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 Lista kandidatur za SVM 

 Program “Mladi za mlade” 
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 Odličje na računalniški olimpijadi 
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 Delovni preizkus 2017/2018 

 Svetovalnica za mlade 

 FOTO in IZJAVA TEDNA 

 Mladinski centri z novim predstavnikom 
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 Humanitarnost med mladimi v Sloveniji 

 Informativna mobilna točka 

 Izobraževanje za mlade 

 Državne štipendije 

 V Brežice prihaja 60 pevcev 

 Rešimo Muro 
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 Donacije licenčne programske opreme 

 IZJAVA in FOTO TEDNA 
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ČLANKI  

 O IMPLEMENTACIJI AGENDE 2030 

 Junaki zaposlovanja uspešni na poti 

 Iskanje kontrolnih točk in samega sebe 

 Cesarjeva nova oblačila 

 Naš organizem je kompleksen stroj 

 September: Evropski teden mobilnosti 

MNENJA 

 

 Mladi bogatijo slovensko kulturo 
 Se vam porajajo stiske? 

 Mladi in kultura: generacijski krik in civilizacijski izziv 

 

INTERVJU 

 “Pomembno je razlikovati med delom in službo!” 

 “Moja ideja ni posegati v sektor, temveč okrepiti soupravljanje sektorja.” 

 “Seme uspeha za boljši jutri!” 

 

 

ANKETA 
 

 Anketa: Mladi in poletni festivali 
 

LOKALNO  

 MIKKov poletni tabor za otroke 

 Natečaj Startup Koper – Capodistria 

 Poletne popestritve za otroke in mlade 

 Poletne akcije z invazivnimi rastlinami 

 Zaključek Poletne šole kreativnosti 

 Društvo CPM Ljubljana išče prostovoljce 

 21. festival Zmaj ‘ma mlade 

 Ekonomistka izziv našla v gostinstvu 

 Iščeš zaposlitev? 

 Športno in nostalgično obarvan dan 

 

NACIONALNO  

 

 Predstavitev kampanje Partycipiraj 

 Javno povabilo “Priložnost zame” 
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 Poslanica ministrice ob dnevu mladih 

 Mladi bi morali postati vidni in slišani 

 Mednarodni dan mladih 

 Novi predstavniki mladih v SVM 

 SDM zbira šolske potrebščine 
 

MEDNARODNO  

 

 Seminar multiplikatorjev 

 Mednarodna mladinska konferenca 

 Mednarodni tabor prostovoljstva 

 Mladinska izmenjava Mladi skupaj 

 Mladinska izmenjava na Siciliji 

 Mednarodni program 

 Mladi in človekove pravice 

 Mednarodni trening 

 Mladinska izmenjava SUSTAINability 
 

 

Uredništvo portala mlad.si 
01. avgust 2017 

info@mlad.si 
 

 

NOVICE 

 

 

Mladi in urbane kulture- festivali 
 
Mesec julij smo namenili temi Mladi, okolje in turizem. Na temo mladih in turizma, kot 

najbolj bran prispevek izpostavljamo intervju z direktorjem Zavoda Mobin, Janom Peloza. 

več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

Biologi uspešni na mednarodni olimpijadi 
 
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) je sporočila, da se je prejšnji teden v Coventryju 

(Velika Britanija) zaključila 28. mednarodna biološka olimpijada, na kateri so sodelovali tudi 

štirje slovenski dijaki.   več> 

Vir: ZOTKS 

mailto:info@mlad.si
http://mlad.si/2017/08/mladi-in-urbane-kulture-festivali/
http://mlad.si/2017/08/biologi-uspesni-na-mednarodni-olimpijadi/
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Lista kandidatur za SVM 

20. julija je potekel rok za oddajo kandidatur za izbor članov Sveta Vlade RS za mladino. Na 

MSS je v roku prispelo 14 veljavnih kandidatur; seznam si lahko ogledate v nadaljevanju. 

več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

Program “Mladi za mlade” 
 

Potrjen je program “Mladi za mlade“, ki bo s pomočjo, 2,3 milijona evrov Evropskega 

socialnega sklada omogočil zaposlitev 29 mladih diplomantov športne smeri, starih do 

vključno 29 let. več > 
 

Vir: uredništvo mlad.si 

Žurer, ne jezi se! 
 
Izberi sam – program Združenja DrogArt, je razvil novo interaktivno igro Žurer, ne jezi se!, s 

katero na terenu osvešča mlade o zmanjševanju škodljivih posledic alkohola. Ideja se je 

porodila mladinskemu delavcu Simonu, ki je ob podpori zaposlenih inovacijo tudi udejanil. 

Več > 

Vir:  Združenje DrogArt 

Odličje na računalniški olimpijadi 

Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) sporoča, da so bili po mladih kemikih in biologih 

na mednarodni olimpijadi uspešni tudi mladi računalničarji.  več> 

Vir: ZOTKS 

Na mladinsko izmenjavo na sever Nemčije 
 
Center za mlade Domžale išče šest udeležencev mladinske izmenjave Jetsam, ki bo med 16. 

in 24. oktobrom potekala v nemškem Oldenburgu. Izmenjave se lahko udeležijo mladi med 

15. In 30. letom starosti, pri čemer bodo imeli prednost pri izbiri mladi do 22. leta. Na 

izmenjavi jih bo spremljal vodja iz Centra za mlade Domžale. več > 

Vir: Javni zavod center za mlade Domžale 

http://mlad.si/2017/08/lista-kandidatur-za-svm-2/
http://mlad.si/2017/08/42976/
http://mlad.si/2017/08/zurer-ne-jezi-se/
http://mlad.si/2017/08/zurer-ne-jezi-se/
http://mlad.si/2017/08/odlicje-na-mednarodni-racunalniski-olimpijadi/
http://mlad.si/2017/08/na-mladinsko-izmenjavo-na-sever-nemcije/
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FOTO in IZJAVA TEDNA 

Tokratno rubriko Foto in izjava tedna namenjamo mladinski delegatki pri OZN Sabini Carli, ki 

je na visokem političnem vrhu za trajnostni razvoj s svojim govorom požela aplavz celotne 

dvorane. več > 

Vir:  uredništvo mlad.si 

Zlet za vzlet! 
 
Med 1. in 10. avgustom poteka Zlet, že 15. vseslovenski tabor zapovrstjo, na katerem 

sodeluje veš kot 1000 tabornikov iz Slovenije in gostov iz sedmih držav. več > 

Vir:  uredništvo mlad.si 

Kvajdej 
 
Izlet v gore je bilo prvo srečanje Izvidnikov in vodnic z letošnjim taborom vseh gorenjskih čet. 

Kaj pa je še bolj gorenjskega kot gore? Prav ta izlet jim je zagotovil vstopnico na odgovornor 

teden poln novih obrazov, dogodivščin, simpatij, tabornih večerov, velikih iger, blatnih 

poljubčkov in še in še.  več > 

Vir:  Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov 

Odličen uspeh lingvistov 
 
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) sporoča, da se mladi lingvisti s 15. mednarodne 

lingvistične olimpijade, ki je med 31. julijem in 4. avgustom potekala v Dublinu na Irskem, v 

domovino vračajo s celo bero odličij. Slovenijo so zelo uspešno zastopali štirje dijaki.  več > 

Vir: ZOTKS 

Rezultat projekta A4F 
 
Kot rezultat 2 leti trajajočega projekta naše Informacijske točke Europe Direct Savinjska - 

Active for future, je nastal priročnik za mladinske delavce, ki nudijo podporo mladim pri 

izvedbi mladinskih pobud, z naslovom Active for future z Mladinsko iniciativo – Metodologija 

za mladinske delavce. več > 

Vir: Celjski mladinski center 

http://mlad.si/2017/08/foto-in-izjava-tedna-21/
http://mlad.si/2017/08/zlet-za-vzlet/
http://mlad.si/2017/08/kvajdej/
http://mlad.si/2017/08/odlicen-uspeh-lingvistov/
http://mlad.si/2017/08/rezultat-projekta-a4f-prirocnik-za-mladinske-delavce/


   

                                                                                                                                 

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.  
 

 

 

FOTO in IZJAVA TEDNA 
 
Tokratno rubriko foto in izjava tedna smo na uredništvu mlad.si namenili v.d. direktorja 

Urada RS za mladino Roku Primožiču, ki je v interjuju ob mednarodnem dnevu mladih 

poudaril, da so organizacije v mladinskem sektorju nujne in za nekatere vidike demokracije 

celo edine, kjer se lahko mladi učijo kako soupravljai skupne zadeve, se aktivirati in kako 

kritično razmišljati. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Mladi v Sloveniji 
 
Ob mednarodnem dnevu mladih je za uredništvo mlad.si prispevek pripravil tudi Statistični 

urad RS. Kdo se po “uradni” definiciji v Sloveniji uvršča med mlade, koliko jih je in kakšne so 

značilnosti slovenske mladine, kaj v prostem času najraje počnejo in kakšni so podatki o 

zaposlitvah mladih, lahko izveste v poročilu Statističnega urada RS.  več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

“Innovation Jam Challenge” 
 
“Innovation Jam Challenge” se bo odvijal 21. in 22. oktobra 2017 v ABC Hubu (spodnja etaža 

Emporiuma, BTC City Ljubljana). Prijave sprejemamo do vključno nedelje, 15. oktobra 2017 

na InnovationJam.si.  več> 

Vir: Zavod Ypsilon 

Kam naj gredo mladi 
 
Ob svetovnem dnevu mladih, ki smo ga beležili 12. avgusta 2017, in v času, ko se večina 

vprašanj vrti okrog iskanja študentske postelje, želimo opozoriti na problematiko iskanja 

trajnejše nastanitve. Stanovanjska problematika namreč, še posebno v obalnih občinah, 

izrazito pesti mlade, ki se želijo osamosvojiti. več> 

Vir: PiNA 

Delovni preizkus 2017/2018 
 
Zavod RS za zaposlovanje je objavili javno povabilo Delovni preizkus 2017/2018. Delovni 

preizkus delodajalcem omogoča, da preizkusijo in spoznajo brezposelne na konkretnem 

http://mlad.si/2017/08/foto-in-izjava-tedna-22/
http://mlad.si/2017/05/slovenski-dnevi-knjige-v-ormozu/
http://mlad.si/2017/08/innovation-jam-challenge/
http://mlad.si/2017/08/kam-naj-gredo-mladi/
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delovnem mestu. Za izveden delovni preizkus delodajalci dobijo povrnjene upravičene 

stroške. več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

Svetovalnica za mlade 
 
Na Mladinski postaji v Mostah pričenjajo z debato o raznoraznih svetovanjih za mlade. S 

strani Mladinske postaje Moste se oglaša dr. prihologije Simona Gomboc. več> 

Vir: Združenje mladih, staršev in otrok Sezam 

FOTO in IZJAVA TEDNA 
 
Na uredništvu mlad.si se zavedamo pomena kulture in podpiramo dogodke, preko katerih 

lahko mladim približamo kulturo. Prav zato tedensko rubriko foto in izjava tedna 

namenenjamo direktorju Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti mag. Marku Repniku, ki 

pravi, da na Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti dajejo velik poudarek prav na mlade, ki 

s pridobivanjem novega znanja in izkušenj bogatijo slovensko kulturo. več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

Mladinski centri z novim predstavnikom 
 
Mreža MaMa je skladno s povabilom s strani Urada RS za mladino, Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport, vodila postopek volitev predstavnika/ce mladinskih centrov 

v Svet Vlade RS za mladino, ki je bil sprožen z zaključkom mandata Nežke Agnes Vodeb, 

dosedanje predstavnice mladinskih centrov v Svetu Vlade RS za mladino. več> 

Vir: Mladinska mreža MaMa 

Festival Lolipop 2017 
 
Tradicionalni mednarodni poletni glasbeno-kulturno-športni festival Lolipop, namenjen vsem 

mladim in mladim po srcu bo potekal med 25. in 27. avgustom 2017 v Radljah ob Dravi. več> 

Vir: Mladi forum SD 

Humanitarnost med mladimi v Sloveniji  

Generalna skupščina Organizacije združenih narodov (OZN) je leta 2008, 19.avgust, razglasila 

za svetovni dan humanitarnosti. Na uredništvu mlad.si nas je zato zanimalo, katere so dobre 

zgodbe, ki zasijejo v težkih časih? Kdo pomaga ljudem v stiski, ko ti ne vidijo izhoda? Kako je z 

organiziranim prostovoljstvom v Sloveniji? več> 

http://mlad.si/2017/08/delovni-preizkus-20172018/
http://mlad.si/2017/08/svetovalnica-za-mlade-2/
http://mlad.si/2017/08/foto-in-izjava-tedna-23/
http://mlad.si/2017/08/mladinski-centri-z-novim-predstavnikom/
http://mlad.si/2017/08/festival-lolipop-2017/
http://mlad.si/2017/08/humanitarnost-med-mladimi-v-sloveniji/
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Vir: Slovenska filantropija 

 

Informativna mobilna točka 
 
DrogArtov program Izberi sam – program za zmanjševanje škodljivih posledic alkohola med 

mladimi od junija do konca avgusta izvaja preventivno – osveščevalno akcijo z naslovom 

Informativna mobilna točka na temo vožnje in alkohola. več> 

Vir: Združenje DrogArt 

Izobraževanje za mlade 
 
V oktobru 2017 bo v organizaciji oddelka Sveta Evrope za mladino in EWC (European 

Wergeland Centre) na norveškem otoku Utøya potekalo petdnevno izobraževanje za mlade v 

okviru gibanja proti sovražnemu govoru – No hate Speech Movement. več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

Državne štipendije 
 
Dijaki, ki bodo vložili vlogo za uveljavljanje državne štipendije do konca avgusta, bodo ob 

izpolnjevanju pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. septembrom.  Več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

V Brežice prihaja 60 pevcev 
 
Mednarodni otroški pevski festival Brežice (MOPF) se bo letos zgodil drugič. Polfinalna 

večera bosta potekala v četrtek, 24. 8. 2017 in petek, 25. 8. 2017 v Mladinskem centru 

Brežice, finalni večer pa v soboto, 26. 8. 2017, na dvorišču gradu Brežice.  več> 

Vir: Mladinski center Brežice 

Rešimo Muro 
 
Mladinski center Prlekije v okviru svojega angažiranja na področju okoljevarstva, kot tudi 

Mladinski svet Ljutomer in njegove članice so soglasno pristopili k kompaniji REŠIMO MURO! 

več> 

Vir: Mladinski center Prlekije-združenje NVO, so. p. 

 

 

http://mlad.si/2017/08/informativna-mobilna-tocka/
http://mlad.si/2017/08/izobrazevanje-za-mlade/
http://mlad.si/2017/08/drzavne-stipendije/
http://mlad.si/2017/08/v-brezice-prihaja-60-pevcev/
http://mlad.si/2017/08/v-brezice-prihaja-60-pevcev/
http://mlad.si/2017/08/resimo-muro/
http://mlad.si/2017/08/resimo-muro/
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Natečaj Meet and Code 
 
Zavod MISSS v imenu TechSoup Slovenija razpisuje natečaj za izvedbo dogodka za mlade 

med 8. in 24. letom. Več> 

Vir: Zavod MISSS 

 

 

 

 
Donacije licenčne programske opreme 
 
Uredništvo mlad.si je je za tokratno foto in izjavo tedna izbralo slogan, ki je nastal na 

kreativni delavnici oblikovanja sloganov, za kritično miselnost o stanju na trgu dela, ki se je 

odvijala v okviru Zaključne konference projekta Junaki zaposlovanja – Vrnimo si prihodnost. 

več> 

Vir: Zavod MISSS 

IZJAVA in FOTO TEDNA 
 
Da so mladi slovenci ljudje, ki radi pomagajo, govorijo tudi podatki iz leta 2016. Po teh je v 

starostni skupini med 18. in 30 let kar 88.160 prostovoljcev in prostovoljk. Gotovo pa je ta 

številka še veliko večja, saj slednja beleži le organizirano prostovoljstvo.več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

MLAD.SI V FINALU NATEČAJA 
 
- Urad RS za mladino in uredništvo mlad.si sta v juniju pripravila vlogo za Natečaj za naj 

izboljšavo v javni upravi – PREMIK NAPREJ 2017, ki ga organizira Fakulteta za upravo. 

Sporočamo veselo novico in sicer, da je portal mlad.si med izbranimi štirimi finalisti. več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

Festival Kunigunda  

http://mlad.si/2017/08/natecaj-meet-and-code/
http://mlad.si/2017/08/donacije-licencne-programske-opreme/
http://mlad.si/2017/08/izjava-in-foto-tedna-4/
http://mlad.si/2017/08/mlad-si-v-finalu-natecaja/
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Festival mladih kultur Kunigunda je največji projekt Mladinskega centra Velenje, ki ga 

organizira v sodelovanju z mladimi domačini. Je medij za predstavitev nekonvencionalnih in 

bolj ali manj neodvisnih kulturno-umetniških praks. več> 

vir: Z uredništvo mlad.si 

Sejem rabljenih učbenikov  

Zveza ŠKIS že več kot deset let ponuja možnost nakupa rabljenih šolskih učbenikov in 

delovnih zvezkov. Sejem rabljenih učbenikov pa dijakom ponuja še več – pridobitev 

pomembnih informacij iz prve roke glede študija in pester glasbeno-kulturni program. več> 

vir: Zveza študentskih klubov Slovenije 

Dialog z državljani 
 

V Slovenijo prihaja Frans Timmermans, prvi podpredsednik Evropske komisije. Vabljeni, da se 

udeležite dialoga, ki bo med podpredsednikom in državljani potekal v ponedeljek, 4.9.2017 

ob 20:55 v studiu 2 Televizije Slovenije. več > 

vir: uredništvo mlad.si 

AKTIVNO USPOSABLJANJE 

 

Prostovoljka Pekarne Magdalenska mreža Kaja Vidovič je pripravila reportažo aktivnega 

usposabljanja, ki se ga je udeležila v Bruslju. več > 

vir: Pekarna- Magdalenske mreže 

Pravilnik SVM 
 

Organizacije, ki ste bile na zadnjem seznamu merodajnih (nacionalne mladinske organizacije, 

mladinski sveti, reprezentativni sindikati in druge NVO s področja mladine) za izbor 

predstavnikov v Svet Vlade RS za mladino (SVM), so bile 16. avgusta 2017 pozvane, da 

prispevate k spremembam pravilnika, ki določa postopke izbora predstavnikov. več > 

vir: uredništvo mlad.si 

September: Evropski teden mobilnosti  

http://mlad.si/2015/08/festival-kunigunda-letos-polnoleten/
http://mlad.si/2017/08/sejem-rabljenih-ucbenikov-letos-na-novi-lokaciji-2/
http://mlad.si/2017/08/dialog-z-drzavljani-3/
http://mlad.si/2017/08/aktivno-usposabljanje/
http://mlad.si/2017/08/sodelovanje-pri-spremembah-pravilnika-svm/
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Vroč avgust je poleg pestrega glasbenega in kulturnega programa v organizaciji mladinskih 

centrov in organizacij za mlade, ponujal tudi zanimiv izbor prispevkov na portalu mlad.si. 

več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

 

 

 

 

 

ČLANKI  

O IMPLEMENTACIJI AGENDE 2030 
 

1. in 2. maja v Sloveniji praznujemo praznik dela. Ob tej priložnosti lahko znova opozorimo 

na generacije mladih, ki so oropane prihodnosti in dostojnega dela. Praznik, ki simbolizira 

družben razvoj v smislu priznavanja pravic vseh delavcev in s tem zagotavlja bolj dostojno 

življenje, je za marsikaterega mladega danes le še bled spomin na nekaj, kaj so praznovali 

naši starši in stari starši. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Junaki zaposlovanja uspešni na poti 
 
Konec meseca julija se je zaključil projekt Jamstvo na poti, ki je potekal pod sloganom Junaki 

zaposlovanja – Vrnimo si prihodnost in sta ga v partnerstvu in pod pooblastilom Ministrstva 

za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izvajala Zveza svobodnih sindikatov 

Slovenije in Zavod Mladinska mreža MaMa, financirala pa ga Evropska komisija (DG 

Employment, Social Affairs and Inclusion).  več> 

Vir: Mladinska mreža MaMa 

Iskanje kontrolnih točk in samega sebe 
 
V četrtek, 10. avgusta 2017, se zaključuje največji vseslovenski taborniški dogodek Zlet za 

vzlet, ki poteka pod okriljem Zveze tabornikov Slovenije. več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

http://mlad.si/2017/08/september-evropski-teden-mobilnosti/
http://mlad.si/2017/08/o-implementaciji-agende-2030/
http://mlad.si/2017/08/junaki-zaposlovanja-uspesni-na-poti/
http://mlad.si/2017/08/iskanje-kontrolnih-tock-in-samega-sebe/
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Cesarjeva nova oblačila 
 
Slovenija in njeni politični predstavniki so v polnih pripravah na predsedniške volitve 2017. 

Prostovoljci zavoda Nefiks so v soskladju z Mednarodnim dnevom mladih pripravili reportažo 

o tem, kakšnega predsednka si želijo in nanj naslovili svoja pričakovanja. več > 

Vir: Zavod Nefiks 

Naš organizem je kompleksen stroj 
 
Vabljeni k branju zapisa dr. Simone Gomboc, univ. dipl. psih. in sodelavke Združenja Sezam o 

delovanju našega organizma. več > 

Vir: Združenje mladih, staršev in otrok Sezam 

 

 

MNENJA 

 

Mladi bogatijo slovensko kulturo 
 

 Ker je osrednja tema meseca avgusta “Mladi- urbane kulture in festivali”, smo na uredništvu 

mlad.si ob tej priložnosti za sodelovanje prosili krovno organizacijo na področju ljubiteljske 

kulture Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Več> 

 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Se vam porajajo stiske? 

 

Kako najti dobrega psihologa ali prisohoterpevta. Pri izbiri, vam morda lahko pomgajo v 

Psihološki svetovalnici, ki deluje v okviru Mladinske postaje Moste. Več> 

 

Vir: Združenje mladih, staršev in otrok Sezam 

 

Mladi in kultura: generacijski krik in civilizacijski izziv 

 

V mesecu, ki ga zaznamujejo številne kulturne prireditve, je za uredništvo mlad.si zapis 

naslovljen na mlade, pripravil tudi minister za kulturo RS Anton Peršak. Več> 

 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

 

http://mlad.si/2017/08/cesarjeva-nova-oblacila/
http://mlad.si/2017/08/nas-organizem-je-zelo-kompleksen-stroj/
http://mlad.si/2017/08/mladi-bogatijo-slovensko-kulturo/
http://mlad.si/2017/08/se-vam-porajajo-stiske/
http://mlad.si/2017/08/mladi-in-kultura-generacijski-krik-in-civilizacijski-izziv/
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INTERVJU 

 

“Pomembno je razlikovati med delom in službo!” 
 
David Banović, bivši sodelavec Mreže MaMa, je od nedavnega na samostojni poti. Ponosni 

smo, da je David tudi z našo pomočjo znal svoje znanje dobro unovčiti in se podal na 

podjetniško pot, na kateri svojo dejavnost trenutno promovira na novi spletni strani. Več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

 

 

 

“Moja ideja ni posegati v sektor, temveč okrepiti soupravljanje sektorja.” 
 
Ob mednarodnem dnevu mladih, ki ga obeležujemo 12. avgusta 2017, smo na uredništvu 

mlad.si za intervju prosili v.d. direktorja Urada RS za mladino Roka Primožiča. Bogate izkušnje 

s področja mladinskega dela so diplomiranemu pravniku prinesle dovolj kompetenc, da ga je 

Vlada RS meseca maja imenovala za novega v.d. direktorja Urada RS za mladino. Več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

“Seme uspeha za boljši jutri!” 

V mesecu avgustu vam v rubriki Uspešni mladi za uspešne mlade predstavljamo vodilnega 

raperja in hip-hop glavo iz Zagorja, Bajto 13. Umetnik, ki svoj navdih išče v kraju od koder 

prihaja, mladinski delavec, ki je na eni izmed izmenjav spoznal svojo življenjsko sopotnico, 

ljubitelj športa in zagovornik pristne komunikacije. Več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

   ANKETA 

 

Anketa: Mladi in poletni festivali 
 
V sklopu mesečne teme “Mladi in urbane kulture- festivali“, smo na uredništvu mlad.si o 

obisku poletnih festivalov vprašali mlade. Več> 

 

Vir: uredništvo mlad.si     

 

http://mlad.si/2017/08/pomembno-je-razlikovati-med-delom-in-sluzbo/
http://mlad.si/2017/08/moja-ideja-ni-posegati-v-sektor-temvec-okrepiti-soupravljanje-sektorja/
http://mlad.si/2017/08/bajta-13-raper-z-dokoncano-fakulteto-neformalnega-izobrazevanja/
http://mlad.si/2017/08/anketa-mladi-in-poletni-festivali/
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LOKALNO  

 

MIKKov poletni tabor za otroke 

 

V tednu med 24. in 28. julijem 2017, je potekal MIKKov poletni tabor za otroke. več > 

Vir: MIKK 

Natečaj Startup Koper – Capodistria 
 
Mestna občina Koper je objavila natečaj Startup Koper – Capodistria, s katerim iščejo rešitve 

za konkretne izzive lokalne skupnosti ter gospodarstva. več> 

Vir: Središče Rotunda 

 

 

Poletne popestritve za otroke in mlade 
 
Čas poletja je čaroben čas, ko si lahko dovolimo več svobode kot običajno. Vročina okoli nas 

v nas prebuja željo po lenarjenju, po ležernem ustvarjanju, druženju s prijatelji in seveda 

različnih osvežitvah. več> 

Vir: Zavod za šport Jesenice, Mladinski center Jesenice 

Poletne akcije z invazivnimi rastlinami 

 
Sezam oziroma naš Mladinski center MPM se med redkimi v Sloveniji dolgoročno in na 

podlagi strokovnih eksperimentov spopada z odstranjevanjem japonskega dresnika. več > 

Vir: Združenje mladih, staršev in otrok Sezam 

Zaključek Poletne šole kreativnosti 
 
Mladinski center Dravinjske doline je v sklopu projekta Socio – večgeneracijski center (Socio 

VGC) na dvorcu Trebnik za otroke izvedel tretji, zadnji termin Poletne šole kreativnosti (PŠK). 

več> 

Vir: Mladisnki center Dravinjske doline 

Društvo CPM Ljubljana išče prostovoljce 
 
Čas poletja je čaroben čas, ko si lahko dovolimo več svobode kot običajno. Vročina okoli nas 

v nas prebuja željo po lenarjenju, po ležernem ustvarjanju, druženju s prijatelji in seveda 

različnih osvežitvah. več> 

http://mlad.si/2017/08/mikkov-poletni-tabor-za-otroke-2017/
http://mlad.si/2017/08/natecaj-startup-koper-capodistria/
http://mlad.si/2017/08/poletne-popestritve-za-otroke-in-mlade/
http://mlad.si/2017/08/poletne-akcije-z-invazivnimi-rastlinami/
http://mlad.si/2017/08/zakljucek-poletne-sole-kreativnosti/
http://mlad.si/2017/08/drustvo-cpm-ljubljana-isce-prostovoljce/


   

                                                                                                                                 

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.  
 

Vir: Društvo center za pomoč mladim 

21. festival Zmaj ‘ma mlade 
 
Tudi letos bo avgustovske večere v Postojni popestril festival Zmaj ‘ma mlade v organizaciji 

Mladinskega centra Postojna. več> 

Vir: Mladinski center Postojna 

 

 

 

 

 

Ekonomistka izziv našla v gostinstvu 
 
Predstavljamo mlado podjetnico Sanjo Selič, študentko ekonomije, ki je svoj izziv našla v 

gostinstvu. S pomočjo svoje družine se je lotila zahtevnega projekta, in sicer kako gostinsko 

ponudbo v manjšem kraju narediti tako privlačno in kvalitetno, da bi jo lahko vsak trenutek 

prestavili v najbolj mondene kraje sveta, pa bi gostje še vedno doživeli tisto pravo 

domačnost. Sanja je po letu dni razvijanja vizije in koncepta gostinskega lokala pozno 

spomladi odprla svoj BUMcafe v Šentjurju. več> 

Vir: Mladinski center Šentjur 

Iščeš zaposlitev? 
 
Mc Šentjur vabi mlade, stare med 18 in 29 let, ki iščejo prvo zaposlitev ali pa jo ponovno 

iščejo, da se vključijo v 4-mesečni program Ključ. Ta skupina mladih iskalcev zaposlitve bo 

premikala svoje meje, spoznavala svoje vrline ter spreminjala tiste, ki nas rade zavirajo. več> 

Vir: Mladinski center Šentjur  

Športno in nostalgično obarvan dan 
 
Kunigundino sobotno popoldne je minilo v športnem duhu. V središču mesta, na Titovem 

trgu, se je odvijal drugi Titov skate session. Fantje iz društva urbanih športov DUŠA so trg 

spremenili v adrenalinski park, kjer so drzni navdušenci na koleščkih pokazali svoje veščine in 

postregli z norimi triki. več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

NACIONALNO  

http://mlad.si/2017/08/21-festival-zmaj-ma-mlade/
http://mlad.si/2017/08/bodoca-ekonomistka-izziv-nasla-v-gostinstvu/
http://mlad.si/2017/08/isces-zaposlitev/
http://mlad.si/2017/08/sportno-in-nostalgicno-obarvan-dan/
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Predstavitev kampanje Partycipiraj 
 
Nedavno je Ministrstvo za zdravje izvedlo zelo dobro obiskani informativni dan glede 

njihovega javnega razpisa objavljenega v Uradnem listu 5. maja 2017. več> 

Vir: Mladinski center Prlekije 

Javno povabilo “Priložnost zame” 
 

V sredo, 9. avgusta 2017, je Zavod RS za zaposlovanje objavil novo javno povabilo Priložnost 

zame v nevladnih organizacijah, ki omogoča subvencionirano zaposlitev 130 brezposelnih z 

najmanj visokošolsko izobrazbo iz vse Slovenije. več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Poslanica ministrice ob dnevu mladih  

Ob mednarodnem dnevu mladih, ki ga praznujemo 12. avgusta 2017, je ministrica za 

izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič, mladim namenila poslanico. več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

Mladi bi morali postati vidni in slišani 
 

Ob mednarodnem dnevu mladih se tudi Zavod Nefiks, neprofitna in družbeno odgovorna 

organizacija, pridružuje kampanji, katere osrednja tema letošnjega dne je: Aktivna družbena 

participacija mladih oziroma aktivno državljanstvo. več> 

Vir: Zavod Nefiks 

Mednarodni dan mladih  

Mladinski svet Slovenije je ob Mednarodnem dnevu mladih organiziral novinarsko 

konferenco, ki je potekala v petek, 11. 08. 2017 na Prešernovem trgu v Ljubljani, in je 

obelodanila začetek kampanje Partycipiraj. več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

Novi predstavniki mladih v SVM 
 
V petek, 11. avgusta 2017, so na Mladinskem svetu Slovenije potekale volitve za izbor 

predstavnikov mladih v Svetu Vlade RS za mladino. več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

http://mlad.si/2017/08/predstavitev-kampanje-partycipiraj/
http://mlad.si/2017/08/priloznost-zame-v-nevladnih-organizacijah/
http://mlad.si/2017/08/poslanica-ministrice-ob-dnevu-mladih/
http://mlad.si/2017/08/vsaj-en-dan-v-letu-ko-bi-mladi-morali-postati-vidni-in-slisni/
http://mlad.si/2017/08/mednarodni-dan-mladih-3/
http://mlad.si/2017/08/novi-predstavniki-mladih-v-svm/


   

                                                                                                                                 

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.  
 

SDM zbira šolske potrebščine 
 
Predsednik Slovenske demokratske mladine (SDM) in poslanec DZ RS Žan Mahnič in 

podpredsednik občinskega odbora SDM Maribor ter član Izvršilnega odbora SDM Matej 

Lesjak sta v četrtek, 24. avgusta 2017, na tiskovni konferenci v Mariboru predstavila projekt 

zbiranja šolskih potrebščin za socialno ogrožene otroke, ki poteka pod okriljem podmladka 

SDS. več> 

Vir: Slovenska demokratska mladina 

 

 

 

 

MEDNARODNO 

 

Seminar multiplikatorjev 
 

Marko Samec je pripravil obsežno poročilo seminarja multiplikatorjev, ki je potekam med 13. 

in 16. junijem v Bruslju. več> 

Vir: Pekarna Magdalenske mreže, Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA 

Mednarodna mladinska konferenca 
 
Mednarodna mladinska konferenca tokrat že 14. v Makedoniji. več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

Mednarodni tabor prostovoljstva 
 
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je med 19. in 23. julijem 2017, kot 

partner projekta Po poteh EU, ki je sofinanciran iz programa Evropa za državljane 2014 – 

2020, gostilo mednarodni tabor prostovoljstva Novo mesto 2017, ki so se ga udeležili 

prostovoljci partnerjev projekta: PORC Erdut (Hrvaška)-vodilni partner, občina Sremski 

Karlovci in Združenje Dunav 1245 (Srbija), mesto Doboj (Bosna in Hercegovina), občina 

Danilovgrad (Črna gora) in Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (Slovenija).  

več> 

Vir: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo Mesto 

Mladinska izmenjava Mladi skupaj 
 

http://mlad.si/2017/08/sdm-zbira-solske-potrebscine/
http://mlad.si/2017/08/seminar-multiplikatorjev/
http://mlad.si/2016/07/14-mednarodna-mladinska-konferenca/
http://mlad.si/2017/08/mednarodni-tabor-prostovoljstva/
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Uspešno smo zaključili mladinsko izmenjavo Mladi skupaj, ki jo je letos v sodelovanju z 

Mestno občino Novo mesto organiziralo Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo 

mesto.  več> 

Vir: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo Mesto 

Mladinska izmenjava na Siciliji 
 

Te zanimajo informacije o izmenjavah Celjskega mladinskega centra iz prve roke? 

Predstavljamo ti nekaj vtisov ene izmed udeleženk izmenjave na Siciliji, ki je potekala v juliju. 

Preberi si kaj je Tinkara zapisala o svojih doživetjih in izkušnjah v sklopu mladinske 

izmenjave. več> 

Vir: Celjski mladinski center 

 

 

Mednarodni program 
 
Inštitut za mir in dialog (Institute for peace and dialogue) vabi na 7-dnevni mednarodni 

program akademskega izobraževanja, ki bo med 29. oktobrom in 4. novembrom potekal v 

Barru, v Švici. več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

Mladi in človekove pravice 
 
Pred kratkim se je na Siciliji zaključila nepozabna mednarodna mladinska izmenjava z 

naslovom “Tutti uguali-tutti differenti: young Europeans come together to learn how to 

embrace human rights”, ki so se je udeležili tudi člani Društva CPM. več> 

Vir: Društvo CPM 

Mednarodni trening 
 
CNVOS okviru projekta Organizational Development of Youth Organizations skupaj s 

partnerji iz Romunije in Belgije, pripravlja mednarodni trening za trenerje, na katerem bodo 

udeleženci preizkusili novo orodje, namenjeno organizacijskem razvoju mladinskih 

organizacij, s posebnim poudarkom na organizacijah, ki delajo z mladimi z manj priložnostmi.  

več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

Mladinska izmenjava SUSTAINability 
 

http://mlad.si/2017/08/mladinska-izmenjava-mladi-skupaj/
http://mlad.si/2017/08/mladinska-izmenjava-na-siciliji/
http://mlad.si/2017/08/mednarodni-program-akademskega-izobrazevanja/
http://mlad.si/2017/08/mladi-in-clovekove-pravice/
http://mlad.si/2017/08/mednarodni-trening/
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Skupna petih mladih iz Kluba študentov občin Postojna in Pivka (KŠOPP) se je pod okriljem 

Mladinskega centra Postojna med 3. in 11. julijem 2017, udeležila svoje prve mladinske 

izmenjave na Portugalskem- Viseu, kjer so spoznavali temo Trajnostnega razvoja.  več> 

Vir: Mladinski center Postojna 

 

http://mlad.si/2017/08/mladinska-izmenjava-sustainability/

