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e-bilten  JUNIJ 2016        
 

V mesecu juniju  izpostavljamo:  

 

NOVICE  

 

 Odstop Mojce Selak iz SvM 

 Zeleni turizem - aktivni programi v naravi 

 eMaMa za mesec MAJ 

 Iteracije in fraktali 

 E-odpadki in naše okolje 

 Parada ponosa 2016 

 Lesarijada na Doživljajskem igrišču 

 Urbana delavnica 

 Glasovanje predstavnika MC v SvM 

 50. državno tekmovanje iz kemije 

 Filmski prvenec Svitanje 

 Zotkini talenti 2016 

 EU projekt, moj projekt 

 Pretekle kolektivne travme 

 Parada učenja 

 URSM ob Sv. dnevu beguncev 

 NAJ: Udarnik MC Velenje 

 Zadnji Y.business vikend seminar 

 Andrej Cvernjak-Ime tedna 

 Mladi za dostojanstvo 

 Prva izvedba okoljske delavnice 

 Voda, kako dolgo še? 

 Informativni dan Stičišče Iskra 

 "Bežijo zaradi drugih, ostanejo naj zaradi nas." 

 Uspešen proces participativnega proračuna 

 Izvoljena predstavnica MC v SvM 

 15 let delovanja MCDD 

 "Radi smo zdravi." 

ČLANKI  

 JUNIJ; 25. obletnica samostojnosti RS 
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 Vsi potrebujemo izkušnjo mentorstva 

 REPORTAŽA - Participacija mladih: Izzivi in rešitve 

 Ciljali so na 5-ko 

 Vojnik diha 

 BTC CAMPUS: že četrtič 

 4. regijski dogodek 

 Zaključna prireditev: Prostovoljec leta 2015 

 Kolaž mladosti – teden mladih v Ljubljani 

 5 let certifikata 

 Davki: zgolj breme ali tudi pravica? 

 Dvigni rit, bodi fit! 

 V 5 korakih do mentorja 

 Ob predaji mandata 

 Skrivnosti vrhunskih prodajalcev 

MNENJA 

 

 MLADI – gre za vašo prihodnost v lepšem in bolj zdravem okolju 

 "Bodi tudi ti del zgodbe - bodi #zBegunci." 

 “Kdo bo odrasel prej: mladi ali država?” 

 "Mladi in manj tvegana uporaba drog!" 

 Mladinska pobuda v pokriti tržnici v ljubljanskih Mostah 

 Mladinski delavec uspel na prvi stopnički! 

 Rosa je bosa, ker je prekarka 

 EVS v MC BREŽICE 

 "Mladi in manj tvegana uporaba drog!" 

 Moja prostovoljska izkušnja 

 Zine Pizda! na Rezistenci 2016 

 Poklicni standard ni bil potrjen 

INTERVJUJI 

 

 "Ustvarjalno posmehovanje je zdrava drža, ki mi najbolj ustreza." 

 "Vložek v mlade je vložek v skupnost." 

 "Mladi – formalno izobrazbo potrebujete, a razkorak med znanji za nazaj in znanji, 

ki jih rabiš danes je čedalje večji." 

 "Bližnjic do uspeha ni." 

 Intervjuja z Junior Ambasadorkama 
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 "Iskreno verjamem, da pomagamo graditi boljši jutri, zato je zavest, da sem del 

tega, neprecenljiva. " 

 "Domovina je še vedno domovina." 

ANKETA 

 

 ANKETA: “Kako MC in mladinski delavci dvigajo narodno, družbeno zavest med 

mladimi?” 

LOKALNO  

 

 Zdrava prehrana in mladi 

 5x STOP je COOL 

 10. Kulturna mavrica Jesenic 

 Knjige pri novih lastnikih 

 ”Od NAS, Za VAS!” 

 SDM zbira podpise 

 Na vrhu Golice 

 MLADA OLIMPIJADA 2016 

 Iskreno o spolni zlorabi 

 Kvalitetno preživljanje prostega časa 

 Ekskurzija "Od luke do rož" 

 LUMPACIJ VAGABUNDUS 

 Delovna praksa v Sezamu 

 Filmski tabor za mlade 

 Luksuz produkcija na Kino Otoku 

 "Odpri oči!" 

 Obogateno s spomini meščanov 

 Zaključni koncert Glasbene šole Gvido 

 Garažna razprodaja in koncert 

 Stanovanja za mlade v Idriji 

 Sprejeta strategija za mlade 

 Na letovanje v Nerezine 

 

 

NACIONALNO  

 

 Inovativnost in ustvarjalnost mladih 
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 Izredna denarna pomoč študentom 

 SPIRIT - programi usposabljanj 

 Otvoritev; Slovenija - mentorska država 

 Foto galerija odraščanja Slovenije 

 Socialna podjetja in mladinske zadruge 

 O novih dimenzijah evropskega sožitja 

 Za zdravje mladih – glasuj 

 JUNAKI ZAPOSLOVANJA 

 Mladinskemu sektorju 5 milijon evrov 

 Urad RS za mladino: vse najboljše! 

 Pomoč za zagon dejavnosti 

 Razvoj mladinskega sektorja 

 Natečaj 'Davki in jaz'! 

 Mladi raziskovalci v 2016 

 

MEDNARODNO  

 

 Poišči mednarodno pot 

 Urice na temo begunci in begunke v Oplotnici 

 Usposabljanje mladinskih delavcev 

 2. Poišči mednarodno pot 

 3. Poišči mednarodno pot 

 Preprečevanje nasilnega ekstremizma 

 Konferenca POVEZUJEMO - nov termin 

 MEPI praznuje 60 let! 

 Mladinska delegata se predstavita 

 Brez povratka – kako naprej? 

 EVS20 piknik 

 Spletni medij – pOZNavalec 

 Politično državljansko izobraževanje 

 15. evropska skavtska konferenca 

 Olimpijada GENIUS 

 Mednarodna mladinska dejavnost 

 Alpe z druge perspektive 

 Slovenki uspešni v NY 

 Uspešni v vzgoji za medkulturnost 

 Mladinska izmenjava; EuroParliament 
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Uredništvo portala mlad.si 
30. junij 2016 
info@mlad.si 

 
 
 

NOVICE 

 

Odstop Mojce Selak iz SvM 

Pred slabimi štirinajstimi dnevi je Mojca Selak, predstavnica MC-jev (mladinskih centrov) v 

Svetu Vlade RS za mladino, odstopila iz funkcije in ob tem podala odstopno izjavo, ki jo 

objavljamo v celoti.   več > 

Vir: UPB 

Zeleni turizem - aktivni programi v naravi 

Turistična zveza Slovenije je v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in Centrom RS za 

poklicno izobraževanje organizirala festivala Turizmu pomaga lastna glava in Več znanja za 

več turizma na temo ZELENI TURIZEM. več > 

Vir: TZS 

eMaMa za mesec MAJ 

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 

Iteracije in fraktali 

Zveza za tehnično kulturo Slovenije je izdala knjigo Iteracije in fraktali [s sistemom 

MATHEMATICA] Boruta Jurčiča Zlobca in Gustava N. Rubiana O. več > 

Vir: ZOTKS 

E-odpadki in naše okolje 

V družbi ZEOS, d.o.o. so z januarjem 2016 pričeli z izvajanjem petletnega projekta zbiranja in 

ločevanja e-odpadkov in odpadnih baterij z naslovom LIFE Gospodarjenje z e-odpadki, ki je 

sofinanciran s strani Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor RS. več > 

Vir: Mladinska mreža MaMa 

mailto:info@mlad.si
http://mlad.si/2016/06/odstop-mojce-selak-iz-svm/
http://mlad.si/2016/06/zeleni-turizem-aktivni-programi-v-naravi/
http://mlad.si/2016/06/emama-za-mesec-maj/
http://mlad.si/2016/06/iteracije-in-fraktali/
http://mlad.si/2016/06/e-odpadki-in-nase-okolje/
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Parada ponosa 2016 

Društvo Parada ponosa tudi letos organizira festival Parada ponosa.  več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Lesarijada na Doživljajskem igrišču 

Skupina 12 dijakov in 2 profesorici iz Srednje lesarske šole Maribor je 7. 6. 2016 za otroke, 

mlade, prostovoljce in zaposlene na Doživljajskem igrišču pripravila Lesarijado. več > 

Vir: Društvo CPM 

Urbana delavnica 

Vsak četrtek v tednu se lahko udeležite Urbane delavnice, v MP MOSTE na Tržnici Moste v 

Ljubljani.  več > 

Vir: Združenje mladih, staršev in otrok Sezam 

Glasovanje predstavnika MC v SvM 

Na podlagi četrte točke Sklepa o ustanovitvi Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino in v 

skladu s pozivom Urada Republike Slovenije za mladino Zavodu Mladinska mreža MaMa za 

izvedbo postopka izbire predstavnika iz sedme alineje tretje točke Sklepa o ustanovitvi Sveta 

Vlade RS za mladino, je Mreža MaMa 24.5.2016 razpisala Kandidacijski postopek za član-

ico/a, predstavnika/co mladinskih centrov v Svetu Vlade RS za mladino. več > 

Vir: Mladinska mreža MaMa 

50. državno tekmovanje iz kemije 

9. junija 2016 je potekalo že 50. državno tekmovanje iz znanja kemije za Preglove plakete, 

namenjeno dijakom.  več > 

Vir: ZOTKS 

Filmski prvenec Svitanje 

V Domu kulture v Ljutomeru je pred kratkim potekala premiera diplomskega filma njihove 

rojakinje, bodoče profesionalne režiserke Tine Ščavničar. več > 

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

 

http://mlad.si/2016/06/parada-ponosa-2016/
http://mlad.si/2016/06/lesarijada-na-dozivljajskem-igriscu/
http://mlad.si/2016/06/urbana-delavnica/
http://mlad.si/2016/06/pricetek-glasovanja-predstavnika-mc-v-svm-2/
http://mlad.si/2016/06/50-drzavno-tekmovanje-iz-znanja-kemije/
http://mlad.si/2016/06/svitanje/
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Zotkini talenti 2016 

Letošnja prireditev je potekala pod častnim pokroviteljstvom ministrice za izobraževanje, 

znanost in šport dr. Maje Makovec Brenčič. več > 

Vir: Zveza ŠKIS 

EU projekt, moj projekt 

V soboto, 11. junija, je Komunalno podjetje Velenje, pred Hišo mladih v Šmartnem ob Paki, 

predstavilo projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, ki je bil na razpisu EU projekt, 

moj projekt, na podlagi zbranih glasov izbran za najboljšega v svoji kategoriji. več > 

Vir: MC Šmartno ob Paki 

Pretekle kolektivne travme 

Na Socialni akademiji letos s skupino mladih raziskovalcev raziskujejo odnos današnje 

mladine do naših preteklih kolektivnih travm. več > 

Vir: Socialna akademija 

Parada učenja 

Postojna je bila eno izmed trinajstih mest, v katerih je 18. maja potekala Parada učenja.  več > 

Vir: MC Postojna 

URSM ob Sv. dnevu beguncev 

Slovenija se sooča s pojavom vala beguncev, s čemer se je pridružila celotni evropski 

populaciji, ki postaja zaradi novodobnih migracij vse bolj raznolika. več > 

Vir:  uredništvo mlad.si 

NAJ: Udarnik MC Velenje 

V četrtek, 16 junija 2016, se je pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja, odvila 

zaključna prireditev natečaja Prostovoljec leta 2015.  več > 

Vir: MC Velenje 

 

 

http://mlad.si/2016/06/zotkini-talenti-2016-2/
http://mlad.si/2016/06/eu-projekt-moj-projekt/
http://mlad.si/2016/06/pretekle-kolektivne-travme/
http://mlad.si/2016/06/parada-ucenja/
http://mlad.si/2016/06/ursm-ob-sv-dnevu-beguncev/
http://mlad.si/2016/06/naj-udarnik-mc-velenje/
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Zadnji Y.business vikend seminar 

V petek, 10. in soboto, 11. junija je v prostorih Acceleration Business City HUBa potekal 

zadnji Y.business vikend seminar v sezoni 2015/2016 na temo učinkovitega upravljanja s 

časom »Work smart, not hard.«  več > 

Vir:  Zavod Ypsilon 

Andrej Cvernjak-Ime tedna 

me tedna na VALU 202 je postal Andrej Cvernjak, prvi človek projekta Udarnik Mladinskega 

centra Velenje, ki je prejel ključno priznanje za kolektivno delo in naziv Naj prostovoljski 

projekt 2015.  več > 

Vir:  uredništvo mlad.si 

Mladi za dostojanstvo 

Splošna deklaracija človekovih pravic v svojem 1. členu pravi: “Vsi ljudje se rodijo svobodni in 

imajo enako dostojanstvo in enake pravice.” več > 

Vir: Društvo CPM 

Prva izvedba okoljske delavnice 

V Mladinskem centru Velenje je družba ZEOS, d.o.o. v sodelovanju z Mladinsko mreža MaMa 

in Ekologi brez meja, v sklopu projekta Gospodarjenje z e-odpadki, organizirala razpravo o 

pomenu ločevanja e-odpadkov od ostalih odpadkov. več > 

Vir: Mladinska mreža MaMa 

Voda, kako dolgo še? 

V petek, 17. junija 2016, se je Tjaša Teržan, članica Združenja Epeka, so. p., udeležila javnega 

pogovora “Voda, kako dolgo še dostopna vsem?” v organizaciji Muzeja novejše zgodovine v 

Celju in Društva planet Zemlja. več > 

Vir: Združenje EPEKA 

 

 

 

http://mlad.si/2016/06/zadnji-y-business-vikend-seminar/
http://mlad.si/2016/06/andrej-cvernjak-ime-tedna/
http://mlad.si/2016/06/mladi-za-dostojanstvo/
http://mlad.si/2016/06/prva-izvedba-okoljske-delavnice/
http://mlad.si/2016/06/voda-kako-dolgo-se/
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Informativni dan Stičišče Iskra 

V mesec junij se je na Primorskem zakorakalo izobraževalno in sicer s seznanitvijo z novim 

perspektivnimi projekti, ki se je odvil pod imenom Informativni dan za NVO Istre in Krasa. 

več > 

Vir: UMMI zavod za izobraževanje 

"Bežijo zaradi drugih, ostanejo naj zaradi nas." 

Tako se glasi zmagovalni slogan projekta Body COOLturen, s pomočjo katerega UNICEF 

Slovenija, mlade v šolah po Sloveniji ozavešča o otrokovih pravicah beguncev in migrantov 

ter jih uči sobivanja z drugačnimi. več > 

Vir: UNICEF Slovenija 

Uspešen proces participativnega proračuna 

bčina Ajdovščina je dosegla nov mejnik. Če je do danes veljala za primer dobre prakse na 

mladinskem področju, je tokrat postavila nov mejnik na področju demokracije: kot prva 

občina v Sloveniji je uspešno izvedla proces participativnega proračuna. več > 

Vir: Inštitut za mladinsko politiko 

Izvoljena predstavnica MC v SvM 

Danes, 24.06.2015 ob 11. uri, se je sestala volilna komisija in ugotovila izzid glasovanja. Na 

podlagi štetja glasov, je za predstavnico mladinskih centrov v Svetu Vlade RS za mladino 

izvoljena NEŽKA AGNES VODEB. več > 

Vir: Mladinska mreža MaMa 

15 let delovanja MCDD 

Mladinski center Dravinjske doline je obeležil 15 let delovanja. več > 

Vir: MCDD 

"Radi smo zdravi." 

Preventivni mozaik Posavja se s 30.6. 2016 zaključuje. več > 

Vir: MC Krško 

 

http://mlad.si/2016/06/informativni-dan-sticisce-iskra/
http://mlad.si/2016/06/bezijo-zaradi-drugih-ostanejo-naj-zaradi-nas/
http://mlad.si/2016/06/uspesen-proces-participativnega-proracuna/
http://mlad.si/2016/06/izvoljena-predstavnica-mc-v-svm/
http://mlad.si/2016/06/15-let-delovanja-mcdd/
http://mlad.si/2016/06/radi-smo-zdravi/
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ČLANKI  

 

JUNIJ; 25. obletnica samostojnosti RS 

V mesecu junij kot glavno temo izpostavljamo 25. Obletnico samostojnosti Republike 

Slovenije. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Vsi potrebujemo izkušnjo mentorstva 

V četrtek, 26. maja 2016 je ob 20. uri potekal otvoritveni dogodek akcije Slovenija – 

mentorska država, Speak up: Y.Connect.  več > 

Vir: Zavod Ypsilon 

REPORTAŽA - Participacija mladih: Izzivi in rešitve 

V sredo, 1.6.2016, se je v veliki dvorani Fakultete za družbene vede odvil posvet z naslovom 

“Participacija mladih: Izzivi in rešitve. “ več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Ciljali so na 5-ko 

“Ciljam na5-ko!” je projekt, ki so ga med januarjem in junijem letos zasnovali in izvedli 

prostovoljci Mladinskega centra Zagorje. več > 

Vir: MCZOS 

Vojnik diha 

Zadnjo soboto v maju je narava zadihala v vsej svoji sončni sproščenosti. Naredil se je pravi 

pomladni dan v celjski kotlini. več > 

Vir: Društvo SKAM 

BTC CAMPUS: že četrtič 

Včeraj, 8. junija, je v BTC City Ljubljana kreativno podjetniško izobraževanje BTC Campus 

zaključilo 30 mladih iskalcev zaposlitve. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

 

http://mlad.si/2016/06/junij-25-obletnica-samostojnosti-rs/
http://mlad.si/2016/06/vsi-potrebujemo-izkusnjo-mentorstva-2/
http://mlad.si/2016/06/reportaza-participacija-mladih-izzivi-in-resitve/
http://mlad.si/2016/06/ciljali-so-na-5-ko/
http://mlad.si/2016/06/vojnik-diha/
http://mlad.si/2016/06/btc-campus-ze-cetrtic/
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4. regijski dogodek 

Danes poteka 4. regijski dogodek v tem letu, tokrat v Ljubljani, v sodelovanju z lokalnim 

organizatorjem, Zavodom BOB, v novonastalem Mladinskem centru ULCA. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Zaključna prireditev: Prostovoljec leta 2015 

V četrtek, 16. junija 2016 je Mladinski svet Slovenije, pod častnim pokroviteljstvom 

predsednika RS Boruta Pahorja izvedli zaključno prireditev natečaja Prostovoljec leta 2015, 

na kateri so razglasili najboljše prostovoljce in prostovoljske projekte za leto 2015. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Kolaž mladosti – teden mladih v Ljubljani 

Dogajanje na različnih koncih Ljubljane so zadnji teden maja, popestrili mladi in njihovi 

sodelavci povezani skozi različne vladne in nevladne organizacije, ki predstavljajo pomemben 

del mladinskega sektorja Mestne občine Ljubljana. več > 

Vir: Mladi zmaji 

5 let certifikata 

Pisalo se je leto 2012. Za skupino mladih, združenih v projektu Mladi odpiramo prostor: 

Vzpostavljanje in razvoj lokalnih mladinskih politik se zaključi 4─letno obdobje raziskav in 

dela na področju lokalnih mladinskih politik. več > 

Vir: Inštitut za mladinsko politiko 

Davki: zgolj breme ali tudi pravica? 

Na pomen davkov v vsakdanjem življenju vsak posameznik (pre)pogosto pozablja. več > 

Vir: Inštitut za mladinsko politiko 

Dvigni rit, bodi fit! 

Dvigni rit, bodi fit! se je glasil dogodek, ki se je odvijal 21. maja 2016 pri Osnovni šoli Janka 

Modra. Organizirali smo ga skavti stega Dol-Dolsko 1 in osnovna šola Janka Modra. več > 

Vir: ZSKSS 

 

 

http://mlad.si/2016/06/v-zivo-4-regijski-dogodek/
http://mlad.si/2016/06/zakljucna-prireditev-prostovoljec-leta-2015/
http://mlad.si/2016/06/kolaz-mladosti-teden-mladih-v-ljubljani/
http://mlad.si/2016/06/5-let-certifikata/
http://mlad.si/2016/06/davki-zgolj-breme-ali-tudi-pravica/
http://mlad.si/2016/06/dvigni-rit-bodi-fit/
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V 5 korakih do mentorja 

V tokratnem prispevku Zavoda Ypsilon, Sabina Đuvelek, strokovna direktorica, o 5 korakih do 

mentorja. več > 

Vir: Zavod Ypsilon 

Ob predaji mandata 

Prejšnji teden, 21. junija 2016 je Katja Cimermanič uradno predala naslov mladinskega 

delegata pri OZN Andražu Šilerju, ki sedaj samostojno izvaja aktivnosti kot samostojni 

delegat. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Skrivnosti vrhunskih prodajalcev 

V četrtek, 23. junija je v prostorih Acceleration Business City HUBa potekala četrta delavnica 

Member2Member Zavoda Ypsilon. več > 

Vir: Zavod Ypsilon 

MNENJA 
 

MLADI – gre za vašo prihodnost v lepšem in bolj zdravem okolju 

Včeraj, 5. junija smo obeležili svetovni dan varstva okolja. Program ZN za okolje opredeljuje 

zeleno gospodarstvo kot možnost za večjo blaginjo ljudi in socialne pravičnosti, hkrati pa kot 

možnost za bistveno zmanjšanje tveganja za okolje in ekološke pomanjkljivosti. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

"Bodi tudi ti del zgodbe - bodi #zBegunci." 

Danes, ob svetovnem dnevu beguncev, objavljamo prispevek, ki smo ga pripravili v 

sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve. Ministrica za notranje zadeve, mag. Vesna 

Györkös Žnidar se tokrat obrača k vam, na vas, na mlade. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

"Mladi in manj tvegana uporaba drog!" 

Ob včerajšnjem svetovnem dnevu boja proti zlorabi drog in nezakonitemu prekupčevanju, 

smo se na uredništvu mlad.si odločili, da za pripravo tega prispevka, na pomoč povabimo 

Združenje DrogArt. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

http://mlad.si/2016/06/v-5-korakih-do-mentorja/
http://mlad.si/2016/06/ob-predaji-mandata/
http://mlad.si/2016/06/skrivnosti-vrhunskih-prodajalcev/
http://mlad.si/2016/06/mladi-gre-za-vaso-prihodnost-v-lepsem-in-bolj-zdravem-okolju-2/
http://mlad.si/2016/06/bodi-tudi-ti-del-zgodbe-bodi-zbegunci/
http://mlad.si/2016/06/mladi-in-manj-tvegana-uporaba-drog-2/
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“Kdo bo odrasel prej: mladi ali država?” 

V mesecu praznovanja 25. obletnice samostojnosti Republike Slovenije, smo na uredništvu 

stopili v kontakt s predsednikom Mladinskega sveta Slovenije, Tinom Kamplom. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Mladinska pobuda v pokriti tržnici v ljubljanskih Mostah 

Pred časom se je v Mostah nahajal UPB-jev poročevalec Želko Pelicon – Peco, ki je na 

tamkajšnjem območju zaznal zanimivo in samoniklo mladinsko pobudo. Več pa v njegovih 

besedah v nadaljevanju.  več > 

Vir: UPB 

Mladinski delavec uspel na prvi stopnički! 

Objavljamo prispevek Mateja Cepina. O mladinskem delavcu. On je mladinski delavec. več > 

Vir: Socialna akademija 

Rosa je bosa, ker je prekarka 

Zaradi svetovne konkurenčne tekme smo v Evropi na trgu dela in izobraževanja priča silam, 

ki korenito spreminjajo nekdaj trdne in gotove družbene sfere. več > 

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

EVS v MC BREŽICE 

V okviru obeležbe 20 let EVS v Sloveniji se je Mladinska mreža MaMa v sodelovanju z ekipo 

portala mlad.si odločila, da bo izkoristila priložnost in oblikovala platformo, namenjeno 

predstavitvi EVS izkušenj nekaterih članic Mreže MaMa. Tokrat je na vrsti Mladinki center 

Brežice.  več > 

Vir: Mladinski center Brežice 

Moja prostovoljska izkušnja 

Tokrat je za naš portal prispevek napisala Maja Ocepek, prostovoljka v MISC INFOPEKA, 

Pekarna Magdalenske mreže Maribor. več > 

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

 

 

http://mlad.si/2016/06/kdo-bo-odrasel-prej-mladi-ali-drzava/
http://mlad.si/2016/06/mladinska-pobuda-v-pokriti-trznici-v-ljubljanskih-mostah/
http://mlad.si/2016/06/mladinski-delavec-uspel-na-prvi-stopnicki/
http://mlad.si/2016/06/porocamo-o-dogodku-rosa-je-bosa-ker-je-prekarka/
http://mlad.si/2016/06/evs-v-mc-brezice/
http://mlad.si/2016/06/moja-prostovoljska-izkusnja/
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Zine Pizda! na Rezistenci 2016 

Študentsko društvo Iskra je konec maja organiziralo 2. Rezistenco: festival teorije, kulture in 

špasa, ki je letos potekal 2 dni. Tokrat prispevek Matevža Hrženjaka, prostovoljca MISC 

INFOPEKA, člana Zine Pizda!  več > 

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

Poklicni standard ni bil potrjen 

V petek, 24. junija 2016 je v prostorih MIZŠ potekala seja Strokovnega sveta RS za poklicno in 

strokovno izobraževanje. Ena od točk na seji je bila tudi obravnava poklicnega standarda 

mladinski delavec / mladinska delavka. Tu je prispevek Mateja Cepina iz Socialne akademije. 

več > 

Vir: Socialna akademija 

INTERVJU 
 

"Vložek v mlade je vložek v skupnost." 

Poglobljen intervju z dr. Petrom Debeljakom, direktorjem Urada RS za mladino. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

"Mladi – formalno izobrazbo potrebujete, a razkorak med znanji za nazaj in znanji, ki jih 

rabiš danes je čedalje večji." 

Poglobljen intervju s Stankom Šalamonom, prvim direktorjem Urada RS za mladino. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

"Iskreno verjamem, da pomagamo graditi boljši jutri, zato je zavest, da sem del 

tega,neprecenljiva. " 

Intervju z Andrejem Cvernjakom, človekom, ki stoji za projektom Udarnik, Mladinskega 

centra Velenje. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Intervjuja z Junior Ambasadorkama 

Osnovna naloga Junior ambasadorjev je, da so glasniki in zagovorniki svojih pravic in pravic 

vseh otrok. več > 

Vir: UNICEF Slovenija 

http://mlad.si/2016/06/zine-pizda-na-rezistenci-2016/
http://mlad.si/2016/06/poklicni-standard-ni-bil-potrjen/
http://mlad.si/2016/06/vlozek-v-mlade-je-vlozek-v-skupnost/
http://mlad.si/2016/06/mladi-formalno-izobrazbo-potrebujete-a-razkorak-med-znanji-za-nazaj-in-znanji-ki-jih-rabis-danes-je-cedalje-vecji/
http://mlad.si/2016/06/iskreno-verjamem-da-pomagamo-graditi-boljsi-jutri-zato-je-zavest-da-sem-del-tega-neprecenljiva/
http://mlad.si/2016/06/intervjuja-z-junior-ambasadorkama-unicef-a/
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"Bližnjic do uspeha ni." 

Žiga Perko je, kljub svoji mladosti (24 let), poslovni svetovalec v eni izmed vodilnih globalnih 

strateško-svetovalnih podjetij, A.T. Kearney, kateremu se je pridružil po študiju kemije na 

Univerzi v Oxfordu. več > 

Vir: Mladinski kulturni center Maribor 

"Ustvarjalno posmehovanje je zdrava drža, ki mi najbolj ustreza." 

red nekaj več kot štirimi leti je glasbenik in nosilni hrbet DPZN (Društva prijateljev zmernega 

napredka) Marko Brecelj prejel državno priznanje za kakovostno ter uspešno delo na 

področju mladinskega dela v daljšem časovnem obdobju. več > 

Vir: UPB 

"Domovina je še vedno domovina." 

Objavljamo intervju z Vianejo Pesjak, ki ga je posredovalo Društvo SKAM. več > 

Vir: Društvo SKAM 

ANKETA 

 

ANKETA: “Kako MC in mladinski delavci dvigajo narodno, družbeno zavest med mladimi?” 

Nabor prispevkov na temo 25. obletnice samostojnosti naše države zaključujemo z anketo, ki 

smo jo izvedli med mladinskimi centri, mladinskimi delavci. več > 

Vir: uredništvo mlad.si  

LOKALNO 

  

Zdrava prehrana in mladi 

Mladinski center Dravinjske doline je v sklopu projekta Za zdravje mladih – »Vem, kako jem«, 

ki ga sofinancira Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Norveški 

finančni mehanizem, na Srednji poklicni in strokovni šoli Zreče, v okviru programa 

Gastronomsko-turistični tehnik, mlade informiral na temo zdrave prehrane.  več > 

Vir: MCDD 

 

 

http://mlad.si/2016/06/intervju-bliznjic-do-uspeha-ni/
http://mlad.si/2016/06/ustvarjalno-posmehovanje-je-zdrava-drza-ki-mi-najbolj-ustreza/
http://mlad.si/2016/06/domovina-je-se-vedno-domovina-intervju-z-vianejo-pesjak/
http://mlad.si/2016/06/anketa-kako-s-cim-lahko-dvigati-narodno-druzbeno-zavest-med-mladimi/
http://mlad.si/2016/06/zdrava-prehrana-in-mladi/
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5x STOP je COOL 

Od ponedeljka, 30. maja pa do četrtka, 2. junija 2016 je Zavod Varna pot aktiven na Gimnaziji 

Bežigrad v Ljubljani. več > 

Vir: Varna pot 

10. Kulturna mavrica Jesenic 

10 let mineva, od kar so Svet Evrope, Evropska komisija in Evropski mladinski forum s 

kampanjo “Vsi drugačni, vsi enakopravni” spodbujali raznolike medkulturne projekte, 

dogodke in akcije širom Evrope.  več > 

 

Vir: Zavod za šport Jesenice, Mladinski center Jesenice 

Knjige pri novih lastnikih 

Projekt Bukvarnica je projekt, ki so ga letos v Hiši mladih izvedli že tretjič. več > 

Vir: Mladinski center Šmartno ob Paki 

”Od NAS, Za VAS!” 

Letošnji Dobrodelni družinski piknik se bo kot leta poprej odvijal v mestnem parku. MIKK 

Murska Sobota skupaj z Društvom MODRIŠ PKM pripravlja pestro dogajanje, ki bo potekalo 

praktično po celotnem parku, na 10-ih lokacijah. več > 

Vir: MIKK 

SDM zbira podpise 

V začetku letošnjega maja je Slovenska demokratska mladina javnosti predstavila pobudo za 

ukinitev obveznega plačevanja prispevka Radioteleviziji Slovenija. več > 

Vir: SDM 

Na vrhu Golice 

V soboto, 4. junija, so se mladi tradicionalno v organizaciji SDM Jesenice podali na Golico. 

več > 

Vir: SDM 

 

http://mlad.si/2016/06/5x-stop-je-cool-2/
http://mlad.si/2016/06/10-kulturna-mavrica-jesenic/
http://mlad.si/2016/06/knjige-pri-novih-lastnikih/
http://mlad.si/2016/06/dobrodelni-druzinski-piknik-od-nas-za-vas/
http://mlad.si/2016/06/sdm-zbira-podpise/
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MLADA OLIMPIJADA 2016 

Mlada olimpijada je največji zasavski rekreacijski športni dogodek za mlade, ki vsako leto v 

juniju poteka na trboveljskih športnih površinah v organizaciji Mladinskega centra Trbovlje. 

več > 

Vir: Mladinski center Trbovlje 

Iskreno o spolni zlorabi 

V sredo, 8. 6. 2016 so v Društvu SMC Maribor izvedli že tretji tematski večer v sklopu 

projekta (ne)moč ODNOSA.  več > 

Vir:  SMC Maribor 

Kvalitetno preživljanje prostega časa 

Mladinski center Dravinjske doline za mlade izvaja aktivnosti za kvalitetno preživljanje 

prostega časa. več > 

Vir:  MCDD 

Ekskurzija "Od luke do rož" 

Ustvarjalnost ne pozna meja. To so še enkrat dokazali mladi ustvarjalci Centra za mlade 

Domžale, ki so se po celoletnem druženju za zaključek šolskega leta odpravili na likovno 

ekskurzijo “Od Luke do rož” v Portorož.  več > 

Vir:  CZM Domžale 

LUMPACIJ VAGABUNDUS 

V petek, 10. junija, je na prireditvenem prostoru pred Hišo mladih v Šmartnem ob Paki, 

potekala premiera čarobne burke v petih slikah.  več > 

Vir:  MC Šmartno ob Paki 

Delovna praksa v Sezamu 

Od aprila poteka v Mladinski postaji Moste program delovne prakse za mlade dijake iz BIC 

Ljubljana, za Srednjo administrativno šolo iz Kamnika in za študente BIC Naklo.  več > 

Vir:  Združenje SEZAM 

 

 

http://mlad.si/2016/06/mlada-olimpijada-2016-2/
http://mlad.si/2016/06/iskreno-o-spolni-zlorabi-otrok-in-mladostnikov/
http://mlad.si/2016/06/kvalitetno-prezivljanje-prostega-casa/
http://mlad.si/2016/06/ekskurzija-od-luke-do-roz/
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Filmski tabor za mlade 

Mad About Film organizira poletni filmski tabor med zelene sence prijetno hladne Kolpe. več > 

Vir:  uredništvo mlad.si 

Luksuz produkcija na Kino Otoku 

Letos se je od 1.6. do 5.6. že dvanajstič odvil filmski festival Kino Otok v Izoli. več > 

Vir:  Društvo zaveznikov mehkega pristanka 

"Odpri oči!" 

Zadnji mednarodni večer letošnje sezone v Mladinskem centru Postojna so posvetili 

predstavitvi mlade države na Balkanu – Kosova. več > 

Vir:  Mladinski center Postojna 

Obogateno s spomini meščanov 

V petek, 17.6.2016, so člani in prostovoljci Kulturnega društva Mladinski center IndiJanez 

izvedli akcijo, poimenovano Ovekovečimo spomine. več > 

Vir:  Kulturno društvo mladinski center IndiJanez 

Zaključni koncert Glasbene šole Gvido 

V četrtek, 16. junija, je v Marofu, pri Hiši mladih v Šmartnem ob Paki potekal zaključni 

koncert Glasbene šole Gvido.  več > 

Vir:  MC Šmartno ob Paki 

Garažna razprodaja in koncert 

Na prireditvenem prostoru ob Mladinskem centru Šmartno ob Paki je v petek, 24. junija, od 

17. ure naprej potekala garažna razprodaja, kasneje pa tudi koncert! več > 

Vir:  MC Šmartno ob Paki 

Stanovanja za mlade v Idriji 

V letu 2015 sprejeta Strategija za mlade Občine Idrija 2015-2020 med drugim predvideva 

tudi vzpostavitev sistema prehodnih stanovanj za mlade. več > 

Vir:  MC Idrija 

 

http://mlad.si/2016/06/filmski-tabor-za-mlade/
http://mlad.si/2016/06/luksuz-produkcija-na-kino-otoku/
http://mlad.si/2016/06/odpri-oci/
http://mlad.si/2016/06/obogateno-s-spomini-mescanov/
http://mlad.si/2016/06/zakljucni-koncert-glasbene-sole-gvido/
http://mlad.si/2016/06/garazna-razprodaja-in-koncert/
http://mlad.si/2016/06/stanovanja-za-mlade-v-idriji/


   
                                                                                                                                 

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.  
 

 

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 

Na letovanje v Nerezine 

Tudi v letošnjem letu so se otroci in mladi iz občine Zagorje ob Savi pod okriljem Območnega 

združenja Rdečega križa Zagorje ob Savi odpravili na letovanje v Nerezine, na hrvaški otok 

Mali Lošinj. več > 

Vir:  MCZOS 

NACIONALNO  

 

Inovativnost in ustvarjalnost mladih 

Zavod RS za šolstvo z razpisom Inovativnost in ustvarjalnost mladih za prihodnost domovine 

spodbuja obeležitev 25. obletnice samostojnosti države Republike Slovenije v luči 

inovativnosti in ustvarjalnosti učencev in dijakov, ki porajata optimizem za prihodnost naše 

države.  več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Izredna denarna pomoč študentom 

Fundacija Študentski tolar, ustanova ŠOU v Ljubljani razpisuje nepovratne denarne pomoči, 

namenjene študentom, ki so se v socialni stiski znašli zaradi dogodka oziroma situacije, ki se 

jim je pripetila največ v zadnjih 6 mesecih pred oddajo vloge. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

SPIRIT - programi usposabljanj 

Spirit Slovenija, javna agencija je na podjetniškem portalu strani objavila tri programe 

usposabljanj, ki so namenjeni učiteljem osnovnih šol, profesorjem srednjih šol in 

visokošolskih zavodov ter študentom pedagoških fakultet s področja spodbujanja 

ustvarjalnosti inovativnosti in podjetnosti.  več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

 

http://mlad.si/2016/06/s-strategijo-za-mlade-bogatejse-tudi-radlje/
http://mlad.si/2016/06/na-letovanje-v-nerezine/
http://mlad.si/2016/06/inovativnost-in-ustvarjalnost-mladih/
http://mlad.si/2016/06/izredna-denarna-pomoc-studentom/
http://mlad.si/2016/06/spirit-programi-usposabljanj/
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Otvoritev; Slovenija - mentorska država 

V četrtek, 26. maja 2016 je bila celotna Slovenija povezana preko mentorstva. Pobudnik 

akcije “Slovenija-mentorska država” je Zavod za medgeneracijsko sodelovanje, Ypsilon.  več > 

Vir: Zavod Ypsilon 

Foto galerija odraščanja 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 

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 

O novih dimenzijah evropskega sožitja 

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji vabi na konferenco “Begunci in 

migranti so med nami: nove dimenzije evropskega sožitja.” več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Za zdravje mladih – glasuj 

Vabljeni k sodelovanju v glasovanju za najboljši program v okviru projekta Za zdravje mladih. 

več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

JUNAKI ZAPOSLOVANJA 

Projekt, ki poteka pod sloganom Junaki zaposlovanja – vrnimo si prihodnost financira 

Evropska komisija (DG Employment, Social Affairs and Inclusion) izvajata pa ga v partnerstvu 

in pod pooblastilom Ministrstva za socialo, delo, družino in enake možnosti, Zveza svobodnih 

sindikatov Slovenije in Zavod Mladinska mreža MaMa. več > 

Vir: Mladinska mreža MaMa 

 

 

http://mlad.si/2016/06/otvoritev-slovenija-mentorska-drzava/
http://mlad.si/2016/06/foto-galerija-odrascanja-slovenije/
http://mlad.si/2016/06/zagon-socialnih-podjetij-in-mladinskih-zadrug/
http://mlad.si/2016/06/o-novih-dimenzijah-evropskega-sozitja/
http://mlad.si/2016/06/za-zdravje-mladih-glasuj/
http://mlad.si/2016/06/junaki-zaposlovanja-vrnimo-si-prihodnost/
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Mladinskemu sektorju 5 milijon evrov 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, je danes v Uradnem listu 

RS objavil javni razpis “Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 

2016–2018.“ več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Urad RS za mladino: vse najboljše! 

Danes v Ljubljani, v prostorih BIC Kult316 poteka obeležitev 25. obletnice Urada RS za 

mladino. Častni pokrovitelj dogodka je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. 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 

Razvoj mladinskega sektorja 

Ob 25. obletnici obstoja Urada RS za mladino sta bila izdelana tudi dva video dokumenta, ki 

vsak na svoj način in iz svojega zornega kota prikazujeta razvoj mladinskega sektorja v 

zadnjega četrt stoletja. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Natečaj 'Davki in jaz'! 

Inštitut za mladinsko politiko vabi k sodelovanju na natečaju ‘Davki in jaz‘ ali Kaj mi omogoča 

davčni sistem? več > 

Vir: Inštitut za mladinsko politiko 

Mladi raziskovalci v 2016 

Objavljen je javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2016. Namen natečaja je 

besedi davek pripisati pozitivno konotacijo ter dvigniti zavedanje mladih (in druge 

populacije) o tveganjih, ki jih prinaša siva ekonomija. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

 

http://mlad.si/2016/06/mladinskemu-sektorju-5-milijon-evrov/
http://mlad.si/2016/06/ursm-vse-najboljse/
http://mlad.si/2016/06/pomoc-za-zagon-dejavnosti/
http://mlad.si/2016/06/razvoj-mladinskega-sektorja/
http://mlad.si/2016/06/natecaj-davki-in-jaz-2/
http://mlad.si/2016/06/mladi-raziskovalci-v-2016/
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MEDNARODNO 

 

Poišči mednarodno pot 

Mladinska mreža MaMa je na razpisu E+: Mladi v akciji uspešno pridobila podporna sredstva 

za izvedbo večstopenjskega projekta, katerega glavni namen je vzpostavitev kvalitetnih 

mednarodnih partnerskih mrež ter priprava novih skupnih projektov – mladinskih izmenjav. 

več > 

Vir: Mladinska mreža MaMa 

Urice na temo begunci in begunke v Oplotnici 

MCDD je v sklopu projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga na OŠ Pohorskega 

bataljona Oplotnica prvič izvedel nov model Uric medkulturnega dialoga na temo begunci in 

begunke. več > 

Vir: MCDD 

Usposabljanje mladinskih delavcev 

V okviru dvoletnega projekta Active 4 future, ki je podprt s strani programa Erasmus + se je 

med 17.5.2016 in 24.5.2016 odvijalo usposabljanje mladinskih delavcev v Nairobiju, glavnem 

mestu Kenije.  več > 

Vir: Celjski mladinski center 

2. Poišči mednarodno pot 

Drugo javljanje iz projekta, katerega glavni namen je vzpostavitev kvalitetnih mednarodnih 

partnerskih mrež ter priprava novih skupnih projektov – mladinskih izmenjav.  več > 

Vir: Mladinska mreža MaMa 

3. Poišči mednarodno pot 

Tretje, zadnje javljanje iz projekta, katerega glavni namen je vzpostavitev kvalitetnih 

mednarodnih partnerskih mrež ter priprava novih skupnih projektov – mladinskih izmenjav. 

več > 

Vir: Mladinska mreža MaMa 

 

 

http://mlad.si/2016/06/1-del-find-your-way-to-internationality/
http://mlad.si/2016/06/urice-na-temo-begunci-in-begunke-v-oplotnici/
http://mlad.si/2016/06/usposabljanje-mladinskih-delavcev-v-nairobiju/
http://mlad.si/2016/06/2-poisci-mednarodno-pot-2/
http://mlad.si/2016/06/3-poisci-mednarodno-pot/
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Preprečevanje nasilnega ekstremizma 

Sporočamo vam, da je Evropski mladinski forum izdal publikacijo z naslovom Vloga 

mladinskega sektorja pri preprečevanju nasilnega ekstremizma. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Konferenca POVEZUJEMO - nov termin 

Mladinski svet Slovenije, v sodelovanju in ob podpori Urada Vlade Republike Slovenije za 

Slovence v zamejstvu in po svetu, organizira mednarodno konferenco Povezujemo. Znan je 

nov datum. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

MEPI praznuje 60 let! 

Letos program MEPI oz. International Award for Young People praznuje 60. obletnico 

začetka izvajanja.  več > 

Vir: MEPI – mednarodno priznanje za mlade 

Mladinska delegata se predstavita 

Vabljeni na dogodek, ki ga pripravljata Katja Cimermančič in Andraž Šiler, senior in junior 

mladinska delegata pri Organizaciji združenih narodov. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Brez povratka – kako naprej? 

Združenje EPEKA, so. p., je organizator projekta z naslovom Brez povratka – kako naprej?/No 

return – the way forward? več > 

Vir: Združenje EPEKA 

EVS20 piknik 

Zavod Voluntariat jutri, v sredo, 29.6.2016 ob 15. uri v parku Tivoli organizira piknik, s 

katerim želijo obeležiti 20 let obstoja Evropske prostovoljske službe. Projekt bo potekal od 20. 

do 27. avgusta 2016 v Mariboru v Sloveniji. več > 

Vir: Zavod Voluntariat 

 

 

http://mlad.si/2016/06/preprecevanje-nasilnega-ekstremizma-2/
http://mlad.si/2016/06/konferenca-povezujemo-nov-termin/
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Spletni medij – pOZNavalec 

Vzpostavljen je nov specializiran spletni portal – pOZNavalec. Nosilec projekta, je Društvo za 

Združene narode (ZN) za Slovenijo. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Politično državljansko izobraževanje 

V Berlinu se je konec maja odvil zaključni seminar zadnjega letnika štipendijskega programa 

Europa gestalten – Politische Bildung in Aktion in srečanje nekdanjih udeleženk in 

udeležencev tega programa ob njegovem zaključku. več > 

Vir: Socialna akademija 

15. evropska skavtska konferenca 

Med 17. in 21. junijem je na Norveškem potekala 15. evropska skavtska konferenca, ki 

vključuje kar 3 dogodke. več > 

Vir: ZSKSS 

Olimpijada GENIUS 

Zveza za tehnično kulturo Slovenije je sporočila, da sta se z olimpijade GENIUS, 

mednarodnega tekmovanja srednješolskih projektov na temo okoljevarstva, ki je potekalo v 

New Yorku, mariborski dijakinji – Anja Rankovec in Laura Trost z II. gimnazije Maribor – vrnili 

s posebno pohvalo. več > 

Vir: ZOTKS 

Mednarodna mladinska dejavnost 

Mednarodna mladinska dejavnost v Centru eksperimentov Maribor je bila v maju zelo 

živahna in pisana. več > 

Vir: EKTC Maribor 

Alpe z druge perspektive 

Preživite veliko prostega časa v Alpah? Je fotoaparat, s katerim ujamete čudovite razglede, 

detajle in trenutke, vaš zvest spremljevalec? več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

 

http://mlad.si/2016/06/spletni-medij-poznavalec/
http://mlad.si/2016/06/politicno-drzavljansko-izobrazevanje-v-nemciji/
http://mlad.si/2016/06/15-evropska-skavtska-konferenca-2/
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Slovenki uspešni v NY 

V New Yorku se je zaključilo mednarodno tekmovanje srednješolskih projektov na temo 

okoljevarstva. več > 

Vir: ZOTKS 

Uspešni v vzgoji za medkulturnost 

Mladinski center Dravinjske doline je v sklopu projekta Mladi ambasadorji medkulturnega 

dialoga izvedel še zadnji sklop delavnic Urice medkulturnega dialoga. več > 

Vir: MCDD 

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 

 

 

 

http://mlad.si/2016/06/slovenki-uspesni-v-ny/
http://mlad.si/2016/06/uspesni-v-vzgoji-za-medkulturnost/
http://mlad.si/2016/06/europarliament-v-krakovu-mladinska-izmenjava/

