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V mesecu februarju izpostavljamo: 
 

 
MLADI 

 Natečaj za najboljši kratki dokumentarni film o migrantih 
 Nov cikel delavnic na Sindikatu Mladi plus 
 Reciklirajmo besede! Zakaj pa ne. 
 Predstavitev zina in razstava študentskih aktivističnih plakatov 
 ŠKUC vabi na 17. bienale mladih umetnikov Mediterranea 
 ŠKUC vabi mlade LGBT k ustvarjanju programa Kluba Tiffany 
 Mladi v stiku z naravo 
 Skupaj za prijaznejši internet 
 Razmišljamo o varnosti - The Quilt 
 Spodbujamo podjetniške ideje mladih 
 Analiza neformalnega izobraževanja 
 Krog znanja 
 Zaposlitveni štart 
 Podjetna aktivnost novomeškega zaposlitvenega kluba za mlade 
 Kolegice v Litiji začele s pregledovanjem življenjepisov 
 Luč sveta je ugledala Mladinska vstopna točka 
 Izzivi mladim 
 Postojnski Zmaj strašil tudi v Ljubljani in napovedli poletni kulturni festival 
 Sindikat Mladi plus v februarju pripravlja dvodnevni dogodek »Kdo jamči za 

mlade?«. 
 Fotografsko tekmovanje »Spomini iz skupinskih slik« 
 ''P.R.A.V.I. dogodek'' v Mariboru 
 V CMZ Domžale deluje foto skupina! 
 Javna tribuna - neplačano delo 
 Pustni Šiška Freestyle - Aktivnosti urbane kulture za mlade 
 Študij ne sme biti cilj – biti mora pot do cilja 
 Začetek testiranja novih modelov za medkulturno vzgojo na OŠ 
 Potuj in se izobražuj! 
 Anketa za mladinske organizacije 
 Izkušnje EVS prostovoljke v Centru za sodobno umetnost Rotor v Gradcu 
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 Razpis za člana Odbora za visoko šolstvo Zveze ŠKIS 
 Počitniške vragolije z Mladimi zmaji 
 Razpis na festivalu kratkega filma -TEDEN MLADIH 2015 
 Tobalko Vila z vami bi delila... 
 SCENA - kranjski časopis za mladinsko (sub)kulturo 
 Kam po srednji? 
 Start:up šola v Brežicah 
 Zakaj beležiti neformalno pridobljeno znanje? 
 Socialna izključenost mladih 
 Skavti smo poskrbeli za dobra dela 
 Naj prostovoljec/ka Občine Šentjur 2014 
 Dijaki na praksi + mladinski center = Zimska šola kreativnosti 
 Dan za spremembe 
 Ne sovraži - No Hate Speech Movement 
 Pekarna potopisi (potopisi, ki to niso): Potovanje okrog sveta 
 Ženska emancipacija kot univerzalno družbeno vprašanje 
 Tematski sprehod » Po mariborskih grafitih« 
 Fotografiranje brez fotoaparata? Zakaj pa ne! 
 Filmsko obarvan mladinski večer 
 Evropski teden mladih 
 Program za bodoče voditelje 
 Poziv k javni razpravi o noveli Zakona o prostovoljstvu 

 
 

 
 

ORGANIZACIJE 

 Skupinsko druženje v zimskem času 
 Skupščina vseh članic Mreže mladinskih centrov v Evropi (ENYC) v Krškem 
 In kaj imamo mladi tokrat v akciji 
 S pomočjo balonov 1 neznanec manj v svetu 
 Dijakinja Neja pravi: "Meni so karierni klubi zakon." 
 SVOBODA SODELOVANJA - Izzivi povezovanja generacij 
 Zveza ŠKIS objavlja razpise za projekte za mlade 
 Mladinska umetnost rojena iz mladinskih centrov in klubov 
 Odgovornost in internet 
 Računovodska delavnica za društva 
 Mladinski center Krško na sejmu Alpe-Adria 
 Izobraževanje za mir v Litiji 
 Festival Scena 2015 - razpis za neuveljavljene glasbenike 
 Uvodno usposabljanje za prostovoljno delo v CID Ptuj 
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 Biti arhitekt: ustvarjalnost perspektive 

 Neformalno znanje moramo zabeležiti! 

 Oddaja letnega poročila za organizacije s statusom delovanja v javnem interesu v 

mladinskem sektorju  

 Zvečer bomo lažje hodili spat … 

 GLEDALIŠČE ZATIRANIH: Izbira ne-izbire, 25. 2. 2015 ob 20.00 v Klubu Gromka 

 Prenovljena strategija vključevanja in raznolikosti ERASMUS+ 

 1 tono in pol lažji 

 Kaj imamo MLADI V AKCIJI v letu 2015? 

 Skavti smo botrstvu predali zbrana sredstva 

 Permakulturna delavnica: GGC – Geek's Green Corner 

 Razpis “Training of Trainers for youth” 
 
 
 
  

MNENJA 
 

 Intervju z Matejem Cepinom, direktorjem Socialne akademije 

 Ministrica za kulturo o pomembnosti maternega jezika 

 

 

 

   STRUKTURIRAN DIALOG 

 Okrogla miza o aktivni participaciji mladih v lokalnem okolju 

 Mladi odloča(j)mo! – Vabilo k sodelovanju 

 
 
 

MLADI IN SVET 

 Afriška poezija in literatura 

 Potujoča interaktivna razstava fotografij 
 Slovenskih Konjicah kulturni in medkulturni 

 Sodeluj in širi svoje znanje 

 Nagrada za najboljšo predstavo! 

 Odhod in prihodi EVS prostevoljcev 

 ''Ti si na vrsti'' - dvomesečna prostovoljska (EVS) izkušnja 

 

 
MLADINSKI SEKTOR 

 Mlade glave mislijo s Tadejem Gregorčičem 
 Usposabljanje za medkulturno vzgojo na osnovnih šolah 
 Prioritetne naloge Urada RS za mladino v letu 2015 
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 Državni zbor obravnaval predlog zakona o ukrepih na področju pripravništva 
 Dan poklicev v Mladinskem centru Krško 
 Konferenca o mladinskem uličnem delu še odzvanja 
 Naj prostovoljec in prostovoljna organizacija leta 2014 v Mestni občini Velenje 
 Uspešno izvedeno izobraževanje za CPM-jevce in CPM-jevke 
 Aktivno državljanstvo v Sloveniji, Bangladešu, Nepalu in na Finskem 
 Evropska konvencija o mladinskem delu 
 Mladinski lokalni posvet – vabilo 
 Lepa gesta kot dejanje, ki spreminja svet na bolje 
 Objavljen natečaj Prostovoljec leta 2014 
 Usposabljanje za mladinske trenerje 
 Memoranduma o soglasju o sodelovanju na področju mladine in športa med 

slovenskim in srbskim ministrstvom 
 Prva seja Sveta Vlade RS za mladino - 24.2.2015 
 Poročilo 1. seje Sveta vlade Republike Slovenije za mladino 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uredništvo portala mlad.si. 
info@mlad.si 

 
Ljubljana, 02.3.2015 
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 MLADI 

 

 Natečaj za najboljši kratki dokumentarni film o migrantih 

V okviru 17. Festivala dokumentarnega filma mlade med 10 in 20 let vabimo, da skozi 
filmski jezik predstavijo zgodbo migranta oz. migrantov v njihovem okolju in se 
potegujejo za nagrado Amnesty International Slovenije. več >  

Vir: Društvo Amnesty international Slovenije 

 

Nov cikel delavnic na Sindikatu Mladi plus 

Na Sindikatu Mladi plus venomer skrbijo, da se kot mladi iskalci zaposlitve dobro 
pripravite na iskanje ali ustvarjanje zaposlitev. Tokrat pripravljajo nov cikel delavnic, ki 
je namenjen vsem, ki ne veste, katera od oblik dela je za vas najboljša. Prva delavnica bo 
potekala 4. februarja 2015 več >  

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

Reciklirajmo besede! Zakaj pa ne. 

Mladinski center Ormož je v četrtek, 29. 1. 2015 nagradil udeležence literarnega 
Natečaja za najizvirnejšo konstruktivistično pesem: Reciklirajmo besede. več >  

Vir: Mladinski center Ormož   
 

Predstavitev zina in razstava študentskih aktivističnih plakatov 

V šolskem letu 2014/2015 je v MISC INFOPEKA nastala nova skupina prostovoljcev, ki 
ustvarjajo redno publikacijo z družbeno-angažiranimi, aktivističnimi in kreativnimi 
vsebinami oz. zine z imenom Pizda! V petek, 6. 2. 2015, te ob 19. uri vabimo v Galerijo 
K18, kjer boš lahko prelistal/-a prvo številko te alternativne revije! več >  

Vir: MISC INFOPEKA, Pekarna Magdalenske mreže Maribor 

 

ŠKUC vabi na 17. bienale mladih umetnikov Mediterranea 

Društvo ŠKUC, Bjcem in mesto Milano najavljajo začetek 17. Bienala mladih umetnikov 
Mediterranea. Mednarodni multidisciplinarni dogodek bo potekal v italijanskem Milanu, 
in sicer od 22. do 25. oktobra 2015 v Fabbrica del Vapore, združil pa bo več kot 300 
umetnikov. več >  

http://www.mlad.si/novica/3599-Natecaj-za-najboljsi-kratki-dokumentarni-film-o-migrantih
http://www.mlad.si/novica/3603-Nov-cikel-delavnic-na-Sindikatu-Mladi-plus
http://www.mlad.si/novica/3607-Reciklirajmo-besede%21-Zakaj-pa-ne.
http://www.mlad.si/novica/3609-Predstavitev-zina-in-razstava-studentskih-aktivisticnih-plakatov
http://www.mlad.si/novica/3610-SKUC-vabi-na-17.-bienale-mladih-umetnikov-Mediterranea
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Vir: Društvo študentski kulturni center  
 

ŠKUC vabi mlade LGBT k ustvarjanju programa Kluba Tiffany 

ŠKUC vabi mlade LGBT k sodelovanjupri oblikovanju programa v mladinskem, 
socialnem in kulturnem programu Kluba Tiffany. Sodeluj in soustvarjaj kulturne in 
mladinske vsebine na področju LGBT skupnosti! več >  

Vir: Društvo študentski kulturni center  

 

Mladi v stiku z naravo 

Tudi mladi vse pogosteje najdejo svoj smisel življenja v poglobljenem stiku z naravo. Tja 
jih vodi želja po dobrem počutju, zdravju, gibanju, delu na zemlji in umirjenem ritmu 
življenja. Marsikdo pa je v naravnem, permakulturnem, kmetovanju našel tudi tržni nišo 
in si tako zagotovil sredstva za preživljanje. več >  

Vir: Mladinski center Šentjur 
 

Skupaj za prijaznejši internet 

Tudi letos bomo v februarju z različnimi aktivnostmi z mladimi obeležili mesec varne 
rabe interneta in mobilnih naprav. Še posebej bomo za mlade izpostavili Dan varne rabe 
interneta s sloganom »Skupaj za prijaznejši internet!«, ki ga bomo praznovali 10. 
februarja. več >  

Vir: Zavod MISSS mladinsko informativno in svetovalno središče Slovenije  

 

RAZMIŠLJAJMO O VARNOSTI - The Quilt 

Vprašanje varnosti se v sodobnem svetu tesno prepleta z vprašanjem svobode in 
spoštovanja človekovih pravic. Kaj pomeni varnost, kje so njene meje, kdaj posega v 
svobodo posameznika in kako jo dojemajo člani družbe, so le nekatere dileme, s katerimi 
se spoprijema sodobna družba. več >  

Vir: Uredništvo mlad.si 

Spodbujamo podjetniške ideje mladih 

Novomeški gimnazijci, člani podjetniškega krožka pod vodstvom mentorja prof. Janeza 
Gorenca, so v sredo v Podbrezniku, pod okriljem StartUpa, pripravili podjetniški večer z 
okroglo mizo na temo podjetništva nekoč in danes. več >  

Vir: Zavod NEFIKS 

http://www.mlad.si/novica/3611-SKUC-vabi-mlade-LGBT-k-ustvarjanju-programa-Kluba-Tiffany
http://www.mlad.si/novica/3612-Mladi-v-stiku-z-naravo
http://www.mlad.si/novica/3613-Skupaj-za-prijaznejsi-internet
http://www.mlad.si/novica/3615-RAZMISLJAJMO-O-VARNOSTI---The-Quilt
http://www.mlad.si/novica/3623-Spodbujamo-podjetniske-ideje-mladih
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Analiza neformalnega izobraževanja 

Klik, klik, klik, strašni trik - pomagaj nam da bomo še boljši in reši anketo spodaj! Na 
Zavodu Nefiks s pomočjo Nefiksa že 15 let mladim pomagamo na enem mestu zabeležiti 
vse neformalno pridobljeno znanje. Ker bi to še bolj učinkovito radi počeli še naprej, 
prosimo vse mlade med 14 in 29 let, da izpolnite kratko anketo. več >  

Vir: Zavod NEFIKS 

 

Krog znanja 

Mladinski center Dravinjske doline kot koordinator "peer-to-peer" izobraževanja. 
Mladinski center Dravinjske doline je zasebni zavod in socialno podjetje, ki na področju 
mladine deluje v lokalnem okolju, že od leta 1999. V programskem stebru »mladinski 
center« pripravljamo aktivnosti za mlade, predvsem pa je naš cilj, da mlade aktiviramo 
in spodbujamo k izvajanju lastnih aktivnosti. več >  

Vir: Mladinski center Dravinjske doline 

 

Zaposlitveni štart 

Nešteto prošenj brez odgovora. Zveni znano? Iskanje zaposlitve ni mačji kašelj, lahko pa 
ti ga olajšajo delavnice Zaposlitveni štart, ki jih pripravlja Center za mlade Domžale.  
več >  
 
Vir: Center za mlade Domžale 

 

Podjetna aktivnost novomeškega zaposlitvenega kluba za mlade 

Vsak Zaposlitveni klub za mlade, projekta v okviru Zavoda NEFIKS ob podpori 
Simobilove blagovne znamke ORTO, ob koncu izvede podjetno aktivnost, ob kateri se 
udeleženci naučijo osnovnih zakonitosti projektnega vodenja in spoznavajo različna 
področja dela. Poglejmo, kako so se tega projekta lotili novomeški klubovci. več >  

Vir: Zavod NEFIKS 

 

Kolegice v Litiji začele s pregledovanjem življenjepisov 

Zadnje srečanje Kolegic je bilo sproščeno in posebno, kajti dobile smo obisk. Pridužila se 
nam je Maja Đević - koordinatorka ljubljanskih kolegic in nam na kratko predstavila 
njihovo dosedanje ustvarjanje. več >  

Vir: Javni zavod Mladinski center Litija 

http://www.mlad.si/novica/3620-Analiza-neformalnega-izobrazevanja
http://www.mlad.si/novica/3624-KROG-ZNANJA
http://www.mlad.si/novica/3625-Zaposlitveni-start
http://www.mlad.si/novica/3627-Podjetna-aktivnost-novomeskega-zaposlitvenega-kluba-za-mlade
http://www.mlad.si/novica/3628-Kolegice-v-Litiji-zacele-s-pregledovanjem-zivljenjepisov
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Luč sveta je ugledala Mladinska vstopna točka 

Luč sveta je končno ugledala prenovljena mladinska kartica, tako na spletu kot v žepih 
novih imetnikov. Zaživela pa je tudi Mladinska vstopna točka (MVT), inovativni del 
spletne platforme, ki mlade aktivira in nagradi! Program MTV skrbi za povezovanje 
mladih in različnih organizacij z namenom promocije aktivne participacije, omogoča 
razvoj kompetenc in pridobivanje novih znanj in izkušenj. MTV mladim omogoča, da si 
zgradijo mrežo aktivnosti in zbirajo točke, ki jin lahko nato zamenjajo za spodbudne 
nagrade. več >  

Vir: Uredništvo mlad.si 
 

Izzivi mladim 

Javna agencija SPIRIT Slovenija je v okviru svoje blagovne znamke Mladim se dogaja 
letos pričela z izvajanjem novega programa Izzivi mladim, s katerim želijo sistematično 
spodbuditi sodelovanje med mladimi in podjetji. Prvi sklop pilotnih delavnic za mlade je 
potekal v Ljubljani, in sicer med 22. in 30. januarjem 2015. več >  

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

Postojnski Zmaj strašil tudi v Ljubljani in napovedal poletni kulturni festival 

Mladinski center Postojna se je v sodelovanju z dijakinjami Šolskega centra Postojna 
predstavljal na sejmu Alpe-Adria, Več znanja za več turizma, kjer so tudi napovedali 
Poletni kulturni festival Zmaj'ma mlade ter tako pritegnili pozornost mladih in 
mladinskih organizacij. več >  

Vir: Zveza društev mladinski center Postojna  

 

Sindikat Mladi plus v februarju pripravlja dvodnevni dogodek »Kdo jamči za mlade?«. 

Osnovni namen projekta je pregled dosedanjih ukrepov Jamstva za mlade, predstavitev 
dobrih praks, ter oblikovanje predlogov za nadaljnjo izvedbo. več >  

Vir: Uredništvo mlad.si 

Fotografsko tekmovanje »Spomini iz skupinskih slik« 

Le ena stvar je boljša od odkrivanja novih krajev in učenja novih stvari, in to je, da to 
delaš z drugimi. Skupinski mladinski izleti tvorijo spomine, ki jih vso življenje cenijo 
prav vsi – od šolskih izletov in vikendov s prijatelji do izletov z družino. Predstavljamo 
vam naše novo fotografsko tekmovanje #GroupTripMemories. več >  

Vir: Popotniško združenje Slovenije   

http://www.mlad.si/novica/3630-Luc-sveta-je-ugledala-Mladinska-vstopna-tocka
http://www.mlad.si/novica/3631-Izzivi-mladim
http://www.mlad.si/novica/3633-Postojnski-Zmaj-strasil-tudi-v-Ljubljani-in-napovedli-poletni-kulturni-festival
http://www.mlad.si/novica/3635-Sindikat-Mladi-plus-v-februarju-pripravlja-dvodnevni-dogodek-Kdo-jamci-za-mlade.
http://www.mlad.si/novica/3636-Fotografsko-tekmovanje-Spomini-iz-skupinskih-slik


9 
 

''P.R.A.V.I. dogodek'' v Mariboru 

Vsak Zaposlitveni klub za mlade, projekta v okviru Zavoda NEFIKS ob podpori 
Si.mobilove blagovne znamke ORTO, ob koncu delovanja kluba izvede zaposlitveni 
dogodek, kjer se klubovci in tudi zunanji obiskovalci (mladi iskalci zaposlitve) mrežijo s 
potencialnimi delodajalci. Tokrat bodo dogodek P.R.A.V.I. pripravili klubovci iz 
Maribora, v petek, 27.2 ob 13. uri. več >  

Vir: Zavod NEFIKS  

 

V CMZ Domžale deluje foto skupina! 

V Centru za mlade Domžale je zaživela foto skupina, ki deluje pod okriljem fotografa 
Klemna Brumca (F1 FZS). Foto skupina je skupina mladih, ki bo pilila svoje fotografsko 
znanje in spoznavala različne načine fotografiranja ter se pri tem neformalno 
izobraževala. več >  

Vir: Javni zavod center za mlade Domžale  

 

Javna tribuna - neplačano delo 

V sredo, 18. 2. 2015 ob 16.00, vas Sindikat Mladi plus vabi na Javno tribuno o 
neplačanem delu, na kateri se bodo odpirale teme neplačanih pripravništev, praks, 
razvrednotenja dela ter možnosti organiziranja mladih v boju za plačilo v trenutnem 
družbeno-ekonomskemu kontekstu. več >  

Vir: Uredništvo mlad.si 
 

Pustni ŠiškaFreestyle - Aktivnosti urbane kulture za mlade 

Na pustni torek, 17. 2. 2015 se pričenja prvi iz sklopa petih aktivnosti urbane kuture za 
mlade. Dogodki bodo potekali enkrat mesečno od februarja do maja, junija sledi 
veličasten zaključek. več >  

Vir: Javni zavod Mladi zmaji  

 

Študij ne sme biti cilj – biti mora pot do cilja 

Ob informativnih dnevih se bodoči študenti odločajo, katero smer bodo vpisali. Na 
Zavodu Nefiks s pomočjo indeksa neformalnega izobraževanja Nefiks, ki mladim že 15 
let pomaga na poti do zaposlitev, izpostavljajo, da mora biti študij pot do cilja – to je 
ustrezna zaposlitev, ne pa cilj sam po sebi! več >  

Vir: Zavod NEFIKS 

http://www.mlad.si/novica/3637-P.R.A.V.I.-dogodek-v-Mariboru
http://www.mlad.si/novica/3638-V-CMZ-Domzale-deluje-foto-skupina%21
http://www.mlad.si/novica/3647-Javna-tribuna---neplacano-delo
http://www.mlad.si/novica/3648-Pustni-SiskaFreestyle---Aktivnosti-urbane-kulture-za-mlade
http://www.mlad.si/novica/3650-STUDIJ-NE-SME-BITI-CILJ-BITI-MORA-POT-DO-CILJA
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Začetek testiranja novih modelov za medkulturno vzgojo na OŠ 

V sklopu projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga (MAMD), ki ga izvaja 
Mladinski svet Občine Slovenske Konjice (MSOSK), se je pričelo testno izvajanje 
izobraževalnih modelov Urice medkulturnega dialoga. Na Uricah na temo migracije je 
sodelovalo 66 učencev in učenk OŠ Zreče. več >  

Vir: Mladinski svet Občine Slovenske Konjice  
 

Potuj in se izobražuj! 

Pred nami je nova številka spletnega časopisa Globetrotter, ki kar kipi od informacij 
zakaj potovati in kako. V februarski številki lahko preberete o najstnici, ki je odplesala v 
svet z namenom, da razmisli kaj želi početi v svojem življenju. Sprašujemo se ali se bo 
Ema sploh še kdaj odločila za vrnitev v Slovenijo? več >  

Vir: Popotniško združenje Slovenije 

 

Anketa za mladinske organizacije 

CIPRA, mednarodna organizacija za varstvo Alp je pobudnica projekta Mladim v Alpah, s 
katerim spodbujajo k aktivnemu vključevanju mladih na območju Alp. Cilj projekta je 
povezati pobude in ustanove, namenjene mladim, predvsem pa mlade predstavnice in 
predstavnike različnih kultur in narodnosti, ki izhajajo iz različnih izobraževalnih okolij, 
vključiti v procese sooblikovanja prihodnosti na območju Alp. več >  

Vir: Uredništvo mlad.si 
 

Izkušnje EVS prostovoljke v Centru za sodobno umetnost Rotor v Gradcu 

Vabimo te na predavanje naše nekdanje EVS prostovoljke Urške Ženko, ki je svojo 
prostovoljno delo opravljala v Gradcu, in sicer v Centru za sodobno umetnost Rotor. 
Predstavitev bo v torek, 24. 2. 2015, ob 19. uri v prostorih MISC INFOPEKA. več >  

Vir:Pekarna Magdalenske mreže 
 

Razpis za člana Odbora za visoko šolstvo Zveze ŠKIS 

Zveza ŠKIS razpisuje prosto mesto za člana odbora za visoko šolstvo Zveze ŠKIS. Od 
kandidatov se pričakuje status študenta, poznavanje osnovnih administrativnih orodij, 
mladinskega organiziranja, delovanja Zveze ŠKIS, zanimanje za področje visokega 
šolstva, resno in odgovorno delovanje. Prijave bodo odprte do 2. marca 2015. več >  

Vir: Zveza študentskih klubov Slovenije  

 

http://www.mlad.si/novica/3654-Zacetek-testiranja-novih-modelov-za-medkulturno-vzgojo-na-OS
http://www.mlad.si/novica/3655-Potuj-in-se-izobrazuj%21
http://www.mlad.si/novica/3656-Anketa-za-mladinske-organizacije
http://www.mlad.si/novica/3659-Izkusnje-EVS-prostovoljke-v-Centru-za-sodobno-umetnost-Rotor-v-Gradcu
http://www.mlad.si/novica/3661-Razpis-za-clana-Odbora-za-visoko-solstvo-Zveze-SKIS
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Počitniške vragolije z Mladimi zmaji 

V Javnem zavodu Mladi zmaji – Centru za kakovostno preživljanje prostega časa mladih 
tudi med letošnjimi zimskim počitnicami organiziramo aktivnosti za mlade Ljubljančane, 
stare med 10 in 18 let. več >  

Vir: Javni zavod Mladi zmaji 

 

Razpis na festivalu kratkega filma -TEDEN MLADIH 2015 

V KUD-u SubArt v sklopu projekta Kinofobia iščemo najbolj nore, odbite, aktualne, 
družbenokritične, politične, eksperimentalne, dokumentarne, poučne, umetniške, 
animirane, glasbene, športne, zabavne in čim bolj raznolike kratke filme, ki jih bomo 2. 
teden v maju v sklopu Tedna Mladih 2015 predvajali v Vovkovem vrtu v Kranju. več >  

Vir: SubArt 
 

Tobalko Vila z vami bi delila... 

V sklopu projekta Tobalko Vila so od aprila do novembra 2014 potekale delavnice in 
diskutiranja na temo alternativnih farmacevtskih zdravil in preživljanje prostega časa 
mladih. Mladi so razpravljali o svojih izkušnjah z uporabo tobačnih izdelkov, zdravil in 
alkohola in o možnih alternativah, ki lahko zamenjajo te škodljive navade. več >  

Vir: BOB, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti 
 

SCENA - kranjski časopis za mladinsko (sub)kulturo 

Obveščamo Vas, da je izšla prva številka kranjskega časopisa za mladinsko (sub)kulturo 
z imenom Scena. Glavni urednik Egist Zagoričnik - Easy Mucy je povedal, da že desetletja 
v mladi v Kranju dokazujejo kakšno moč ima mladinska subkultura in zato je časopis 
velik dosežek, ki prinaša svežino in nove zamisli, ki bodo obračale stvari na bolje. več >  

Vir: SubArt 
 

Kam po srednji? 

Študentje 15 izbranih smeri bodo dijakom in drugim zainteresiranim, v sproščenih 
pogovorih, predstavili svoje študijske izkušnje in študentsko življenje. Začnemo ob 15. 
uri v prostorih Mladinskega Centra Podlaga v Sežani. več >  

Vir: Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana 
 

 

http://www.mlad.si/novica/3663-Pocitniske-vragolije-z-Mladimi-zmaji
http://www.mlad.si/novica/3667-Razpis-na-festivalu-kratkega-filma--TEDEN-MLADIH-2015
http://www.mlad.si/novica/3669-Tobalko-Vila-z-vami-bi-delila...
http://www.mlad.si/novica/3671-SCENA---kranjski-casopis-za-mladinsko-subkulturo
http://www.mlad.si/novica/3662-Kam-po-srednji
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Start:up šola v Brežicah 

Na podlagi potreb, idej in želje po dodatni ponudbi podjetniškega dogajanja za mlade 
smo na Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice razpisali prvo Start:up šolo v 
Brežicah. Brezplačna Start:up šola je prvenstveno namenjena mladim, brezposelnim in 
ostalim, ki želijo uresniči svojo poslovno idejo oz. le nadgraditi svoja podjetniška znanja. 
več >  

Vir: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice 
 

Zakaj beležiti neformalno pridobljeno znanje? 

Da bi družba neformalnemu znanju priznala večjo veljavo (pomembno je znanje in ne to, 
na kakšen način si ga pridobil-a) je potrebno, da tudi mladi sami kaj naredimo zato in 
zato pridno beležimo vse, kar počnemo. Država pa lahko pomaga, da bi imelo 
neformalno izobraževanje boljše pogoje za financiranje in da bi lahko udeležbo v 
prostočasnih aktivnostih uveljavljal-a kot del obveznih izbirnih šolskih vsebin. več >  

Vir: Zavod NEFIKS 
 

Socialna izključenost mladih 

Generalna skupščina ZN je 20. februar razglasila za svetovni dan socialne pravičnosti in 
tako spomnila na problematiko revščine, neenakosti med spoloma in socialno 
izključenostjo. V tem okviru pa je potrebno obravnavati tudi mlade, ki se v času krize vse 
težje spopadajo s socialnimi in ekonomskimi težavami, ki jih le ta prinaša in jih potiska v 
nezavidljiv položaj. več >  

Vir: Uredništvo mlad.si 
 

Skavti smo poskrbeli za dobra dela 

22. 2. smo praznovali Dan spomina; ta dan je sicer vrhunec naših prizadevanj po 
oblikovanju družbe, kakršne si želimo; vendar so dobra dela; aktivno oblikovanje 
družbe, nekaj, za kar si prizadevamo vsak dan. Navsezadnje se tako glasi tudi 3. skavtski 
zakon: Skavt (skavtinja) pomaga bližnjemu in naredi vsak dan vsaj eno dobro delo. več >  

Vir: Združenje Slovenskih katoliških skavtov in skavtinj 

 

Naj prostovoljec/ka Občine Šentjur 2014 

Občina Šentjur v sodelovanju z Razvojno agencijo Kozjansko (Mladinskim centrom 
Šentjur) vabi posameznike, neformalne skupine, društva, zavode ter druge javne ali 
zasebne institucije, da predlagajo posameznice in posameznike, ki so v letu 2014 z 

http://www.mlad.si/novica/3673-Startup-sola-v-Brezicah
http://www.mlad.si/novica/3677-Zakaj-beleziti-neformalno-pridobljeno-znanje
http://www.mlad.si/novica/3679-SOCIALNA-IZKLJUCENOST-MLADIH
http://www.mlad.si/novica/3684-Skavti-smo-poskrbeli-za-dobra-dela
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osebnim prizadevanjem in prostovoljnim delom nesebično prispevali h kvalitetnejšemu 
življenju občank in občanov občine Šentjur. več >  

Vir: Mladinski center Šentjur 
 

 

Dijaki na praksi + mladinski center = Zimska šola kreativnosti 

Mladim ponuditi učno izkušnjo, otrokom predstaviti prostočasne aktivnosti. Še želimo 
več? To preprosto ponuja mladinsko delo. Iz dneva v dan se učimo ter prenašamo 
izkušnje na druge. več >  

Vir: Mladinski center Dravinjske doline 

 

Dan za spremembe 

Slovenska filantropija v sodelovanju s prostovoljci, ki prihajajo iz nevladnih organizacij, 
šol, podjetij, občin in mnogih drugih organizacij že 6. leto zapored po vsej Sloveniji 
organizira Dan za spremembe. več >  

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

Ne sovraži - No Hate Speech Movement 

Kampanja Ne sovraži - No Hate Speech Movement je projekt Sveta Evrope, ki je 
namenjen osveščanju in boju proti sovraženemu govoru na spletu. V okviru kampanje 
potekajo številne aktivnosti, tako pri nas, kot v tujini. več >  

Vir: Popotniško združenje Slovenije 

 

Pekarna potopisi (potopisi, ki to niso): Potovanje okrog sveta 

Se ti zdi, da je nemogoče prepotovati 132 držav v lastni režiji, brez vključevanja 
turstičnih agencij, če nisi zmožen/-a slišati ali govoriti? Se ti zdi, da je nemogoče potovati 
kot gluha oseba? Prostovoljci Pekarne potopisov te vabijo na potopisno predavanje 
Andreja Vivoda, ki bo v četrtek, 26. 2. 2015, ob 18. uri v prostorih MISC INFOPEKA. več >  

 Vir: MISC INFOPEKA, Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA 

 

http://www.mlad.si/novica/3685-Naj-prostovoljecka-Obcine-Sentjur-2014
http://www.mlad.si/novica/3688-DIJAKI-NA-PRAKSI-%2B-MLADINSKI-CENTER-ZIMSKA-SOLA-KREATIVNOSTI
http://www.mlad.si/novica/3689-Dan-za-spremembe
http://www.mlad.si/novica/3692-Ne-sovrazi---No-Hate-Speech-Movement
http://www.mlad.si/novica/3695-Pekarna-potopisi-potopisi%2C-ki-to-niso-Potovanje-okrog-sveta
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Ženska emancipacija kot univerzalno družbeno vprašanje 

Prihajajoči mednarodni dan delovnih žena, s katerim obeležujemo boj žensk za 
ekonomske, socialne in politične pravice, bomo v četrtek, 5. 3. 2015, ob 18:00 obeležili s 
predavanjem dr. Primoža Krašovca z naslovom »Vprašanje ženske emancipacije kot 
univerzalno družbeno vprašanje«. več >  

Vir: MISC INFOPEKA, Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA 

 

Tematski sprehod » Po mariborskih grafitih« 

Stopinje mesta te vabijo, da se jim pridružiš na tematskem sprehodu, na katerem bomo 
skupaj ugotavljali, kateri mariborski grafiti so umetniško delo in kateri le packe na 
mestnih zidovih in fasadah. Sprehod bo potekal v soboto, 7. 3. 2015, ob 11. uri. Dobimo 
se pred MISC INFOPEKA, v vsakem vremenu. več >  

Vir: MISC INFOPEKA, Pekarna Magdalenske mreže Maribor 

 

Fotografiranje brez fotoaparata? Zakaj pa ne! 

Želiš fotografirati, pa nimaš fotoaparata ali je tvoj fotoaparat pokvarjen? V četrtek, 12. 3. 
2015, ob 17. uri, se lahko v MISC INFOPEKA udeležiš fotografske delavnice, na kateri 
bomo spoznavali tehniko ustvarjanja fotogramov. več >  

Vir: MISC INFOPEKA, Pekarna Magdalenske mreže Maribor 

 

Filmsko obarvan mladinski večer 

V petek, 27.02.2015 se bodo ob 20.00 uri v dvorani Kulturnega centra Semič v okviru 
mladinskega večera predstavili filmski ustvarjalci s kratkim filmom Gastarbeiter in KBŠ 
Klub belokranjskih študentov z aktivnostmi AVLab-a. več >  

Vir: Kulturni center Semič  

 

Evropski teden mladih 

Na pobudo Evropske komisije na vsakih osemnajst mesecev poteka Evropski teden 
mladih, ki v ospredje postavlja potrebe, ideje in potenciale mladih. Letos bo po vsej 
Evropi potekal v obdobju od 27. aprila do 10. maja 2015, države članice pa si bodo 
znotraj tega obdobja izbrale zanje najprimernejši termin, usklajen z nacionalnim 
koledarjem in vzporednimi dogodki. več >  

Vir: Uredništvo mlad.si 

http://www.mlad.si/novica/3696-Zenska-emancipacija-kot-univerzalno-druzbeno-vprasanje
http://www.mlad.si/novica/3697-Tematski-sprehod-Po-mariborskih-grafitih
http://www.mlad.si/novica/3698-Fotografiranje-brez-fotoaparata-Zakaj-pa-ne%21
http://www.mlad.si/novica/3678-Filmsko-obarvan-mladinski-vecer
http://www.mlad.si/novica/3701-Evropski-teden-mladih
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Program za bodoče voditelje 

Mladi stari med 21 in 26 let so vabljeni k prijavi k sodelovanje v programu v okviru 
Evropskih razvojnih dni 2015. Med prijavljenimi bodo izbrali dvanajst finalistov. Rok za 
prijavo je 18. 3. 2015. več >  

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

Dan poklicev v Mladinskem centru Krško 

Vsakdo se v življenju sooča z različnimi dvomi. Tako se počuti tudi večina osnovnošolcev 
ob odločanju izbire poklica. Toda brez skrbi. Da bi jim malce olajšali izbiro in jih 
seznanili s poklicno potjo in možnostmi, ki jih imajo, smo zanje pripravili prav poseben 
dan, Dan poklicev. več > 
 

Vir: Mladinski center Krško  

 

Preventivni mozaik Posavja (PmP) 

Mladinski center Krško je bil kot nosilec projekta Preventivni mozaik Posavja izbran na 
javnem razpisu za sredstva iz programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014. 
Preventivni mozaik Posavja je preventivni projekt na področju preprečevanja bolezni, 
povezanih z življenjskim slogom, ki ga bomo v času od 3.2.2015 do 30.4.2016 izvajali v 
regiji Posavje. več > 
 
Vir: Mladinski center Krško  

 

Poziv k javni razpravi o noveli Zakona o prostovoljstvu 

 
Na Ministrstvu za javno upravo so pripravili osnutek Zakona o spremembah in 
dopolnitvah o prostovoljstvu in ga dali v javno razpravo. Osnutek sprememb, ki je nastal 
na podlagi dela posebne delovne skupine, v katero so bili vključeni tudi predstavniki 
nevladnih organizacij, so objavili na portalu E-demokracija. več > 
 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

 

 

 

 

 

http://www.mlad.si/novica/3703-Program-za-bodoce-voditelje
http://mlad.si/novica/3705-DAN-POKLICEV-V-MLADINSKEM-CENTRU-KRSKO
http://mlad.si/novica/3706-PREVENTIVNI-MOZAIK-POSAVJA-PmP
http://www.mlad.si/novica/3693-Poziv-k-javni-razpravi-o-noveli-Zakona-o-prostovoljstvu
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 ORGANIZACIJE 

 

Skupinsko druženje v zimskem času 

V Popotniškem združenju Slovenije so pripravljeni na obisk vaše skupine v mladinskih 
hostlih po vsej Sloveniji. Osebje v hostlih je dobro usposobljeno, da kar najbolj poskrbi 
za še tako zahtevne skupine. V februarju želimo še posebej izpostaviti spodnjih šest 
hostlov. več >  

Vir: Popotniško združenje Slovenije 

 

Skupščina vseh članic Mreže mladinskih centrov v Evropi (ENYC) v Krškem 

Mladinski center Krško je v letu 2014 formalno prevzel članstvo v Mreži mladinskih 
centrov v Evropi (ENYC). V letu 2015 se je predstavnica iz Slovenije, Katarina Ceglar, 
udeležila srečanja skupščine vseh članic, ki je potekalo 22. in 23. 1. 2015 v Armeniji, v 
Erevanu. več >  

Vir: Mladinski center Krško 

 

In kaj imamo mladi tokrat v akciji 

Mesečni informator Zavoda MOVIT, Nacionalne agencije programa Erasmus+, področje 
Mladina. več >  

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

S pomočjo balonov 1 neznanec manj v svetu 

Andrej Klanjšček Somer je zbobnal skupaj ekipo prijateljev in v sodelovanju s Socialno 
akademijo posnel izziv o povezovanju ljudi - "1 stranger less". več >  

Vir: Socialna akademija - zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo  

 

Dijakinja Neja pravi: "Meni so karierni klubi zakon." 

Pri Zavodu Nefiks smo s pomočjo ESS sredstev razvijali karierne klube, ki smo jih v 2014 
v okviru projekta Mladi bi radi organizirali v 12 krajih po Sloveniji. Klubi so potekali v 
Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Ormožu, Ptuju, Ravnah na Koroškem, Celju, Novem 
mestu, Postojni, Vipavi, Kopru in Želimljah. več >  

Vir: Zavod Nefiks 

 

http://www.mlad.si/novica/3605-Skupinsko-druzenje-v-zimskem-casu
http://www.mlad.si/novica/3608-Skupscina-vseh-clanic-Mreze-mladinskih-centrov-v-Evropi-ENYC-v-Krskem
http://www.mlad.si/novica/3617-In-kaj-imamo-mladi-tokrat-v-akciji
http://www.mlad.si/novica/3618-S-pomocjo-balonov-1-neznanec-manj-v-svetu
http://www.mlad.si/novica/3626-Dijakinja-Neja-pravi-Meni-so-karierni-klubi-zakon.
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Svoboda sodelovanja - Izzivi povezovanja generacij 

Univerza za tretje življenjsko obdobje Ljubljana in Zavod MISSS - Mladinsko 
informativno svetovalno središče Slovenije vas vabita na 1. medgeneracijsko srečanje 
SVOBODA SODELOVANJA Izzivi povezovanja generacij, ki bo v sredo, 18. februarja 2015 
s pričetkom ob 9. uri na Slovenski univerzi za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani. več >  

Vir: Zavod MISSS - Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije  

 

Zveza ŠKIS objavlja razpise za projekte za mlade 

Zveza ŠKIS v letu 2015 objavlja razpise za organizacijo in izvedbo projektov za mlade na 
področju kulture, sociale, izobraževanja ter za izvedbo mednarodnih projektov. Projekt, 
ki mora biti samostojen in potekati v časovnem okviru od 1. aprila do 30. septembra 
2015 (z izjemo prvih 14 dni v mesecu maju 2015), lahko na razpis prijavijo izključno 
samo člani Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS (študentski klubi). več >  

Vir: Zveza študentskih klubov Slovenije  

 

Mladinska umetnost rojena iz mladinskih centrov in klubov 

V preteklih dneh (8.februarja), ko smo prešerno slavili slovenski kulturni praznik in se 
spomnili, kako pomembno vlogo je kultura odigrala pri rojstvu slovenskega naroda, je 
čas za premislek o tem, kako pomembno je delovanje mladih kreativcev, umetnikov in 
njihovih promotorjev, ki bijejo krvavi boj za uveljavitev ali zgolj dopustitev njihovega 
obstoja. več >  

Vir: Uredništvo mlad.si  

 

Odgovornost in internet 

Vsako leto drugi torek v mesecu februarju obeležujemo dan varne rabe interneta, 
katerega glavni namen je promocija varne in odgovorne rabe tehnologij, še posebej med 
otroki in mladostniki. Letošnje leto smo dan varne rabe interneta, zato obeležili prav    
10. februarja in osrednjo temo dneva posvetili odgovornosti. več >  

Vir: Uredništvo mlad.si  

 

Računovodska delavnica za društva 

V Mladinskem centru Litija v sodelovanju s Stičiščem nevladnih organizacij osrednje 
Slovenije organizirajo računovodsko delavnico za društva. uporabno usposabljanje je 
namenjeno vsem, ki si želijo pridobiti dodatna znanja pri vodenju organizacije. več >  

http://www.mlad.si/novica/3632-SVOBODA-SODELOVANJA---Izzivi-povezovanja-generacij
http://www.mlad.si/novica/3634-Zveza-SKIS-objavlja-razpise-za-projekte-za-mlade
http://www.mlad.si/novica/3639-Mladinska-umetnost-rojena-iz-mladinskih-centrov-in-klubov
http://www.mlad.si/novica/3641-Odgovornost-in-internet
http://www.mlad.si/novica/3642-Racunovodska-delavnica-za-drustva
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Vir: Javni zavod mladinski center Litija 

 

Mladinski center Krško na sejmu Alpe-Adria 

V petek, 30. 1. 2015, smo se udeležili sejma Alpe- Adria: Turizem in prosti čas, in na 
razstavnem prostoru Posavja predstavljali hostel Mladinskega centra Krško. več >  

Vir: Mladinski center Krško 

 

Izobraževanje za mir v Litiji 

Izobraževanje za mir je multimedijski izobraževalni program, ki ga je zasnoval Prem 
Rawat, svetovno znani ambasador miru. Namen programa je pomagati udeležencem in 
mladim, da lahko raziskujejo možnost osebnega miru in odkrijejo notranje vire. več >  

Vir: Mladinski center Krško 
 

Festival Scena 2015 - razpis za neuveljavljene glasbenike 

Kulturno društvo mladinski center IndiJanez že šestič organizira Festival Scena, 
namenjen neuveljavljenim glasbenim skupinam in ustvarjalcem in vabi k prijavi na 
razpis. več >  

Vir: Kulturno društvo mladinski center Indijanez 

 

Uvodno usposabljanje za prostovoljno delo v CID Ptuj 

Prostovoljno delo je kot pomembna družbena vrednota tudi pomembna programska 
vsebina mladinskega centra. Zato so usposabljanja že dokaj utečena oblika našega dela. 
Tokratno usposabljanje je potekalo med 31. januarjem 2015 in 1. februarjem 2014 
potekalo dva dni, skupaj 15 ur.  več >  

Vir: CID Ptuj 

 

Biti arhitekt:  ustvarjalnost perspektive 

EKTC Maribor v okviru novega programa “Sredin laboratorij” predstavlja poklice mladih 
bodočih diplomantov ali že diplomantov, s katerim želi odkrivati male skrivnosti 
perspektivnih in ustvarjalnih poklicev, ki so perspektivni na trgu dela. Tokrat 
predstavljamo prostovoljca v EKTC Maribor, bodočega arhitekta Vita Vlašića in 
prostovoljko, bodočo arhitektko Dijano Božić. več >  

http://www.mlad.si/novica/3646-Mladinski-center-Krsko-na-sejmu-Alpe-Adria
http://www.mlad.si/novica/3649-Izobrazevanje-za-mir-v-Litiji
http://www.mlad.si/novica/3652-Festival-Scena-2015---razpis-za-neuveljavljene-glasbenike
http://www.mlad.si/novica/3657-Uvodno-usposabljanje-za-prostovoljno-delo-v-CID-Ptuj
http://www.mlad.si/novica/3664-BITI-ARHITEKT-USTVARJALNOST-PERSPEKTIVE
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Vir: EKTC Maribor 

Neformalno znanje moramo zabeležiti! 

Modra knjižica ali e-portfolio? Ni pomembno. Neformalno znanje moramo zabeležiti! 
Nefiks je sistemsko orodje za beleženje neformalnega učenja za mlade od 14. leta 
starosti naprej. Posameznik lahko s pomočjo indeksa (v tiskani ali spletni obliki) 
sistematično in na enem mestu zbere vse, kar je poleg rednega sistema izobraževanja še 
počel. več >  

Vir: Zavod NEFIKS 

 

Oddaja letnega poročila za organizacije s statusom delovanja v javnem interesu v 

mladinskem sektorju  

Urad RS za mladino poziva vse organizacije s statusom delovanja v javnem interesu v 
mladinskem sektorju k oddaji poročila za preteklo koledarsko leto. Rok za oddajo 
poročila je 31. marec 2015. več >  

Vir: Uredništvo mlad.si  

 

Zvečer bomo lažje hodili spat … 

saj je tečaj Ustvari risani film Socialno akademijo obogatil s prvimi risankami. več >  

Vir: Socialna akademija  

 

Gledališče zatiranih: Izbira ne-izbire, 25. 2. 2015 ob 20.00 v Klubu Gromka 

Ponovno vas vabimo na diskutiranje o vsebinah, ki intrigirajo člane gledališke skupine 
Vse ali nič. Spoznajte metode gledališča zatiranih in se aktivno udeležite spreminjanja 
sveta na bolje! več >  

Vir: BOB, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti  

 

Prenovljena strategija vključevanja in raznolikosti ERASMUS+ 

Na področju mladine je bila decembra 2014 sprejeta prenovljena Strategija vključevanja 
in raznolikosti, ki predstavlja skupni okvir za podpiranje udeležbe in vključevanja 
mladih z manj priložnostmi v programu Erasmus+. več >  

Vir: Uredništvo mlad.si 

http://www.mlad.si/novica/3665-Neformalno-znanje-moramo-zabeleziti%21
http://www.mlad.si/novica/3668-ODDAJA-LETNEGA-POROCILA-ZA-ORGANIZACIJE-S-STATUSOM-DELOVANJA-V-JAVNEM-INTERESU-V-MLADINSKEM-SEKTORJU
http://www.mlad.si/novica/3672-Zvecer-bomo-lazje-hodili-spat-
http://www.mlad.si/novica/3674-GLEDALISCE-ZATIRANIH-Izbira-ne-izbire%2C-25.-2.-2015-ob-20.00-v-Klubu-Gromka
http://www.mlad.si/novica/3680-Prenovljena-strategija-vkljucevanja-in-raznolikosti-ERASMUS%2B
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1 tono in pol lažji 

Bolečine v križu in “musklfibr” so rezultati prenašanja in nalaganja 120-ih škatel v 
kombi, ki so ga naslednji dan predstavniki humanitarne odprave Socialne akademije 
odpeljali preko 5 mej do Elbasana v Albaniji, s čemer smo pokazali solidarnost in pomoč 
med mladimi in mladinskimi organizacijami. več >  

Vir: Socialna akademija  

 

Kaj imamo MLADI V AKCIJI v letu 2015? 

Nacionalna agencija programa Erasmus+, področje Mladina, je za obdobje 2015-2020 
opredelila svoje vsebinske poudarke in usmeritve, katerih namen je zagotavljanje 
učinkovitega izvajanja programa v Sloveniji in doseganju zastavljenih ciljev. več >  

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

Skavti smo botrstvu predali zbrana sredstva 

Skavt (skavtinja) pomaga bližnjemu in naredi vsak dan vsaj eno dobro delo. Tako se 
namreč glasi 3. skavtski zakon. 22. 2. smo praznovali Dan spomina. Skavtske vrednote pa 
širimo tudi med mladimi in tako vzgajamo prihodnje generacije in skrbimo za razvoj 
mladinskega dela. več >  

Vir: Združenje slovenskih skavtov in skavtinj 

 

Permakulturna delavnica: GGC – Geek's Green Corner 

V sklopu permakulturnih vsebin, v okviru katerih smo v MIKKu v letu 2014 vzpostavili 
tudi urbani permakulturni vrtiček, pripravljamo v letu 2015 serijo praktičnih delavnic 
permakulture, ki jo bomo po načelih transdisciplinarnosti spajali z različnimi 
umetniškimi in znanstvenimi praksami. več >  

Vir: Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota 

 

Razpis “Training of Trainers for youth” 

 
Svet Evrope - TRAYCE objavlja razpis za usposabljanje mladinskih trenerjev. TRAYCE je 
dolgoročno usposabljanje, sestavljeno iz nekaj faz in kombinacij rezidenčnega, 
praktičnega in spletnega učenja. Rok za prijavo je 10. 3. 2015. več > 

http://www.mlad.si/novica/3683-1-tono-in-pol-lazji
http://www.mlad.si/novica/3686-KAJ-IMAMO-MLADI-V-AKCIJI-V-LETU-2015
http://www.mlad.si/novica/3691-Skavti-smo-botrstvu-predali-zbrana-sredstva
http://www.mlad.si/novica/3658-Permakulturna-delavnica-GGC-Geeks-Green-Corner
http://www.mlad.si/novica/3694-Razpis-Training-of-Trainers-for-youth
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Vir: Uredništvo mlad.si 

 

 

 MNENJA 
 
Intervju z Matejem Cepinom, direktorjem Socialne akademije 
 

Njegova poklicna pot zajema širok spekter področij. Deluje kot samostojni trener, 
fasilitator, avtor in projektni vodja na področjih mladinskega dela, vseživljenjskega 
učenja, strateškega načrtovanja, doseganja družbenih sprememb, medgeneracijskega 
sodelovanja in še bi lahko naštevali. Danes vodi Socialno akademijo. Z njim smo se 
pogovarjali o mladinski politiki, trenutnem stanju mladinskega dela v Sloveniji in o 
drugih temah, ki se dotikajo mladih. več > 
 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

 

Ministrica za kulturo o pomembnosti maternega jezika 

Ob svetovnem dnevu materinščine, ki ga obeležujemo 21. februarja, je ministrica za 
kulturo mag. Julijana Bizjak Mlakar vsem mladim in mladinskim organizacijam namenila 
nekaj spodbudnih besed o pomenu maternega jezika in njegovi vlogi pri oblikovanju 
nacionalnih identitet, kulture in umetnosti ter njegovem vplivu na razvoj strpnejše in 
pravičnejše družbe. več >  

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

 

 

 STRUKTURIRAN DIALOG 
 

 

Okrogla miza o aktivni participaciji mladih v lokalnem okolju 

Pogosto naletimo na kritike, da so mladi pasivni, neodzivni in neodgovorni. Kako 
problematiko aktivne participacije vidijo mladi sami, smo se pogovarjali v okviru 
okrogle mize, ki jo je v sredo, 18.2. 2015, organiziral MKC Slovenj Gradec. več >  

Vir: Lucija Čevnik, MKC Slovenj Gradec 

 

Mladi odloča(j)mo! – Vabilo k sodelovanju 

Mladinski svet Slovenije in Mladinska mreža MaMa k sodelovanju vabi mlade 
posameznike (Ambasadorje), ki bi s pomočjo mladinske organizacije, mladinskega sveta 

http://www.mlad.si/novica/3702-Intervju-z-Matejem-Cepinom%2C-direktorjem-Socialne-akademije
http://www.mlad.si/novica/3681-Ministrica-za-kulturo-o-pomembnosti-maternega-jezika
http://www.mlad.si/novica/3675-Okrogla-miza-o-aktivni-participaciji-mladih-v-lokalnem-okolju
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lokalne skupnosti, mladinskih centrov, predstavljali in vodili proces strukturiranega 
dialoga na lokalni ravni. več > 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 
 MLADI IN SVET 

  

Afriška poezija in literatura 

Društvo Odnos, Mednarodni Afriški forum in Mladinski kulturni center Maribor vas lepo 
vabimo na naslednji dogodek v okviru programa »Medkulturni Maribor«. Tokrat boste 
spoznavali Afriško poezijo in literaturo. S tem bomo tudi izpostavili pomen 
multikulturnosti v mladinskem centru in med mladimi ter obeležili slovenski kulturni 
praznik. več >  

 Vir: Ekipa Medkulturnega Maribora, za Mladinski kulturni center Maribor  

 

Potujoča interaktivna razstava fotografij 

Popotniško združenje Slovenije od ustanovitve dalje skrbi za spodbujanje mobilnosti 
mladih; predvsem tistih z manj priložnostmi. V svojem poslanstvu se pogosto odločimo 
organizirati kak fotografski natečaj, kjer mladi predstavijo svoje fotografije na določeno 
tematiko, povezano z mobilnostjo. V letu 2014 smo dva takšna natečaja nadgradili z 
izdelavo fotografij velikega formata. Zbirka nagrajenih fotografij natečaja "Na poti...", ki 
je nastala v sodelovanju s Socialno akademijo je ena od obeh, ki je namenjena mladim z 
vse Slovenije. več >  

Vir: Popotniško združenje Slovenije 

 

V Slovenskih Konjicah kulturni in medkulturni 

Mladinski center Dravinjske doline in Klub študentov Dravinjske doline v februarju 
pripravljata pestro kulturno dogajanje hkrati pa so znana tudi medkulturna 
izobraževanja, ki jih v partnerstvih izvajajo! Vabljeni! več >  

Vir: Mladinski center Dravinjske doline  

 

Sodeluj in širi svoje znanje 

Februar ponuja ogromno možnosti za potovanje in izobraževanje. Obiščete lahko 
Avstrijo, Hrvaško, Poljsko in celo Libanon, če pa se ne želite podati izven naših meja, 
lahko obiščete mednarodni projekt v Sloveniji, na Ptuju. V Avstriji sta na voljo kar dva 
projekta. Pri prvem se lahko naučite več o Združenih narodih, obiščete enega izmed 

http://www.mlad.si/novica/3570-Mladi-odlocajmo%21-Vabilo-k-sodelovanju
http://www.mlad.si/novica/3597-AFRISKA-POEZIJA-IN-LITERATURA
http://www.mlad.si/novica/3606-Potujoca-interaktivna-razstava-fotografij
http://www.mlad.si/novica/3614-V-Slovenskih-Konjicah-kulturni-in-medkulturni
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sedežev in navežete nove stike. Drugi je za vas pisan na kožo, če se zanimate za 
okoljevarstvo, saj boste razvijali ideje o obnovljivih virih energije. več >  

Vir: Popotniško združenje Slovenije 

Nagrada za najboljšo predstavo! 

Skupina mladih »Soodločaj, soustvarjaj, sooblikuj!« se je s svojo predstavo »Umetnost 
(so)bivanja ali kako najti streho nad glavo?« povezala in vključila v projekt Active 
Communities for Europe (ACE) s partnerji iz Hrvaške, Poljske, Italije, Bolgarije in Anglije. 
Namen usposabljanja je bila krepitev aktivnega delovanja in udeležbe mladih v 
delovanju družbe, v povezavi z gledališčem zatiranih. Nagrada za najboljšo predstavo je 
gostovanje v Bruslju od 22. do 25. 2. 2015, kamor odhaja ekipa »Soodločaj, soustvarjaj, 
sooblikuj!«! več >  

Vir: Pekarna Magdalenske mreže  

 

Odhod in prihodi EVS prostovoljcev 

Vzpostavljanje vezi z lokalnim prebivalstvom in še posebej z mladimi, ravno tako 
prispeva k boljši EVS izkušnji. Tako bolj spoznaš kulturo in družbo v kateri bivaš, saj 
imaš tako »priložnost, da od blizu opazuješ nekatere vidike socialnega, političnega in 
kulturnega življenja v Sloveniji«. Spoznavanje novih ljudi pa vedno odpira možnosti za 
mreženje ter ustvarjanje potencialnih možnosti za sodelovanja v prihodnosti. več >  

Vir: Društvo zaveznikov mehkega pristanka  

 

''Ti si na vrsti'' - dvomesečna prostovoljska (EVS) izkušnja 

Združenje EPEKA, so. p. je partner pri projektu Evropske prostovoljne službe z naslovom 
''Ti si na vrsti''. Kot rezultat tega bo EPEKA poslala v turško mesto Sinop dva 
prostovoljca. Prvi bo svojo prostovoljsko izkušnjo doživel od junija do vključno julija 
2015, drugi pa od avgusta do vključno septembra 2015. več > 

Vir: Združenje Epeka, so. p. 

 

 

 
 MLADINSKI SEKTOR 

 
 
Mlade glave mislijo s Tadejem Gregorčičem 

Peta izvedba Mlade glave mislijo bo potekala 11. februarja ob 18:00, ko prihaja k nam 

programer, razvijalec iger in soustanovitelj podjetja Motiviti, Tadej Gregorčič. več > 

http://www.mlad.si/novica/3643-Sodeluj-in-siri-svoje-znanje
http://www.mlad.si/novica/3660-Nagrada-za-najboljso-predstavo%21
http://www.mlad.si/novica/3699-Odhod-in-prihodi-EVS-prostevoljcev
http://www.mlad.si/novica/3538-Ti-si-na-vrsti---dvomesecna-prostovoljska-EVS-izkusnja
http://mlad.si/novica/3598-Mlade-glave-mislijo-s-Tadejem-Gregorcicicem
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Vir: Mladinski kulturni center Maribor 

 

 

Usposabljanje za medkulturno vzgojo na osnovnih šolah 

Mladinski svet Občine Slovenske Konjice je v sklopu projekta Mladi ambasadorji 

medkulturnega dialoga (MAMD) izvedel usposabljanje za izvajalce in izvajalke delavnic 

Urice medkulturnega dialoga. več > 

Vir: Mladinski svet Občine Slovenske Konjice 

 

Prioritetne naloge Urada RS za mladino v letu 2015 

Ob začetku leta smo za mnenje in vizijo delovanja povprašali tudi na Uradu RS za 

mladino. Obetajo se nam spremembe in okrepitev dialoga z odločevalci. Direktor Urada 

RS za mladino mag. Peter Debeljak: "Okrepili bomo dialog z mladinskim sektorjem po 

vsej državi in ga povezali z odločevalci." več > 

Vir: Uredništvo mlad.si  

 

Državni zbor obravnaval predlog zakona o ukrepih na področju pripravništva 

 

V Državnem zboru so na redni januarski seji, na predlog stranke SDS, poslanci 

razpravljali o predlogu zakona o ukrepih na področju pripravništva. Državni zbor je s 83 

glasovi za in nobenim proti sklenil, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo 

obravnavo. več > 

 
Vir: Uredništvo mlad.si  

 
 
DAN POKLICEV V MLADINSKEM CENTRU KRŠKO 

 
Danes, 5.2.2015, je tako v Mladinskem centru Krško potekal že tretji Dan poklicev, ki je 
namenjen učencem osmega in devetega razreda osnovnih šol iz občine Krško. več > 
 
Vir: Mladinski center krško  
 
 
Konferenca o mladinskem uličnem delu še odzvanja 

 
11. decembra lani so v Stari elektrarni v Ljubljani tekle diskusije o javnih prostorij, o 
mladih in o mladinskem uličnem delu. Decembra smo že objavili posnetek okrogle mize, 
tokrat pa še podrobneje o tem, kaj se je še dogajalo na konferenci. več > 
 
Vir: BOB, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti  
 

 

http://mlad.si/novica/3600-Usposabljanje-za-medkulturno-vzgojo-na-osnovnih-solah
http://mlad.si/novica/3602-Prioritetne-naloge-Urada-RS-za-mladino-v-letu-2015
http://mlad.si/novica/3604-Drzavni-zbor-obravnaval-predlog-zakona-o-ukrepih-na-podrocju-pripravnistva
http://mlad.si/novica/3621-DAN-POKLICEV-V-MLADINSKEM-CENTRU-KRSKO
http://mlad.si/novica/3622-Konferenca-o-mladinskem-ulicnem-delu-se-odzvanja
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NAJ PROSTOVOLJEC IN PROSTOVOLJNA ORGANIZACIJA LETA 2014 v Mestni občini Velenje 

 
Mladinski svet Velenje, Mladinski center Velenje in Mestna občina Velenje, pod častnim 
pokroviteljstvom župana MOV, g. Bojana Kontiča objavljajo javni natečaj, preko katerega 
bodo na podlagi prijav izbrani prostovoljke, prostovoljci in naj prostovoljna organizacija 
leta 2014 v Mestni občini Velenje. več > 
 
Vir: Mladinski center Velenje  
 
 
 
Uspešno izvedeno izobraževanje za CPM-jevce in CPM-jevke 

 
Pretekli vikend med 6. in 8 februarjem, je Društvo Center za pomoč mladim organiziralo 
izobraževanje za mlade prostovoljce in zaposlene, ki je potekalo v idilični koči na 
Gozdniku. Izobraževanje je vodil mag. Jani Prgić - mediator, certificiran trener Pozitivne 
discipline, NLP trener in NLP Coach. več > 
 
Vir: Društvo center za pomoč mladim  
 

 
 
Aktivno državljanstvo v Sloveniji, Bangladešu, Nepalu in na Finskem 
 

Mladinska mreža MaMa je v partnerskem projektu skupaj z organizacijami Demo 
Finland, Asmita Nepal in Odhikar Bangladeš pripravila 12 dnevni mednarodni projekt, 
kjer so udeleženci, 20 mladinskih delavcev oziroma mladih, razpravljali in iskali rešitve 
aktivne participacije mladih, izmenjavali izkušnje in primere dobrih praks v njihovih 
skupnostih in načine prenašanja znanja dalje. Usposabljanje je potekalo med 18. In 
29.1.2015.  več > 
 
Vir: Mreža MaMa 
 
 
 
Evropska konvencija o mladinskem delu 
 

Urad RS za mladino je na svoji spletni strani objavil povabilo vsem mladinskim delavcem 
in delavkam na Evropsko konvencijo o mladinskem delu, ki bo potekala med 27. in 30. 
aprilom v belgijskem Gentu. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si  
 
 
 
Mladinski lokalni posvet – VABILO 
 
Vse mlade aktivne državljane, mladinske delavce, predstavnike mladinskih organizacij in 
vsem, ki si želite sooblikovati mladinsko politiko na lokalni ravni, vabimo, da se nam 
pridružite, 12. 3. 2015. Tokrat bomo v Mladinskem centru Prlekije gostili mag. Petra 
Debeljaka, direktorja Urada RS za mladino. več > 
 

http://mlad.si/novica/3640-NAJ-PROSTOVOLJEC-IN-PROSTOVOLJNA-ORGANIZACIJA-LETA-2014-V-MESTNI-OBCINI-VELENJE
http://mlad.si/novica/3619-Uspesno-izvedeno-izobrazevanje-za-CPM-jevce-in-CPM-jevke
http://mlad.si/novica/3644-Aktivno-drzavljanstvo-v-Sloveniji%2C-Bangladesu%2C-Nepalu-in-na-Finskem
http://mlad.si/novica/3651-Evropska-konvencija-o-mladinskem-delu
http://mlad.si/novica/3653-Mladinski-lokalni-posvet---VABILO
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Vir: Mladinski center Prlekije 
 
 
 
 
Lepa gesta kot dejanje, ki spreminja svet na bolje 
 

Kaj je lepa gesta? To je odprto vprašanje, preko katerega spoznavamo sebe, drug 
drugega in svojo interakcijo z družbo in okoljem. Je to način prispevanja lokalni 
skupnosti? Je še kaj drugega? več > 
 
Vir: Tipovej!team 
 
 
Objavljen natečaj Prostovoljec leta 2014 
 

Mladinski svet Slovenije (MSS) letos že trinajstič zapored razpisuje natečaj Prostovoljec 
leta, v okviru katerega bomo izbirali najboljše prostovoljke, prostovoljce, prostovoljski 
projekt, Naj mladinskega voditelja oz. voditeljico in Naj mladinski projekt za preteklo 
leto. Projekt poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja. več > 
 
Vir: Mladinski svet Slovenije 

 
 
Usposabljanje za mladinske trenerje 

 
Mladinski svet Slovenije pripravlja intenzivno 4-dnevno usposabljanje za trenerje v 
mladinskem delu, ki bo potekalo od 26. do 29. marca 2015 izven Ljubljane (lokacija 
naknadno). več > 
 
Vir: Mladinski svet Slovenije 

 
 
Memoranduma o soglasju o sodelovanju na področju mladine in športa med slovenskim 
in srbskim ministrstvom 

 
Na Brdu pri Kranju je 20.2.2015 potekalo zasedanje vlad Republike Slovenije in 
Republike Srbije. Na zasedanju sta slovenska ministrica, dr. Stanislava Setnikar Cankar 
in srbski minister za mladino in šport, g. Vanja Udovičić podpisala Memorandum o 
soglasju o sodelovanju na področju mladine in športa med Ministrstvom za 
izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za mladino in šport 
Republike Srbije. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 
 
Prva seja Sveta Vlade RS za mladino - 24.2.2015 
 

Predsednica Sveta Vlade RS za mladino ministrica dr. Stanka Setnikar Cankar je za sredo, 
25.2.2015 ob 10.00 uri, sklicala prvo sejo Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino, ki 
bo potekala v prostorih Vlade Republike Slovenije. več > 
 

http://mlad.si/novica/3666-Lepa-gesta-kot-dejanje%2C-ki-spreminja-svet-na-bolje
http://mlad.si/novica/3670-OBJAVLJEN-NATECAJ-PROSTOVOLJEC-LETA-2014
http://mlad.si/novica/3676-USPOSABLJANJE-ZA-MLADINSKE-TRENERJE
http://mlad.si/novica/3687-Memoranduma-o-soglasju-o-sodelovanju-na-podrocju-mladine-in-sporta-med-slovenskim-in-srbskim-ministrstvom
http://mlad.si/novica/3690-Prva-seja-Sveta-Vlade-RS-za-mladino---24.2.2015
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Vir: Uredništvo mlad.si 
 
 
 
 
Poročilo 1. seje Sveta vlade Republike Slovenije za mladino 
 

V sredo, 25. februarja je potekala 1. konstitutivna seje Sveta Vlade RS za mladino v 
mandatu nove vlade. Na seji so se dogovorili o sklicevanju sej vsake tri mesce in 
oblikovanju dveh delovnih skupin, ki bosta skrbeli za spremljanje izvajanja 
Nacionalnega programa za mladino in umeščanje mladih v Operativni program za 
črpanje evropskih sredstev v obdobju 2014 -2020. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mlad.si/novica/3700-1.-seja-Sveta-vlade-Republike-Slovenije-za-mladino
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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. 


