
       
 

 

Ljubljana, 7. april 2014 

 

Odkrivaj neodkrito in evropski dan informiranja mladih 

Mreža MaMa v sklopu projekta Mreža NVO mladinskega dela, ki je usmerjen v krepitev mladinskega 

sektorja in mladinskih organizacij, v sodelovanju z Društvom ŠKUC in Ljubljansko mrežo info točk – 

L'MIT, organizira natečaj za najboljši prispevek na temo Informiranje mladih: Kako do boljše 
informacije?. 

Natečaj poteka okoli  evropskega dneva mladinskega informiranja in potegovali se boste za vikend 

paket v enemu izmed mladinskih centrov hostlov v Sloveniji. O projektu si več preberite na 
povezavi Mreža MaMa.  

 

Izbirali boste lahko: 

Mladinski hotel Ajdovščina: kulinarična doživetja, udeležba na koncertu in nočni ogled mesta.   

Mladinski hotel Krško: kolesarjenje do Kostanjevice na Krki in ogled mesta ter Galerije Božidarja 

Jakca, ogled vinske knjižnice in degustacija vina, ogled Sveta energije, uživanje v bazenu Brestanica, 
kulinarično doživetje v lokalni gostilni, prosti vstopi v klub.  

Mladinski hotel Punkl, Ravne na Koroškem: voden ogled mesta Ravne na Koroškem, vstop v 

bazen Športnega centra Ravne (vstop v savne, jacuzzi), ogled Prežihove bajte in pogovor s sorodnico 

o bratih Kuhar, pisatelja Prežihovega Voranca, športne aktivnosti na Ivarčkem jezeru, voden izlet po 
želji (Povhov mlin, vasica Šentanel, Štauharija, ogled kmečkega orodja, ekološke kmetije,…).  

Mladinski hotel Velenje: ogled mesta Velenje - mesta moderne, spomenika Tita, Muzeja Velenje in 
Muzeja premogovništva Slovenije s tradicionalno knapovsko malico, obisk koncerta v eMCe placu in 

kuponček za pijačo po izbiri.   
 

MCC Hostel – Hiša legend, Celje, Celje Freestyle: izposoja kolesa in obisk Šmartinskega jezera 

ter vožnja z ladjico ali izposoja kanuja, obisk adrenalinskega parka na Celjski koči in umetniške četrti  
ter večerja v gostilni v mestnem jedru. Dan v Celju se konča z zabavo.  

MC hostel  Brežice: voden ogled brežiškega gradu, pohod na Šentvid, obisk koncerta v MC Brežice 

po lastni izbiri in degustacija 3 vrhunskih vin v mestni hiši Brežice.  

 

 

 

Dodatne informacije: Maja Hostnik, Odnosi z javnostmi in vodja projektov, maja.hostnik@mreza-mama.si, 041 804 069, 

www.mreza-mama.si.  
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