 

V MCDD pomagamo mladim pri uresničevanju idej. Tokrat smo v sodelovanju z 
dijakinjami srednje frizerske šole pripravili zanimivo revijo frizur.    več > 
 
Vir: Mladinski center Dravinjske doline 

 

Na zabavo brez alkohola 

http://mlad.si/novica/2959-My-Awesome-Escape
http://mlad.si/novica/2960-Karierni-klubi-Mladi-bi-radi
http://mlad.si/novica/2958-Mladinski-center-Ormoz-je-zavod-z-ze-10-letno-tradicijo
http://mlad.si/novica/2952-Udelezi-se-Poletne-debatne-akademije-Prihodnost-Evrope
http://mlad.si/novica/2939-Zakaj-potovati
http://mlad.si/novica/2949-Frizure-in-nakit-na-ogled
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Ekipa ambasadorjev Zavoda Varna pot se je pridružila maturantkam in maturantom, ki 
so se zavrteli na ljubljanskih ulicah, 23. maja 2014. Spodbujali smo jih k zabavi brez 
alkohola in jim omogočili uporabo elektronskih alkotestov in alkotestov za enkratno 
uporabo.           več > 
Vir: Zavod Varna pot 

"NVO inkubator" - pridobi delovne izkušnje in si povečaj možnost zaposlitve 

»NVO inkubator« – šest mesečni projekt v organizaciji Zavoda Voluntariat ponuja 
priložnost mladim, ki zaključujete študij ali diplomantom, ki iščete prvo zaposlitev, da se 
udeležite cikla usposabljanj in kasneje praktičnega dela v eni izmed nevladnih 
organizacij NVO. Prijavite se v projekt »NVO inkubator« in pridobite znanje, spoznajte 
načine projektnega dela, pridobite delovne izkušnje in odkrijte svoje talente!  več > 
 
Vir: Zavod Voluntariat 
 
 
 

 ORGANIZACIJE 
 

Predaja dobrodelnega namena akcije Luč miru iz Betlehema 

Na zelo vroč dan, še malo ne podoben temperaturam, ki spremljajo akcijo Luč miru iz 
Betlehema, smo obiskali Pediatrično kliniko v Ljubljani, oddelek za otroško hematologijo 
in onkologijo, visoko nad ulico, z razgledom nad okoliške stavbe.   več > 
 

Vir: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov 
 

Enterprise YOU! spodbudil k nastanku novih podjetniških idej 

Zavod Nefiks je, v sodelovanju z organizacijo Peace child international iz Velike Britanije, na 
dvodnevno izobraževanje "Enterprise YOU!" v Buntingford, VB poslal tri mlade in jim tako 
omogočil razvijanje svoje podjetniške ideje. Vsaka izkušnja je lahko dobra za nekaj, še sploh, če 
doprinese k tvojemu osebnostnemu in profesionalnemu razvoju.    več > 
 

Vir: Zavod NEFIKS 
 

Mladi zmaji tudi na Nekstivalu 

Javni zavod Mladi zmaji se je 5. junija 2014 predstavil tudi na Nekstivalu. Nekstival je 
nastal v organizaciji Zavoda BOB, predstavljal pa je koncept NEXT generacije. Pri tem so 
mladi, stari od 15 do 29 let, predstavili projekte, ki so nastali v Programu PUM – 
Projektno učenje za mlajše odrasle in ostale projekte Zavoda BOB.    več > 
 
Vir: Javni zavod Mladi zmaji 

 

MIKKovi sredini Kultivatorji in Festival Migrantskega filma 

V MIKKu Murska Sobota so sredini večeri namenjeni za druženje ob različnih glasbenih 
zvrsteh, začinjeni pa so s kulinarčnimi podvigi, ki se zvrstijo izpod rok različnih 

http://mlad.si/novica/2947-Na-zabavo-brez-alkohola
http://mlad.si/novica/2946-NVO-inkubator---pridobi-delovne-izkusnje-in-si-povecaj-moznost-zaposlitve
http://mlad.si/novica/3015-Predaja-dobrodelnega-namena-akcije-Luc-miru-iz-Betlehema
http://mlad.si/novica/3010-Enterprise-YOU%21-spodbudil-k-nastanku-novih-podjetniskih-idej
http://mlad.si/novica/2993-Mladi-zmaji-tudi-na-Nekstivalu


9 
 

partnerskih organizacij. Tako se vsako sredo predstavi ena od organizacij, s katero 
sodelujemo. Področje predstavitev je široka in zajema vse od glasbe, filma, kulinarike in 
širše ter deluje pod skupnim imenom KULTIVATOR.      več > 
 
Vir: Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota 

Letujmo skupaj - poletna ponudba za skupine 

Poletne počitnice so namenjene tako brezskrbni zabavi, kot predvsem spoznavanju 
novih krajev, ljudi in predvsem druženju. Lahko sicer tvegate in odidete nekam na slepo 
v upanju, da boste našli primerno družbo, ali pa se raje že doma dogovorite s prijatelji, 
sodelavci ali sošolci in vrstniki ter si zagotovite svoj prostor vnaprej in po točno določeni 
ceni, brez skritih doplačil ali presenečenj.       več > 
 
Vir: Popotniško združenje Slovenije 
 

Litijski tek 2014 

Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija enoti za šport in Mladinski center Litja sta 
v soboto, 14. junija 2014 drugo leto zapored ob prazniku Občine Litija organizirala 

množično tekaško prireditev Litijski tek 2014.        več > 
 
Vir: Mladinski center Litija 
 

Popotniško novinarstvo - iščemo vodje lokalnih enot 

Potuješ? Kritično razmišljaš? Delaš z mladimi? Iščeš priložnost za delo?   več > 
 
Vir: Socialna akademija 

 

EYCA razpisuje prosto mesto direktorja 

EYCA (European Youth Card Associaton) je mednarodno združenje 40 članic, neodvisnih 
organizacij, ki skrbijo za program Evropske mladinske kartice v 38 evropskih državah s 
skupno vizijo mobilne in aktivne evropske mladine.      več > 
 
Vir: MOBIN, Zavod za mobilnost in informiranje mladih 

 

Korak v program Erasmus+ 

V sredo, 11.6.2014, je v Dobrni potekla seminar z naslovom Korak v program, ki je bil 
namenjen novim prijaviteljem v program Erasmus + Mladi v akciji.    več> 
 
Vir: Zavod Mladinska Mreža MaMa 

 

Knjižnica pod krošnjami v Novi Gorici 

Mladinski center Nova Gorica že četrto leto zapored organizira večdnevno prireditev 
"Knjižnica pod krošnjami".          več > 

http://mlad.si/novica/2991-MIKKovi-sredini-Kultivatorji-in-Festival-Migrantskega-filma
http://mlad.si/novica/2990-Letujmo-skupaj---poletna-ponudba-za-skupine
http://mlad.si/novica/2987-Litijski-tek-2014
http://mlad.si/novica/2986-Popotnisko-novinarstvo---iscemo-vodje-lokalnih-enot
http://mlad.si/novica/2982-EYCA-razpisuje-prosto-mesto-direktorja
http://mlad.si/novica/2978-Korak-v-program-Erasmus-%2B
http://mlad.si/novica/2977-KNJIZNICA-POD-KROSNJAMI-V-NOVI-GORICI
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Vir: Mladinski center Nova Gorica 

 
 

Otvoritev Muzejske sobe o Žagi Rog v Skavtskem okoljskem centru 

Kočevski rog, 30. maj 2014 – Ob tednu gozdov je v Kočevskem rogu potekalo 
tradicionalno srečanje kočevskih in novomeških gozdarjev. Srečanje so obeležili z 
odprtjem Muzejske sobe o Žagi Rog, ki so jo na pobudo Združenja slovenskih katoliških 
skavtinj in skavtov uredili v Skavtskem okoljskem centru. več > 
 
Vir: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov 

 

Tabor Karajžewc zopet ponudil pestro bero zanimivih izobraževanj 

Od 30. maja do 1. junija je na Straži pri Cerknem v organizaciji mladinskega centra 
C.M.A.K. potekal že 7. tabor Karajžewc, ki so se ga udeležili obiskovalci tako iz domačih 
logov kot tudi iz širšega slovenskega prostora in drugih evropskih držav.   več > 
 
Vir: Cerkljanski mladinski alternativni klub 

 

Naravoslovni dan za učence s prilagojenim programom 

V ponedeljek, 2. junija 2014 smo skavtinje in skavti pripravili naravoslovni dan za 
učencev OŠ Zavoda za gluhe in naglušne. V Mostecu v Ljubljani se je zbralo 113 otrok od 
1. do 9. razreda in 30 učiteljev. Dvanajst skavtskih voditeljev je zanje pripravilo 11 
različnih delavnic.           več > 
 
Vir: Združenje Slovenskih katoliških skavtinj in skavtov 
 
 

Seminar "Korak v program" za potencialne prijavitelje v program Erasmus+: Mladi v 
akciji 

Danes, 4. junija, se izteka rok za prijavo na seminar Korak v program, kjer bodo 
predstavljeni koncepti in cilji novega programa Erasmus+: Mladi v akciji.   več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 

Študijski obisk v Mladinskem centru Krško 

Mladinski center Krško je 27. in 28. maja 2014 gostil študijski obisk šestih zaposlenih iz 
CID Ptuj. Osrednja tema študijskega obiska je bila razvoj medsebojnega razumevanja 
sistemov izobraževanja in usposabljanja ter izmenjava izkušenj in dobrih praks.  več > 
 
Vir: Mladinski center Krško 
 

Evropska mladinska fundacija – podpora mladim v Evropi 

http://mlad.si/novica/2964-Otvoritev-Muzejske-sobe-o-Zagi-Rog-v-Skavtskem-okoljskem-centru
http://mlad.si/novica/2961-Tabor-Karajzewc-zopet-ponudil-pestro-bero-zanimivih-izobrazevanj
http://mlad.si/novica/2957-Naravoslovni-dan-za-ucence-s-prilagojenim-programom
http://mlad.si/novica/2955-Seminar-Korak-v-program-za-potencialne-prijavitelje-v-program-Erasmus%2B-Mladi-v-akciji
http://mlad.si/novica/2954-Studijski-obisk-v-Mladinskem-centru-Krsko
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Evropska mladinska fundacija (EYF/EMF) je bila ustanovljena leta 1972 in ima osrednjo 
vlogo pri delu Sveta Evrope na področju spodbujanja sodelovanja med mladimi v Evropi 
ter podpori njihovi aktivni udeležbi v civilni družbi in političnem odločanju.   več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 

Napovedujemo lansiranje KREAKTORja! 

Projekt »KREAKTOR – mladinski kreaktivni laboratorij« bo Mladinski center Dravinjske 
doline s pomočjo financiranja ESS izvajal v Slovenskih Konjicah do konec leta 2014. Ideja 
projekta je obsežna, vsebuje tedensko izvajanje motivacijskih delavnic za mlade, 
vpeljanje coworkinga v naše majhno lokalno okolje, motiviranje mladih k samoaktivaciji 
in samozaposlovanju, nudenje mentorstva mladim pri finančnem osamosvajanju, …
            
 več > 
Vir: Mladinski center Dravinjske doline 

16. srečanje slovenske in hrvaške gasilske mladine 

ZBILJE – Gasilska zveza Slovenija (GZS) je skupaj z GZ Medvode v soboto, 31. maja 2014, 
organizirala 16. srečanje slovenske in hrvaške gasilske mladine. Tokrat je bilo srečanje v 
Sloveniji, in sicer v Zbiljah. Udeležilo se ga je 20 ekip.      več > 
 

Vir: Gasilska zveza Slovenije 
 
 
 

 MNENJA 
 

Intervju – Mitja Špes / 1. festival Mladi Maribor 

Pred kratkim se je v Mariboru zaključil 1. festival Mladi Maribor, zato smo k pogovoru 
povabili sogovornika iz Urada za kulturo in mladino Mestne občine Maribor, Mitjo Špesa, 
ki je v letu 2013 bil vodja projekta Evropska prestolnica mladih 2013. Zanimalo nas je, 
kako je prvi festival vplival na klimo mestnega prostora, koliko mladih in mladinskih 
organizacij se je vključilo v organizacijo in izvajanje programa, zakaj so ga pripravili in 
kaj od prihodnjih festivalov pričakujejo.        več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 

Čustva, fuzbal in vse ostalo 

»Kaj prodajate, čustva ali benefite?« me je vprašal mentor v startup šoli. »Ammm, oboje, 
najbrž,« sem odgovoril po svoji kratki pameti. »Komu pa prodajate, podjetjem ali 
končnim uporabnikom?« je nadaljeval. »Jaaaaaaaa …« sem si kupil malo časa, »končnim 
uporabnikom.«           več > 
 
Vir: Društvo Mladinski ceh 
 

http://mlad.si/novica/2951-Evropska-mladinska-fundacija-podpora-mladim-v-Evropi
http://mlad.si/novica/2948-Napovedujemo-lansiranje-KREAKTORja%21
http://mlad.si/novica/2944-16.-srecanje-slovenske-in-hrvaske-gasilske-mladine
http://mlad.si/novica/3012-Intervju-Mitja-Spes-1.-festival-Mladi-Maribor
http://mlad.si/novica/3014-Custva%2C-fuzbal-in-vse-ostalo
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Mnenje predstavnice Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ob 
zaključnem dogodku projekta MCH turizem 

V Celjskem mladinskem centru je v sredo, 18.6.2014 potekala zaključna prireditev 
projekta MCH turizem, ki ga izvaja Mladinska Mreža MaMa. Dogodka se je udeležila tudi 
predstavnica Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ga. Polona 
Samec, kateri smo zastavili tudi nekaj vprašanj. Preberite si, kakšno mnenje imajo glede 
projekta in razvoja socialnega podjetništva med mladimi.     več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 

Kako prijazne so naše občine do nevladnih organizacij? 

Stičišče NVO Obalno-kraške regije je izvedlo krajšo raziskavo odnosa občin do nevladnih 
organizacij (NVO) v regiji. Namen raziskave je bil pregledati obstoječe stanje 
sodelovanja med NVO in občinami ter zbrati potrebe in predloge za boljše sodelovanje. 
Potekala je na dveh ravneh: anketiranje nevladnih organizacij in občin.   več > 
 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

Anketa – Zaključni dogodek projekta MCH turizem Mladinske Mreže MaMa 

V sredo, 18.6.2014 se je v Celjskem mladinskem centru odvijal zaključni dogodek 
projekta MCH turizem, ki ga izvaja Mladinska Mreža MaMa. Po dogodku smo nekatere 
udeležence povprašali za mnenje o projektu, kakšno mnenje imajo glede nadgradnje 
mladinskih centrov in koncepta mladinskega turizma, ki ga je mreža MCH turizem 
pričenja izvajati.  

več > 
Vir: Uredništvo mlad.si 

 

Položaj mladih skozi oči Urada RS za mladino 

Urad RS za mladino in njen direktor Peter Debeljak že vrsto let kot predstavnik mladih 
izvršilne veje oblasti bije boj s tistimi, ki imajo znotraj vlade v rokah škarje in platno. 
več> 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 

Kreativne industrije, naprej! 

Tako je zapisala, ko smo prejeli njen prispevek za mlad.si. »Fanfare zadonijo in rdeč 
tepih se razvije in po njem se skotali svitek z naslovom Kreativne industrije, naprej!« 
Nihče drug kot, Tadeja Bučar je tekstopiska, kreativni vodja, razvijalka idej in konceptov, 
moderatorka, trenerka neformalnega izobraževanja, scenaristka, komunikatorka, 
svobodnjakinja.           več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 

http://mlad.si/novica/3008-Mnenje-predstavnice-Ministrstva-za-delo%2C-druzino%2C-socialne-zadeve-in-enake-moznosti-ob-zakljucnem-dogodku-projekta-MCH-turizem
http://mlad.si/novica/3006-Kako-prijazne-so-nase-obcine-do-nevladnih-organizacij
http://mlad.si/novica/2997-Anketa-Zakljucni-dogodek-projekta-MCH-turizem-Mladinske-Mreze-MaMa
http://mlad.si/novica/2985-Polozaj-mladih-skozi-oci-Urada-RS-za-mladino
http://mlad.si/novica/2984-Kreativne-industrije%2C-naprej%21
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 STRUKTURIRAN DIALOG 
 

Priložnost mladim - zaposlovanje na področjih povezanih z mladimi 

Tudi v Pomurju se je pod soorganizacijo Mladinskega centra Prlekije-Pokrajinskega 
centra nevladnih organizacij in Mladinskega sveta Ljutomer odvijal Dialog mladih II: 
Vključujemo!             več 
> 
 
Vir: Mladinski center Prlekije - Pokrajinski center NVO 
 
 
 

 MLADI IN SVET 
 
Prostovoljci leta prejeli priznanja 
V petek, 27. julija 2014, je Mladinski svet Slovenije pod častnim pokroviteljstvom 
predsednika RS Boruta Pahorja letos spet pripravil prireditev v čast najboljšim 
prostovoljcem in projektov leta. Na prireditvi z imenom Prostovoljec leta 2013, ki jo je v 
ljubljanskih Križankah gostila Mestna občina Ljubljana, so podelili priznanja Naj 
prostovoljec in Naj prostovoljka v treh starostnih skupinah, naziv Naj prostovoljski 
projekt, Naj mladinska voditeljica in Naj mladinski projekt ter dve posebni priznanji.
            več > 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 
 
Oratorij Slovenija bo koristno preživete počitnice omogočil otrokom in prostovoljcem 
Oratorij Slovenija bo koristno preživete počitnice omogočil 15.000 otrokom in 4.000 
mladim prostovoljcem. Oratorij je v svoji osnovi enotedenski program za otroke, ki 
združuje dramske predstave in ustvarjalne delavnice, igro in učenje, petje in duhovnost, 
sproščenost in vzgojo. Tako oratorij sprejema vse, ne glede na njihove osebne okoliščine.  

več > 
Vir: Zavod Salesianum 
 
 
Pestro poletje v mestnem jedru Brežic 

 
V mesecu juniju so se na stojnicah pred Mestno hišo predstavili številni umetniki in 
rokodelci iz lokalnega okolja, med njimi tudi veliko mladih razstavljavcev.   več > 
 
Vir: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice 
 

Javna akcija proti zidovom, ki jih gradi Trdnjava Evropa 

Prostovoljci Amnesty International Slovenije so ob svetovnem dnevu beguncev 20. junija 
pripravili javno akcijo, s katero so opozarili na odnos EU do beguncev in migrantov, ki v 
Evropi iščejo boljšo prihodnost.         več > 
 

http://mlad.si/novica/2974-Priloznost-mladim---zaposlovanje-na-podrocjih-povezanih-z-mladimi
http://mlad.si/novica/2974-Priloznost-mladim---zaposlovanje-na-podrocjih-povezanih-z-mladimi
http://mlad.si/novica/3011-Prostovoljci-leta-prejeli-priznanja
http://mlad.si/novica/3007-Oratorij-Slovenija-bo-koristno-prezivete-pocitnice-omogocil-otrokom-in-prostovoljcem
http://mlad.si/novica/3004-Pestro-poletje-v-mestnem-jedru-Brezic
http://mlad.si/novica/2998-Javna-akcija-proti-zidovom%2C-ki-jih-gradi-Trdnjava-Evropa
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Vir: Društvo Amnesty international Slovenije 
 

Naslednja postaja: Trdnjava Evropa 

Amnesty International Slovenije ob svetovnem dnevu beguncev pripravlja javno akcijo 
za pravice beguncev, migrantov in prosilcev za azil.      več > 
 
Vir: Društvo Amnesty international Slovenije 
 

Izšla je že osma številka občasnika INDIJANEZ 

Kulturno društvo Mladinski center IndiJanez je izdalo osmo številko mladinskega 
občasnika, ki ga ustvarjajo izključno mladi.       več > 
 
Vir: Kulturno društvo mladinski center Indijanez 
 

Mladi lahko ukrepajo proti kršitvam človekovih pravic v Evropi 

V Istanbulu je bil sestanek za mlade prostovoljce Amnesty International o kampanji SOS 
Evropa za pravice beguncev in migrantov, udeležila se ga je tudi koordinatorka iz 
Slovenije.            več > 
 
Vir: Društvo Amnesty international Slovenije 
 
 
 

 MLADINSKI SEKTOR 
 

Sklepi Državnega sveta RS k zaključkom posveta "Možnosti zaposlovanja mladih – iskanje 
rešitev v evropskem in slovenskem prostoru" 

V Državnem svetu RS je 21. marca 2014 potekal posvet z naslovom »Možnosti 
zaposlovanja mladih – iskanje rešitev v evropskem in slovenskem prostoru«, ki ga je 
Državni svet RS soorganiziral z Informacijsko pisarno Evropskega parlamenta v 
Sloveniji.  

več > 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 

Mnenje Petra Debeljaka ob zaključnem dogodku projekta socialnega podjetništva in 
mladinskega turizma MCH turizem 

Ob zaključni prireditvi projekta MCH turizem v Celju, 18.6.2014, ki ga izvaja Mladinska 
Mreža MaMa, smo za mnenje o razvoju mladinskih centrov in mladinskem turizmu 
povprašali direktorja Urada RS za mladino Petra Debeljaka.     več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 

Zaključek natečaja Prostovoljec leta 2013 

http://mlad.si/novica/2980-Naslednja-postaja-Trdnjava-Evropa
http://mlad.si/novica/2975-Izsla-je-ze-osma-stevilka-obcasnika-INDIJANEZ
http://mlad.si/novica/2971-Mladi-lahko-ukrepajo-proti-krsitvam-clovekovih-pravic-v-Evropi
http://mlad.si/novica/3000-Sklepi-Drzavnega-sveta-RS-k-zakljuckom-posveta-Moznosti-zaposlovanja-mladih-iskanje-resitev-v-evropskem-in-slovenskem-prostoru
http://mlad.si/novica/2999-Mnenje-Petra-Debeljaka-ob-zakljucnem-dogodku-projekta-socialnega-podjetnistva-in-mladinskega-turizma-MCH-turizem
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V petek, 27. junija 2014, vas Mladinski svet Slovenije in Mestna občina Ljubljana vljudno 
vabita, da se udeležite zaključne prireditve natečaja Prostovoljec leta 2013, ki se bo 
pričel ob 16.00 v Križankah v Ljubljani. Častni pokrovitelj projekta Prostovoljec leta je 
predsednik RS Borut Pahor.         več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 

Zaključna prireditev projekta »MCH turizem« 

Mladinska mreža MaMa organizira zaključno prireditev projekta »MCH turizem«, v 
sredo, 18.6.2014 ob 14. uri, v Celjski mladinski center, Mariborska 2, 3000 Celje.  več > 
 
Vir: Zavod Mladinska Mreža MaMa 
 

Inštitut za mladinsko politiko – Naj NVO v Goriški statistični regiji 

Lokavec, Ajdovščina 7. junij 2014 Od 6. do 19. maja 2014 je na območju Goriške 
statistične regije potekalo glasovanje za naj NVO 2014 (naj NeVladna organizacija), ki ga 
je v okviru Regionalnega stičišča NVO Planota že sedmo leto zapored organizirala 
Ustanova Fundacija BiT Planota.         več > 
 
Vir: Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina 
 
 

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih programov / projektov v letu 
2014, ki sta ga razpisala Mladinski center Litija in Klub litijskih in šmarskih študentov 

Mladinski center Litija in Klub Litijskih in šmarskih študentov (KLIŠE) sta 11. 04. 2014 
objavila »javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov/projektov v letu 2014«.  

več > 
Vir: Mladinski center Litija 
 

Hiša bendov zaživela v Velenju 

Velenje je dobilo hišo bendov, objekt, v celoti namenjen glasbenemu ustvarjanju in 
vajam glasbenih skupin.          več > 
 
Vir: Mladinski center Velenje 
 

 

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

http://mlad.si/novica/2995-Zakljucek-natecaja-Prostovoljec-leta-2013
http://mlad.si/novica/2970-Zakljucna-prireditev-projekta-MCH-turizem
http://mlad.si/novica/2966-Institut-za-mladinsko-politiko-Naj-NVO-v-Goriski-statisticni-regiji
http://mlad.si/novica/2956-Rezultati-javnega-razpisa-za-sofinanciranje-mladinskih-programov-projektov-v-letu-2014%2C-ki-sta-ga-razpisala-Mladinski-center-Litija-in-Klub-litijskih-in-smarskih-studentov
http://mlad.si/novica/2945-Hisa-bendov-zazivela-v-Velenju

