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Maribor, 5. 11. 2013 

Jadranska mladinska ideja 

Lokalni posvet v Mariboru:  

Razvoj in pomen mladinskega kongresnega turizma  

 

Datum posveta: 14. 11. 2013 

Lokacija: Hostel Pekarna (v prostorih MISC Infopeka) 

 

Vsebina: 

Jadranska mladinska ideja je projekt (program Mladi v Akciji, prijavitelj Zveza prijateljev mladine (ZPM) 

Maribor), v katerem sodelujejo partnerji iz Hrvaške (Mesto Poreč in Udruga Umki iz Rijeke) in Slovenije (poleg 

ZPM Maribor še Inštitut za kreativne raziskave mladih (IKRM) iz Ljubljane). Njegov dolgoročni cilj je vzpostaviti 

Mladinski kongresni center v Poreču, mreženje nevladnih organizacij v Sloveniji in na Hrvaškem ter izdelati 

strategijo razvoja mladinskega področja v jadranski regiji.  

Lokalni posvet v Mariboru je namenjen izmenjavi praks in dosedanjih izkušenj na področju razvoja mladinskega 

kongresnega turizma (izkušnje v Mariboru). Udeleženci bodo razglabljali tudi o pomenu tega mladinskega polja 

v luči spodbujanja mladih za delo na različnih projektih, spodbujanju mladih k prostovoljnemu delu, 

izobraževanju, večji informiranosti, mobilnosti, popotništvu, športnim aktivnostim, zabavi … 

Zaključke posveta bomo prenesli na zaključno konferenco, ki bo od 28. 11. do 1. 12. 2013 potekala v Poreču, na 

katerem bodo udeleženci iskali odgovore na izzive povezovanja mladinskih struktur, tako nevladnih kot javnih, 

ter vključevanje rešitev v koncept razvoja mladinskega kongresnega turizma v jadranski regiji.  

 

Program: 

15.00 Predstavitev projekta Jadranska mladinska ideja (Tin Kampl - IKRM, Božidar Raušl – ZPM Maribor) 

15.15 Razvoj mladinskega turizma v Mariboru s poudarkom na kongresnem turizmu (Nina Arsenovič – MKC 

Maribor, Igor Jurišič – Popotniško združenje Slovenije) 

15.45 Vpliv mladinskega kongresnega turizma na lokalni progam mladih (Martina Rauter in Mitja Špes – Urad za 

kulturo in mladino MO M, Evropska prestolnica mladi Maribor 2013) in na razvoj turizma v Mariboru (Janja 

Viher – Zavod za turizem Maribor - Pohorje) 

16.15 Pogovor z udeleženci, razprave 

16.45 Zaključek in neformalno druženje 

 

Lokalni posvet organizira prijaviteljica projekta, ZPM Maribor, povezovala pa ga bo Tadeja Dobaj, prof., 

koordinatorica dejavnosti pri ZPM Maribor.  
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Vabljeni: 

Vsi mladi, ki jim je tema zanimiva in bi želeli s svojim mnenjem, idejami prispevati k uspehu posveta ali pa se le 

preprosto informirati o tematiki. Vabljeni tudi predstavniki partnerjev v tem projektu, predstavniki in 

udeleženci drugih projektov Mladi v akciji, prostovoljci, ki so dejavni v prostočasnih in podobnih programih  ter 

vsi drugi zainteresirani.  

 

Gostje na posvetu: 

- Tin Kampl, projektni vodja projekta JMI in David Delakorda, IKRM  
- Božidar Raušl, ZPM Maribor 
- Igor Jurišič, Popotniško združenje Slovenije  
- Nina Arsenovič, MKC Maribor in Hostel Pekarna  
- Dr. Martina Rauter, Urad za mladino in kulturo MOM – EPM Maribor 2013  
- Mitja Špes, Urad za mladino in kulturo MOM – EPM Maribor 2013 
- Janja Viher, Zavod za turizem Maribor – Pohorje 

 

Posvet je povsem odprtega tipa in vaše namere, da se boste posveta udeležili ni obvezno sporočati.  Iz 

organizacijskih razlogov pa bomo veseli, če  nam namero o svoji prisotnosti lahko potrdite po e-pošti 

info.dum@zpm-mb.si. 

 

Lepo vas pozdravljam, 

 

Saša Mikić, prof.spec., 

 

predsednik ZPM Maribor 
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