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 Sodeluj in širi svoje znanje 
 Poziv v ekipo terenskega in uličnega dela z mladimi 
 Izšla je 5. Številka srednješolske revije Triper 
 Vabimo na delavnico izdelovanja dežnih palic 
 Delavnica «Branje besed je branje sveta« 
 Pekarna potopisi (potopisi, ki to niso): Zahodna Sahara 
 Kritiško-producentski laboratorij »Objem granitne kocke« 
 Predstavitev “Evropska prostovoljna služba ali kako postati prostovoljec/-

ka in si pridobiti medkulturne izkušnje?” 
 Računalniški tečaj kot priložnost za medgeneracijsko sodelovanje 
 Mladi koroški glasbeniki sodelovali na Botečaju 2014 - natečaju za mlade 

neuveljavljene glasbene skupine 
 Mladi kot gonilna sila mladinske izmenjave v Mladinskem centru Trbovlje 
 Zemljevid Kranja po tvoje 
 Erasmus +: Katarina in Tadeja iz Hrvaške v akciji! 
 Predstavitev NEFIKSA, podelitev priznanj in NEFIKS indeksov 
 Tek za življenjem 
 Večeri zasavske poezije 
 Likovni in literarni natečaj Zemlja me hrani 
 Delavnice o človekovih pravicah in dolžnostih 

 
 

 
 

ORGANIZACIJE 

 31.3.2015 - rok za oddajo letnega poročila za organizacije s statusom 
delovanja v javnem interesu 
Zaposlitveni klubi za mlade prinesli že 85 zaposlitev 

 14. državni kviz gasilske mladine 
 EBEC - študentsko tekmovanje mladih inženirjev 
 Swap party za ženske 
 2. Medgeneracijski festival „Srečen za živet“ v Zagorju 
 Načelniška šola za bodoče načelnike mladinskih odsekov (MO) 
 Društvo SKAM išče sodelavce   
 Na Bledu potekal že 3. Trening za trenerje Zveze ŠKIS 
 Mladinska filmska delavnica v Krškem 
 Dan za spremembe 2015 v Mariboru 
 Razširjena ponudba svetovalnic v Mladinskem centru Litija 
 2. medgeneracijsko srečanje: Svoboda sodelovanja 
 Dnevi nevladnih organizacij 2015 
 Skupinsko druženje v prebujanju narave 
 Izbrani nastopajoči na Festivalu Scena 2015 
 SUBART sejem 
 Kam drugam, kot na razstavo v MC Postojna! 
 Volitve za nadomestnega člana Sveta vlade RS za mladino 
 NEFIKS razvija in zaposluje 
 LGBT-osebam prijazen turizem 
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MNENJA 
 
 

 Intervju z Anno Juhola, koordinatorko projekta Youth creating solutions for 
meaningful participation 

 Mladi za bolj strpno družbo 
 Dan žensk - dan (mladih) delavk 
 Hiranje mladinskih organizacij 
 Mnenje direktorice ob 15-letnici Nefiksa 
 Civilna družba in kako mladi prispevajo k solidarnosti 

 

 

 

   STRUKTURIRAN DIALOG 
 

 Ambasador znanja™ 2014 
 
 
 

MLADI IN SVET 
 

 ''Ti si na vrsti'' - dvomesečna prostovoljska (EVS) izkušnja 
VELOVE, mladinska izmenjava na Madžarskem 

 EVS – Pot do vključevanja romske mladine 
 Poročilo usposabljanja #EuroMed TC 15: Structural Participation in 

Democratic Proceses 
 Šola odprtih vrat: INTERAKTIVNE DELAVNICE: Čas Sprememb - kako 

spremeniti sistem in ostati zvest sebi (Matjaž Rupnik) 
 Predstavitev mednarodnih programov Zavoda Voluntariat 
 Priročnik Svet v učilnici 
 Indijski prostovoljec naposled le v Sloveniji 
 Če bodo morale, bodo mlade ženske odšle v tujino 
 Projekt strateškega partnerstva »Under the moon« 

 

 
MLADINSKI SEKTOR 

 

 Znani so predstavniki NVO in njihovi namestniki v delovni skupino za 
Zakon o NVO 

 Mladi prostovoljci zakorakali v intenzivne priprave na Oratorij 
 Stanovanjske kooperative v Ajdovščini 
 Mladinska konferenca in srečanje generalnih direktorjev EU za mladino v 

okviru latvijskega predsedovanja EU 
 PEOPLE MAKE PLACES - Konferenca s torto 
 Dan za spremembe 2015 v Litiji 
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 Nina Ivanišin in Mlade glave mislijo 
 Ta četrtek delovno ob 20-letnici obstoja Mladinskega centra Prlekije 
 Mladi opravljamo domačo nalogo politike 
 Pobuda za pripravo nacionalne poklicne kvalifikacije mladinski 

delavec/mladinska delavka 
 Izvajanje Jamstva za mlade 2014 
 Vabilo na posvet glede »evropskih« razpisov 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uredništvo portala mlad.si 
info@mlad.si 

 
Ljubljana, 02.4.2015 
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 MLADI 
 
 
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 
 

 
Potopis: Andski večer – Bolivija 
 
Trije slovenski popotniki, kateri sami zase pravijo da imajo zagotovo nekaj kar so imeli 
le indijanci. 3.4.2015 vam bodo v Mladinskem centru Brežice predstavili, kako so 
raziskali po dolgem in počez kulturo, običaje in navade Bolivije in Peruja. več >  
 
Vir: Mladinski center Brežice 

 
 
Predstavitev knjige Moje življenje: poučno za mlade 
 
Mladinski center Prlekije je v soboto v svojih prostorih pripravil predstavitev prvega 
knjižnega dela »Moje življenje«, avtorja Iveka Vrhar doma iz Ptujske ceste pod Spodnjim 
Kamenščakom. več >  
 
Vir: Mladinski center Prlekije 

 
 
Fotografski natečaj »Potujem okolju prijazno«  
 
Vse mlade strastne popotnike vabimo k sodelovanju na Fotografskem natečaju »Potujem 
okolju prijazno« in s tem podprejo dva zelo pomembna dogodka za naš planet: Svetovni 
Dan Zemlje - 28. marec in Ura Zemlje - 22. april. več >  
 
Vir: Popotniško združenje Slovenije 

 

 
Predavanje »ABC o motnjah hranjenja« 
 
Vljudno vabljeni v sredo, 8. 4. 2015, ob 17. uri v prostore MISC INFOPEKA na predavanje 
»ABC o motnjah hranjenja«. Udeleženci se bodo seznanili z vzroki nastanka motenj 
hranjenja, spoznali bodo psihološke vidike tovrstnih motenj in z načini zdravljenja. več >  
 
Vir: MISC INFOPEKA, Pekarna Magdalenske mreže Maribor 

http://www.mlad.si/novica/3693-Poziv-k-javni-razpravi-o-noveli-Zakona-o-prostovoljstvu
http://www.mlad.si/novica/3804-Potopis-Andski-vecer---Bolivija
http://www.mlad.si/novica/3801-Predstavitev-knjige-Moje-zivljenje-poucno-za-mlade
http://www.mlad.si/novica/3797-Fotografski-natecaj-Potujem-okolju-prijazno---28.3.2015
http://www.mlad.si/novica/3796-Predavanje-ABC-o-motnjah-hranjenja
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Delavnica “Pinhole ali naredi si svoj fotoaparat!” 
 
Fotoaparati so lahko zelo draga oprema. Ali je resnično potrebno zapravljati veliko 
denarja za fotografiranje? Zakaj si ne bi naredil/-a svoj fotoaparat? V četrtek, 2. 4. 2015, 
ob 16:30, se lahko v MISC INFOPEKA udeležiš brezplačne fotografske delavnice, na 
kateri si bomo naredili svoj fotoaparat. več >  
 
Vir: MISC INFOPEKA, Pekarna Magdalenske mreže Maribor 

 
 
VINSKE VIBRACIJE 2015 
 
Mladinski center Dravinjske doline v Slovenskih Konjicah v letu 2015 pripravlja projekt 
Vinske vibracije. Vinske vibracije so zastavljene, da na neformalen način mladi in vsi 
zainteresirani pridobijo znanja iz vinogradniškega in vinskega področja – ozaveščanje 
mladih o kulturi pitja vina. več >  
 
Vir: MC Dravinjske doline 

 
 
ŽINKANA 2 - dan za spremebe 
 
Mladinski center Dravinsjke doline v soboto, 28.3.2015, organizira Žinkano - sklopu 
prostovoljne akcije Dan za spremembe. Vabljeni! več >  
 
Vir: MC Dravinjske doline 

 
 
MAK večer DEFENESTRACIJA: odprta koda, odprt internet, odprta družba 
 
MAK večer v avli KC Semič: Kako ponovno uporabiti že odsluženo računalniško opremo? 
in boljši sejem rabljene opreme, v petek 27.3. in sobota 28.3.2015. več >  
 
Vir: Kulturni center Semič 

 

 
Spremenimo Slovenijo na bolje 
 

Dan za spremembe je pobuda Slovenske filantropije, ki že šesto leto zapored organizira 
prostovoljske akcije in širi solidarnost ter povezuje društva, šole, občine, podjetja in 
posameznike. 28. marca bo v 79 krajih po Sloveniji potekalo več kot 115 akcij. več >  
 
Vir: Uredništvo mlad.si 

 

 

http://www.mlad.si/novica/3795-Delavnica-Pinhole-ali-naredi-si-svoj-fotoaparat%21
http://www.mlad.si/novica/3793-VINSKE-VIBRACIJE-2015
http://www.mlad.si/novica/3792-ZINKANA-2---dan-za-spremebe
http://www.mlad.si/novica/3775-MAK-vecer-DEFENESTRACIJA-odprta-koda%2C-odprt-internet%2C-odprta-druzba
http://www.mlad.si/novica/3798-Spremenimo-Slovenijo-na-bolje
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Cikel VERTIKALNIH II 
 
Zgodbe profesionalnih, rekreativnih, mladih plezalcev smo tudi letos strnili v Cikel 
Vertikalnih II. Obveščamo vas, da bodo v Sežani še naslednje tri sobote plezalno 
obarvane. Lepo vabljeni! več >  
 
Vir: Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana 

 
 
Potopisno predavanje: Enomesečno potepanje po Kambodži - deželi veselih ljudi 
 
Center za mlade Domžale, v ponedeljek, 30. marca, od 19. ure dalje. pripravlja potopisno 
predavanje Andraža Gregoriča: ˝Enomesečno potepanje po Kambodži - deželi veselih 
ljudi˝. Vstop je brezplačen. več >  
 
Vir: Center za mlade Domžale 

 
 
Podaljšan rok za natečaj Zemlja me hrani 
 
Center za mlade Domžale je podaljšal rok za oddajo del na likovnem in literarnem 
natečaju Zemlja me hrani. več >  
 
Vir: Javni zavod - Center za mlade Domžale 

 
 
Mladi zmaji bodo ponovno spreminjali! – Dan za spremembe 2015 
 
Letošnjemu Dnevu za spremembe 2015, ki poteka pod okriljem Slovenske filantropije, se 
bo ponovno pridružili tudi Javni zavod Mladi zmaji. Dobrodelne akcije, katerih namen je 
povezovanje z lokalno skupnostjo in širjenje solidarnosti, bodo potekale v treh četrtnih 
mladinskih centrih zavoda, v soboto, 28. 3. 2015. več >  
 

Vir: Javni zavod Mladi zmaji  

 
 
Sodelovanje in izmenjava znanj med mladimi po srcu in mladostniki 
 
Članice Društva upokojencev Ljutomer, ki se ukvarjajo z različnimi spretnostnimi deli v 
okviru izredno bogate društvene dejavnosti, so nedavno prvič obiskale in si ogledale 
celoten kompleks Mladinskega centra Prlekije. več >  
 
Vir: MCP-PC NVO 

 
 
Zagorje bo aprila ovito v mednarodne barve 
 

V prihodnjih dneh v Mladinski center Zagorje prihaja enajst mladinskih delavcev in 
prostovoljcev iz tujine, ki bodo v okviru mednarodnega projekta z naslovom »Spice up  

http://www.mlad.si/novica/3789-Cikel-VERTIKALNIH-II
http://www.mlad.si/novica/3788-Potopisno-predavanje-Enomesecno-potepanje-po-Kambodzi---dezeli-veselih-ljudi
http://www.mlad.si/novica/3787-Podaljsan-rok-za-natecaj-Zemlja-me-hrani
http://www.mlad.si/novica/3786-Mladi-zmaji-bodo-ponovno-spreminjali%21-Dan-za-spremembe-2015
http://www.mlad.si/novica/3783-Sodelovanje-in-izmenjava-znanj-med-mladimi-po-srcu-in-mladostniki
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your life«, spoznali Zagorje in gradili visoke grede na različnih lokacijah v Zagorju.    več 
>  
 

Vir: Mladinski center Zagorje ob Savi  

 

 
SDM gostil zasedanje Sveta IYDU v Ljubljani 
 
V dneh od 26. februarja do 1. marca je Slovenska demokratska mladina v Ljubljani 
gostila prvi »Board meeting IYDU« (IYDU – International Young Democrat Union), 
podmladek Mednarodne demokratske zveze. Udeleženci srečanja so prišli iz številnih 
držav sveta, Albanije, Azerbajdžana, Grčije, Finske, Estonije, Iraka, Italije, Libanona in 
Nemčije. več >  
 
Vir: Slovenska demokratska mladina 

 
 
Tematski sprehod »Po čevljarčkovih stopinjah« 
 
Stopinje mesta vabimo na sprehod v petek, 27. 3. 2015 ob 16:00 na Glavnem trgu. Sledili 
bomo legendi o pogumnem čevljarčku. Sprehod je v vsakem vremenu. več >  
 
Vir: Pekarna Magdalenske mreže 

 
 
Kulturni bazar za mlade 
 
V sredo, 18.3.2015 se je v Cankarjevem domu odvijal Kulturni bazar. Potekalo je mnogo 
delavnic, predstavitev in predavanj s področja kulture in v navezavi oziroma v okviru 
sodelovanja z ministrstvi in drugimi področji. več >  
 
Vir: MCP-PC NVO 

 

 
Delavnica: Iskanje zaposlitve in priprava življenjepisa 
 
Vabljeni v Celjski mladinski center, na delavnico Europe Direct Savinjska: Iskanje 
zaposlitve in priprava življenjepisa. Delavnica bo potekala v torek, 31. marca 2015, od 
12. do 15. ure. več >  
 
Vir: Celjski mladinski center 

 

 
Zmagovalni film je Skozi moje oči 
 
Najboljši kratki dokumentarni film na temo migrantov, ki smo ga razglasili na zaključku 
17. Festivala dokumentarnega filma, so ustvarili v OŠ Bičevje. več >  
 

http://www.mlad.si/novica/3777-Zagorje-bo-aprila-ovito-v-mednarodne-barve
http://www.mlad.si/novica/3777-Zagorje-bo-aprila-ovito-v-mednarodne-barve
http://www.mlad.si/novica/3776-SDM-gostil-zasedanje-Sveta-IYDU-v-Ljubljani
http://www.mlad.si/novica/3773-Tematski-sprehod-Po-cevljarckovih-stopinjah
http://www.mlad.si/novica/3769-Kulturni-bazar-za-mlade
http://www.mlad.si/novica/3766-Delavnica-Iskanje-zaposlitve-in-priprava-zivljenjepisa
http://www.mlad.si/novica/3764-Zmagovalni-film-je-Skozi-moje-oci
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Vir: Društvo Amnesty international Slovenije 

 
Vtisi in doživetja udeleženk programa Erasmus plus iz Hrvaške v Mariboru 
 

Katarina Bodon in Tadeja Lukić iz četrtega letnika Srednje ekonomsko - upravne šole iz 
Slavonskega Broda na Hrvaškem sta vključeni v program hotelirsko - turistični tehnik in 
smo ju že na kratko predstavili. Tokrat se je Jelena Kosi z njima pogovarjala o pogledih 
mladih ljudi, ki Maribor prvič obiščejo. več >  
 
Vir: EKTC Maribor 

 
 
Nova številka spletnega časopisa Globetrotter 
 

Povsod je lepo, pravita Katja in Mic, zanimiva popotnika, ki sta se podala v raziskovanje 
sveta in preko svojega bloga razkrivata skrivnosti njune poti. Oba se strinjata, da je 
najboljše potovati brez (prevelikega) načrtovanja saj pričakovanja niso tako velika, 
presenečenja na poti pa neprecenljiva. Več o njunem potepanju si lahko preberete v novi 
številki spletnega časopisa Globetrotter. več >  
 
Vir: Popotniško združenje Slovenije 

 
 
Opravljanje delovne prakse v Izraelu 
 

Tjaša Marš piše o opravljanju njene delovne prakse v Izraelu zaradi obveznega 
praktičnega usposabljanja na Visoki šoli za turizem Brežice, na katerega se je prijavila s 
pomočjo Mladinskega centra Krško. več >  
 
Vir: Mladinski center Krško 

 
 
Predpomladni ŠiškaFreestyle - Aktivnosti urbane kulture za mlade 
 
V ponedeljek, 16. 3. 2015, se v prostore CUK Kino Šiška seli drugi iz sklopa petih 
aktivnosti urbane kulture za mlade. ŠiškaFreestyle so delavnice in dogodki, ki potekajo v 
organizaciji Četrtnega mladinskega centra Šiška (Javni zavod Mladi zmaji), v sodelovanju 
z JZ Kino Šiška in Športnim centrom Urbanroof, enkrat mesečno, od februarja do maja, z 
veličastnim zaključkom v juniju. več >  
 
Vir: Javni zavod Mladi zmaji 

 
 
Obisk gimnazijcev iz Novega mesta v MC Krško 
Danes so nas obiskali dijaki Gimnazije Novo mesto, ki so v okviru predmeta geografija 
spoznavali Krško z okolico. Predstavili smo jim naš Mladinski center in program, ki ga 
izvajamo. več >  
 
Vir: Mladinski center Krško 

http://www.mlad.si/novica/3763-Vtisi-in-dozivetja-udelezenk-programa-Erasmus-plus-iz-Hrvaske-v-Mariboru
http://www.mlad.si/novica/3761-Nova-stevilka-spletnega-casopisa-Globetortter
http://www.mlad.si/novica/3757-Opravljanje-delovne-prakse-v-Izraelu
http://www.mlad.si/novica/3753-Predpomladni-SiskaFreestyle---Aktivnosti-urbane-kulture-za-mlade
http://www.mlad.si/novica/3752-Obisk-gimnazijcev-iz-Novega-mesta-v-MC-Krsko
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Sodeluj in širi svoje znanje 
 
Vabimo vas v Libanon, Švico, Francijo in na Hrvaško. V Libanonu, kjer bo junija potekal 
študijski obisk. V Bernu se boste lahko naučili dela z mladimi in organiziranja dogodkov 
in si boste ustvarili mrežo poznanstev, podoben program pa poteka tudi v Franciji, kjer 
se boste prav tako učili dela z mladimi. več >  
 
Vir: Popotniško združenje Slovenije 

 
 
Poziv v ekipo terenskega in uličnega dela z mladimi 
 
Če te zanima delo z mladimi na terenu, se pridruži ekipi Bob Geto ft. Tobalko Vila in pridi 
na spoznavno-izobraževalno srečanje. Potekalo bo 19. marca od 15. do 18. ure na 
Zavodu Bob v Ljubljani. več >  
 
Vir: Zavod Bob 

 
 
Izšla je 5. Številka srednješolske revije Triper 
 
Triper je dijaški časopis, ki ga izdaja KUD Pozitiv in izhaja v Dijaškem domu Ivana 
Cankarja. Časopis spodbuja kritično mišljenje ter širi splošno razgledanost in 
vedoželjnost. Vsebina časopisa se dotika tematike aktualnih dogodkov, umetnosti, 
kulture, potovanj in spodbuja kritičnost pri mladih bralcih. več >  
 
Vir: KUD Pozitiv 

 
 
Vabimo na delavnico izdelovanja dežnih palic 
Dežne palice dajejo prijeten zvok, ki pomirja in nas povezuje z naravo. Vabimo na 
delavnico tipa "naredi sam", ki bo to soboto 14.3., v Šentjurju. več >  
 
Vir: Mladinski center Šentjur 

 
 
Delavnica «Branje besed je branje sveta« 
 
Vabimo te na delavnico «Branje besed je branje sveta«, ki bo v torek, 31. 3. 2015, med 
16:00 in 20:00 v prostorih MISC INFOPEKA. Rok prijave: 30. 3. 2015. več >  
 

Vir: Pekarna Magdalenske mreže 

 
 
Pekarna potopisi (potopisi, ki to niso): Zahodna Sahara 
 

http://www.mlad.si/novica/3751-Sodeluj-in-siri-svoje-znanje
http://www.mlad.si/novica/3749-Poziv-v-ekipo-terenskega-in-ulicnega-dela-z-mladimi
http://www.mlad.si/novica/3728-Izsla-je-5.-Stevilka-srednjesolske-revije-Triper
http://www.mlad.si/novica/3747-Vabimo-na-delavnico-izdelovanja-deznih-palic
http://www.mlad.si/novica/3745-Delavnica-Branje-besed-je-branje-sveta
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V ponedeljek, 30. 3. 2015, ob 18:30 te vabimo na Pekarna potopis: Zahodna Sahara. Na 
potopisu bo Aleš Skornšek - Pleš govoril o kulturi, umetnosti in življenju prebivalcev 
Zahodne Sahare, predstavljena nam bo trenutna politična in pravna situacija, današnje 

razmere, življenje v taboriščih itd. Na ogled bo tudi dokumentarni film in predvajana 
tradicionalna glasba. Vstop prost! več >  

 

Vir: Pekarna Magdalenske mreže 

 
 
Kritiško-producentski laboratorij »Objem granitne kocke« 
 
V soboto, 28. 3. 2015, ob 20:00 vabimo v Vetrinjski dvor na kritiško-producentski 
laboratorij: Objem granitne kocke, interaktivni performans. več >  
 

Vir: Pekarna Magdalenske mreže 

 
 
Predstavitev “Evropska prostovoljna služba ali kako postati prostovoljec/-ka in si 
pridobiti medkulturne izkušnje?” 
 
Vabljeni na predavanje “Evropska prostovoljna služba ali kako postati prostovoljec/-ka 
in si pridobiti medkulturne izkušnje?”, ki bo v torek, 17. 3. 2015, ob 17.00 uri v prostorih 
MISC INFOPEKA. Rok prijave je 16. 3. 2015. več >  
 

Vir: Pekarna Magdalenske mreže 

 

 

Računalniški tečaj kot priložnost za medgeneracijsko sodelovanje 
 
Tudi letos so se v MKC Slovenj Gradec odločili in organizirali brezplačni računalniški 
tečaj za začetnike. Začetni tečaj računalništva je namenjen vsem odraslim osebam, ki se 
še niso srečali z računalnikom oz. je njihovo znanje dela z računalnikom na zelo osnovni 
stopnji. več >  
 

Vir: MKC Slovenj Gradec 

 

 

Mladi koroški glasbeniki sodelovali na Botečaju 2014 - natečaju za mlade 
neuveljavljene glasbene skupine 
 

Mladinski center Velenje, Klub eMCe plac, Mladinski Center Krško in Mladinski Center 

Slovenj Gradec smo v letu 2015 pripravili šesti NATEČAJ BOTEČAJ za mlade 

neuveljavljene glasbene skupine. več >  

 

Vir: MKC Slovenj Gradec 

 

 

http://www.mlad.si/novica/3744-Pekarna-potopisi-potopisi%2C-ki-to-niso-Zahodna-Sahara
http://www.mlad.si/novica/3743-Kritisko-producentski-laboratorij-Objem-granitne-kocke
http://www.mlad.si/novica/3742-Predstavitev-Evropska-prostovoljna-sluzba-ali-kako-postati-prostovoljec-ka-in-si-pridobiti-medkulturne-izkusnje
http://www.mlad.si/novica/3740-Racunalniski-tecaj-kot-priloznost-za-medgeneracijsko-sodelovanje
http://www.mlad.si/novica/3737-Mladi-koroski-glasbeniki-sodelovali-na-Botecaju-2014---natecaju-za-mlade-neuveljavljene-glasbene-skupine
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Mladi kot gonilna sila mladinske izmenjave v Mladinskem centru Trbovlje 
 
Mladi so v Mladinskem centru Trbovlje uspešno prijavili mladinsko izmenjavo "Let's 
act",  
 
ki invalidnim osebam izboljšuje kakovost življenja v lokalni skupnosti. več >  
 

Vir: Mladinski center Trbovlje 

 

 

Zemljevid Kranja po tvoje 
 
Poziv vsem mladim, med 16 - 26 letom k ustvarjanju zemljevida Kranja. Uvodno srečanje 
v četrtek, 26. marca ob 17h, v Layerjevi hiši, delavnice se bodo odvijale enkrat tedensko 
v aprilu. več >  
 
Vir: Subart 

 

 
Erasmus +: Katarina in Tadeja iz Hrvaške v akciji! 
 
Katarina Bodon in Tadeja Lukić iz 4. letnika Srednje ekonomsko - upravne šole Slavonski 
Brod iz Hrvaške, program hotelirsko - turistični tehnik, sta od 28.1.2015 do 6.2.2015 
opravljali mladinsko delovno prakso v EKTC Maribor, v Centru eksperimentov Maribor v 
okviru sodelovanja EKTC Maribor in Zavoda za novodobno izobraževanje. več >  
 

Vir: EKTC Maribor 

 

 

Predstavitev NEFIKSA, podelitev priznanj in NEFIKS indeksov 
 
V petek 27.2.2015 je na Spodnjem Kamenščaku pod okriljem Mladinskega centra 
Prlekije-PC NVO potekala predstavitev Nefiksa in podelitev priznanj, Nefiks indeksov 
najzaslužnejšim udeležencem neformalnih izobraževanj ter prostovoljcem. več >  
 

Vir: Mladinski center Prlekije-PC NVO 

 

 

Tek za življenjem 
 
Mladinski center Trbovlje je izdal knjigo avtorja Mitja Duha: Tek za življenjem. Njegova 
knjiga je požela številne uspehe. V le slabih dveh mesecih je avtor skupaj z MCT prodal 
vseh 500 natisnjenih izvodov. več >  
 
Vir: Mladinski center Trbovlje 
 
 

http://www.mlad.si/novica/3729-Mladi-kot-gonilna-sila-mladinske-izmenjave-v-Mladinskem-centru-Trbovlje
http://www.mlad.si/novica/3726-Zemljevid-Kranja-po-tvoje
http://www.mlad.si/novica/3721-Erasmus-%2B-Katarina-in-Tadeja-iz-Hrvaske-v-akciji%21
http://www.mlad.si/novica/3720-Predstavitev-NEFIKSA%2C-podelitev-priznanj-in-NEFIKS-indeksov
http://www.mlad.si/novica/3718-Tek-za-zivljenjem
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Večeri zasavske poezije 
 

Mladinsko pesniško ustvarjanje mladih iz celotnega Zasavja, ki se navdušuje na poezijo. 
Poimenovali so se ˝Društvo živih pesnikov˝. več >  
 
Vir: Mladinski center Trbovlje 
 
 
Likovni in literarni natečaj Zemlja me hrani 
 

Ob mednarodnem letu tal Center za mlade Domžale organizira likovni in literarni 
natečaj Zemlja me hrani. več >  
 
Vir: Javni zavod - Center za mlade Domžale 
 
 
Delavnice o človekovih pravicah in dolžnostih 
 

Urice medkulturnega dialoga, ki jih v sklopu projekta Mladi ambasadorji medkulturnega 
dialoga izvaja Mladinski svet Občine Slovenske Konjice, so bile v preteklem tednu 
izvedene na OŠ Ob Dravinji, OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica in OŠ Pod goro. več >  
 

Vir: Mladinski svet Občine Slovenske Konjice  

 

 

 ORGANIZACIJE 

 

31.3.2015 - rok za oddajo letnega poročila za organizacije s statusom delovanja v 
javnem interesu 
 
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 

 

 

Zaposlitveni klubi za mlade prinesli že 85 zaposlitev 
Skupinsko delo, ohranjanje motivacije, učenje drug z drugim, povezovanje z delodajalci 
in načrtovanje podjetnosti so glavne značilnosti Zaposlitvenih klubov za mlade, projekta, 
ki ga s pomočjo blagovne znamke ORTO že tretje leto uspešno izvaja Zavod Nefiks. Do 
sedaj je mladim vključenim v treh sezonah prinesel že 85 zaposlitev. več >  
 
Vir: Zavod Nefiks 

 

http://www.mlad.si/novica/3717-Veceri-zasavske-poezije
http://www.mlad.si/novica/3712-LIKOVNI-in-LITERARNI-natecaj-Zemlja-me-hrani
http://www.mlad.si/novica/3708-Delavnice-o-clovekovih-pravicah-in-dolznostih
http://www.mlad.si/novica/3668-31.3.2015---rok-za-oddajo-letnega-porocila-za-organizacije-s-statusom-delovanja-v-javnem-interesu
http://www.mlad.si/novica/3802-Zaposlitveni-klubi-za-mlade-prinesli-ze-85-zaposlitev
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14. državni kviz gasilske mladine 
 
Mladinski svet Gasilske zveze Slovenije in GZ Kranj sta v soboto, 28. marca 2015, na 
Osnovni šoli Franceta Prešerna v Kranju organizirala državni kviz gasilske mladine. 
Tekmovalo je 108 ekip. več >  
 
Vir: Gasilska zveza Slovenije 

 

 

EBEC - študentsko tekmovanje mladih inženirjev 
 
EKTC Maribor je s Centrom eksperimentov že tretjič zapored sodeloval s študentskim 
društvom BEST in nastopil v vlogi partnerja pri pripravi in izvedbi lokalnega 
inženirskega tekmovanja, ki je potekalo 10. in 11. marca 2015 na Fakulteti za 
elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Najboljši se udeležijo 
regijskega tekmovanja. več >  
 
Vir: EKTC Maribor 

 

 

Swap party za ženske 
 
Središče Rotunda in ekipa NOWAstE, ki se ukvarja s promocijo ponovne uporabe, sta 19. 
marca organizirala prvi Swap party, namenjen le ženskam. več >  
 
Vir: Središče Rotunda 

 

 

2. Medgeneracijski festival „Srečen za živet“ v Zagorju 
 
Medgeneracijsko središče Zagorje ob Savi, ki organizira brezplačne aktivnosti za vse 
generacije, v sodelovanju z Mladinskim centrom Zagorje ob Savi v aprilu pripravlja 2. 
Medgeneracijski festival “SREČEN ZA ŽIVET”, v petek, 10. aprila, od 16.00 dalje v KC 
Delavski dom Zagorje. več >  
 
Vir: MC Zagorje ob Savi 

 

 

Načelniška šola za bodoče načelnike mladinskih odsekov (MO) 
 
Vabljeni v šolo za nove in bodoče načelnike mladinskih odsekov (MO), ki bo v soboto, 11. 
aprila 2015, Planinska zveza Slovenije. Prijave možne do 6. aprila. Šola je brezplačna za 
vse udeležence. več >  
 
Vir: Planinska zveza Slovenije 

 

http://www.mlad.si/novica/3800-14.-drzavni-kviz-gasilske-mladine
http://www.mlad.si/novica/3791-EBEC---studentsko-tekmovanje-mladih-inzenirjev
http://www.mlad.si/novica/3790-Swap-party-za-zenske
http://www.mlad.si/novica/3778-2.-Medgeneracijski-festival-Srecen-za-zivet-v-Zagorju
http://www.mlad.si/novica/3774-Nacelniska-sola-za-bodoce-nacelnike-mladinskih-odsekov-MO
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Društvo SKAM išče sodelavce 
 
Iščemo prostovoljce in honorirane sodelavce za sodelovanje pri projektih! več >  
 
Vir: Društvo SKAM - Skupnost katoliške mladine 

 

 

Na Bledu potekal že 3. Trening za trenerje Zveze ŠKIS 
 
Od 9. do 16. marca 2015 je na Bledu potekal mednarodno obarvan tretji trening za 
trenerje Zveze ŠKIS, kjer je svoje usposabljanje končalo šest novih aktivistov. 
Neformalna izobraževanja postajajo velik trend v Evropski Uniji, zato Zveza Škis, v 
skladu z novo usmeritvijo, od januarja 2015 dalje študentskim klubom v celoti krije 
stroške trenerjev bazena trenerjev Zveze ŠKIS ter njihovih izvedenih treningov. več >  
 
Vir: Zveza ŠKIS 

 

 

Mladinska filmska delavnica v Krškem 
 
V času zimskih počitnic smo v društvu DZMP organizirali mladinske filmske delavnice. 
Delavnice so namenjene osnovnošolcem v zadnjih razredih osnovne šole in 
srednješolcem. Filmske delavnice izvedemo vsako leto dvakrat, in sicer v času zimskih 
šolskih počitnic in na koncu poletnih počitnic. več >  
 
Vir: DZMP Krško 

 

 

Dan za spremembe 2015 v Mariboru 
 
Lokalna mreža prostovoljskih organizacij "Prostovoljstvo v Mariboru", ki jo koordinira 
MISC INFOPEKA, Pekarna Magdalenske mreže Maribor, se tudi letos pridružuje 
vseslovenski prostovoljski akciji Dan za spremembe, ki jo na nacionalni ravni koordinira 
Slovenska filantropija, v soboto, 28. 3. 2015. več >  
 
Vir: Mreža "Prostovoljstvo v Mariboru" 

 

 

Razširjena ponudba svetovalnic v Mladinskem centru Litija 
 
V Mladinskem centru Litija smo razširili ponudbo svetovalnic: svetovanje za 
učinkovitejše učenje, svetovanje mladim družinam, mladim osipnikom in brezposelnim 
ter arhitekturno svetovanje. več >  
 
Vir: Mladinski center Litija 

 

http://www.mlad.si/novica/3772-Drustvo-SKAM-isce-sodelavce
http://www.mlad.si/novica/3768-Na-Bledu-potekal-ze-3.-Trening-za-trenerje-Zveze-SKIS
http://www.mlad.si/novica/3765-Mladinska-filmska-delavnica-v-Krskem
http://www.mlad.si/novica/3760-Dan-za-spremembe-2015-v-Mariboru
http://www.mlad.si/novica/3759-Razsirjena-ponudba-svetovalnic-v-Mladinskem-centru-Litija
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2. medgeneracijsko srečanje: Svoboda sodelovanja 
 
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje in Mladinsko informativno svetovalno 
središče Slovenije vas vabita na 2. medgeneracijsko srečanje, ki bo v sredo, 18. marca 
2015 s pričetkom ob 9. uri na Slovenski univerzi za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani. 
več >  
 
Vir: Zavod MISSS 
 

Dnevi nevladnih organizacij 2015 
 
Vabljeni na 5. dneve nevladnih organizacij 2015, ki se bodo letos odvijali med 13. in 15. 
marcem 2015 v G Konferenčnem Centru na Tržaški cesta 330 v Ljubljani. več >  
 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

Skupinsko druženje v prebujanju narave 
 
Slovenija se bo počasi začela prebujati v pomladne dni, ki so idealen čas za 
spomladansko čiščenje in sprejemanje novih idej. Za načrtovanje seminarjev in 
večdnevnih dogodkov vabimo tako mladinske kot športne in kulturne organizacije, da si 
ogledajo nekaj nasvetov, kako izbrati kvaliteten in ugoden hostel, ki bo ustrezal vsem 
potrebam njihove skupine in zmanjšal stroške organizacije. več >  
 
Vir: Popotniško združenje Slovenije 

 

 

Izbrani nastopajoči na Festivalu Scena 2015 

KD MC IndiJanez je zaključilo razpis za nastopajoče na Festivalu Scena 2015. Na festivalu 
namenjenemu predstavitvi mariborske glasbene scene in pretežno neuveljavljenim 
glasbenih skupinam, se bo predstavilo 21 žanrsko raznolikih glasbenih ustvarjalcev.        
več >  

Vir: MC IndiJanez 

 

 

1. SUBART sejem 

Sejem bo potekal v prostorih Trainstation Squata, vsak dan od ponedeljka 23.3. do petka 
27.3. med 14. in 20. uro. več >  

Vir: Subart 

 

 

http://www.mlad.si/novica/3756-2.-medgeneracijsko-srecanje-Svoboda-sodelovanja
http://www.mlad.si/novica/3754-Dnevi-nevladnih-organizacij-2015
http://www.mlad.si/novica/3750-Skupinsko-druzenje-v-prebujanju-narave
http://www.mlad.si/novica/3746-Izbrani-nastopajoci-na-Festivalu-Scena-2015
http://www.mlad.si/novica/3725-1.-SUBART-SEJEM
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Kam drugam, kot na razstavo v MC Postojna! 

MC Postojna med drugim ponuja tudi estetski užitek v svojem galerijskem prostoru. 
Slednji sicer ni namenjen samo razstavnim eksponatom, ampak predstavlja tudi prostor 
za klepet v udobnih sedežih ali igro namiznega nogometa. več >  

Vir: MC Postojna 

 

 

Volitve za nadomestnega člana Sveta vlade RS za mladino 

V Svetu Vlade RS za mladino je razpisan kandidacijski postopek za nadomestnega člana 
Sveta vlade RS za mladino, in sicer za: 1 predstavnika drugih nevladnih organizacij, ki 
delujejo na področju mladine. Rok oddaje 17.3.2015. več >  

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

 

NEFIKS razvija in zaposluje 

Nefiks je sistem za beleženje in priznavanje neformalnega izobraževanja. Mladim 
pomaga pri zaposlovanju in načrtovanju kariere. V letošnjem letu beleži 15 letnico 
obstoja, zato je Zavod Nefiks pripravil posvet z naslovom »Neformalno razvija in 
zaposluje«. Predhodno je bila med delodajalci izvedena anketa, ki je pokazala, da lahko 
znanje predstavljeno z Nefiksom bistveno zviša zaposlitvene možnosti mladega 
posameznika. več >  

Vir: Zavod NEFIKS 

 

LGBT-osebam prijazen turizem 

Mladinski svet Občine Slovenske Konjice je s predhodno pridobljeno podporo Občine 
Slovenske Konjice v sklopu projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga (MAMD) 
izvedel okroglo mizo na temo LGBT-osebam prijazen turizem. več >  

Vir: Mladinski svet Občine Slovenske Konjic 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mlad.si/novica/3724-Kam-drugam%2C-kot-na-razstavo-v-MC-Postojna%21
http://www.mlad.si/novica/3715-Volitve-za-nadomestnega-clana-Sveta-vlade-RS-za-mladino
http://www.mlad.si/novica/3711-NEFIKS-RAZVIJA-IN-ZAPOSLUJE
http://www.mlad.si/novica/3707-LGBT-osebam-prijazen-turizem
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 MNENJA 
 

 

Intervju z Anno Juhola, koordinatorko projekta Youth creating solutions for 
meaningful participation 
 
Anna Juhola prihaja iz Finske. V mladinski sektor je vpeta predvsem preko organizacije 
Demo Finland. Trenutno večino svojega časa namenja koordinaciji projekta Youth 
creating solutions for meaningful participation, ki povezuje aktivne mlade ljudi iz štirih 
držav, Finske, Slovenije, Bangladeša in Nepala. Z njo smo se pogovarjali o delu z mladimi, 
o njeni osebni izkušnji z multikulturnim okoljem, o razvoju mladinskega dela, razmerah 
v mladinskem sektorju na Finskem in še marsičem. več > 
 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

 
Mladi za bolj strpno družbo 
 

21. marec obeležujemo kot mednarodni dan boja proti rasni diskriminaciji. Na ta dan je leta 

1960 policija v Južnoafriški republiki na miroljubnih demonstracijah proti apartheidu ubila 69 

in ranila 300 ljudi. Ob tem dnevu pa je čas za razmislek tudi o tem, kako pomembni so mladi 

pri izkoreninjanju vseh vrst diskriminacij in kako lahko prispevajo k izgradnji bolj strpne 

družbe. več >  

 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 
 

Dan žensk - dan (mladih) delavk 
 

Ob Mednarodnem dnevu žensk smo k razmišljanju o ženski tematiki in položaju mladih žensk 

v sodobni družbi in na trgu dela povabili Zalo Turšič, direktorico Sindikata Mladi plus, 

sindikata študentov, dijakov in mladih brezposelnih. več >  

 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 
 

Hiranje mladinskih organizacij 
 

Ste vedeli, da je najbolj pogosta nevladna organizacija v Sloveniji gasilsko društvo? Verjetno 

pa ni skrivnost, da za svetlobna leta zaostajamo za Evropo po povprečju zaposlenih v 

posamezni organizaciji. V Sloveniji se številka giblje pod 1 (0,5 – 0,8), medtem ko se v tujini 

nahaja med 6 do 8. več >  

 

Vir: Društvo SMC Rakovnik 

 

 

http://www.mlad.si/novica/3794-Intervju-z-Anno-Juhola%2C-koordinatorko-projekta-Youth-creating-solutions-for-meaningful-participation
http://www.mlad.si/novica/3784-Mladi-za-bolj-strpno-druzbo
http://www.mlad.si/novica/3733-Dan-zensk---dan-mladih-delavk
http://www.mlad.si/novica/3714-Hiranje-mladinskih-organizacij


19 
 

Mnenje direktorice ob 15-letnici Nefiksa 
 

Nefiks je sistem za beleženje, že od svojih začetkov pa tudi sistem za priznavanje 

neformalnega izobraževanja, saj zabeleženo vedno potrdi zunanji potrjevalec – mentor, 

delodajalec, ponudnik izobraževanja. Ideja Nefiksa je že pred letom 2000 zrasla iz potrebe, da 

se v mladinskem delovanju pridobljeno znanje predstavi drugim sektorjem. več >  

 

Vir: Zavod Nefiks 

 

 

Civilna družba in kako mladi prispevajo k solidarnosti 
 

Zabave, koncerti, druženje z vrstniki in druge mladostniške norosti so sestavni del 
odraščanja, del odraščanja pa je tudi vključevanje mladih v civilnodružbene iniciative, ki 
mlado glavo napolnijo z občutkom družbene odgovornosti, z empatijo in solidarnostjo. 
Ob dnevu civilne zaščite je prav, da nekaj vrstic namenimo civilnodružbenim 
organizacijam in vlogi mladih v njih. več >  
 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

 

 STRUKTURIRAN DIALOG 
 

 

AMBASADOR ZNANJA™ 2014 
 
Mreža MaMa v sodelovanju z Mrežo MINVOS – Mreža nevladnih izobraževalnih 
organizacij objavlja javni natečaj, na katerem bomo izbrali nevladne organizacije, ki so 
imele na področju izobraževanja v letu 2014 poseben doprinos k razvoju neformalnega 
izobraževanja. Prijave najkasneje do 11. aprila 2015 več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 

 

 
 

 MLADI IN SVET 

  

''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 > 
 

http://www.mlad.si/novica/3709-Mnenje-direktorice-ob-15-letnici-Nefiksa
http://www.mlad.si/novica/3710-Civilna-druzba-in-kako-mladi-prispevajo-k-solidarnosti
http://www.mlad.si/novica/3799-AMBASADOR-ZNANJA-2014
http://www.mlad.si/novica/3538-Ti-si-na-vrsti---dvomesecna-prostovoljska-EVS-izkusnja
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Vir: Združenje Epeka, so. p. 

 

 

VELOVE, mladinska izmenjava na Madžarskem 
 
Združenje EPEKA, so. p., sodeluje kot partnerska organizacija pri mladinski izmenjavi 
VELOVE, ki bo potekala v mestu Kemes na Madžarskem od 10. do 27. Julija 2015. več >  
 

Vir: Združenje Epeka, so. p. 

 

 

EVS – Pot do vključevanja romske mladine 
 
Združenje EPEKA, so. p., je partnerska organizacija pri projektu Evropske prostovoljne 
službe (EVS), ki bo potekal v mestu Kumanovo v Makedoniji. Projekt z naslovom ''EVS – 
pot do vključevanja romske mladine'' bo trajal od 20. aprila 2015 do 5. maja 2015 in 
lahko vključi 12 prostovoljcev, ki se bodo v 6 intervalih po 2 mesca zvrstili pri gostujoči 
organizaciji Roma Youth Centre. več >  
 

Vir: Združenje Epeka, so. p. 

 

 

Poročilo usposabljanja #EuroMed TC 15: Structural Participation in Democratic 
Proceses 
 
Od 13. – 21. februarja 2015 je v Barceloni (Katalonija) potekal t.i. »Euro-Mediterranean 
Training Course« z naslovom Strukturna participacija v demokratičnih procesih, ki ga je 
organiziral Katalonski nacionalni mladinski svet (CNJC). več >  
 

Vir: za Društvo SKAM - Skupnost katoliške mladine: Špela Pucelj 

 

 

Šola odprtih vrat: INTERAKTIVNE DELAVNICE: Čas Sprememb - kako spremeniti 
sistem in ostati zvest sebi (Matjaž Rupnik) 
 
Čas sprememb - kako spremeniti sistem in ostati zvest sebi? Ali sistem deluje ? Je mirna 
revolucija mogoča ? Smo vsi enakopravni ? Kaj je smisel življenja ? Odgovore in 
vprašanja lahko prinesete tudi s seboj. več >  
 

Vir: Subart 

 

 

Predstavitev mednarodnih programov Zavoda Voluntariat 
 
Zavod Voluntariat v torek, 17. marca 2015, pripravlja predstavitev mednarodnih 
prostovoljskih taborov 2015 v okviru dogodka »Odkrij svet kot... več >  
 

http://www.mlad.si/novica/3782-VELOVE%2C-mladinska-izmenjava-na-Madzarskem
http://www.mlad.si/novica/3781-EVS-Pot-do-vkljucevanja-romske-mladine
http://www.mlad.si/novica/3771-Porocilo-usposabljanja-EuroMed-TC-15-Structural-Participation-in-Democratic-Proceses
http://www.mlad.si/novica/3748-Sola-odprtih-vrat-INTERAKTIVNE-DELAVNICE-Cas-Sprememb---kako-spremeniti-sistem-in-ostati-zvest-sebi-Matjaz-Rupnik
http://www.mlad.si/novica/3739-Predstavitev-mednarodnih-programov-Zavoda-Voluntariat
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Vir: Zavod Voluntariat 

 

 

Priročnik Svet v učilnici 
 
Zavod Voluntariat je v sodelovanju z organizacijami Artemisszió Foundation iz 
Madžarske, Center for Inclusive Education iz Bolgarije, in Mundu iz Danske (sodelovanje 
z Global School... več >  
 
Vir: Zavod Voluntariat 

 

 

Indijski prostovoljec naposled le v Sloveniji 
 
V okviru projekta »We feel Slovenia and India: international volunteering for active 
global citizenship« Zavod Voluntariat, gosti EVS prostovoljca iz Indije. več >  
 

Vir: Zavod Voluntariat 

 

 

Če bodo morale, bodo mlade ženske odšle v tujino 
 
8. marec je mednarodni dan žena, na Zavodu Nefiks, pa predvsem o mladih 
visokoizobraženih ženskah, razmišljajo in ustrezno ukrepajo vse leto. V sklopu projekta 
Kolegice v petih slovenskih mestih iščejo priložnost za petdeset mladih žensk. več >  
 
Vir: Zavod Nefiks 

 

 

Projekt strateškega partnerstva »Under the moon« 
 
Projekt »Under the moon« ali krajše UTM je projekt medijske skupine MMCT, ki deluje v 
okviru Mladinskega centra Trbovlje in je projekt strateškega partnerstva v okviru 
programa ERASMUS +. več >  
 
Vir: Mladinski center Trbovlje 

 

 
 

 MLADINSKI SEKTOR 
 

 
Znani so predstavniki NVO in njihovi namestniki v delovni skupino za Zakon o 
NVO 
 
Zaključil se je postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij v Delovno skupino za 

pripravo Zakona o nevladnih organizacijah v javnem interesu. več > 

http://www.mlad.si/novica/3738-Prirocnik-Svet-v-ucilnici
http://www.mlad.si/novica/3735-Indijski-prostovoljec-naposled-le-v-Sloveniji
http://www.mlad.si/novica/3731-Ce-bodo-morale%2C-bodo-mlade-zenske-odsle-v-tujino
http://www.mlad.si/novica/3716-Projekt-strateskega-partnerstva-Under-the-moon
http://www.mlad.si/novica/3779-Znani-so-predstavniki-NVO-in-njihovi-namestniki-v-delovni-skupino-za-Zakon-o-NVO
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Vir: Uredništvo mlad.si 

 

 

Mladi prostovoljci zakorakali v intenzivne priprave na Oratorij 
 
Od 28. februarja do 21. marca se je po vsej Sloveniji zvrstilo šest pomladanskih srečanj 

animatorjev Oratorija. Skupno se jih je letos udeležilo kar okrog 630 mladih prostovoljcev. 

Dogodki so pomenili začetek intenzivne priprave na poletne lokalne oratorije, ki se letno 

izvajajo že v več kot 250 krajih po vsej Sloveniji, na njem pa sodeluje več kot 5.000 mladih 

prostovoljcev in 17.000 otrok. več >  

 

Vir: Zavod Salesianum 

 
 

Stanovanjske kooperative v Ajdovščini 
 
Predstavitev stanovanjskih kooperativ v četrtek, 26.3.2015 ob 19. uri v Hiši mladih, 

Ajdovščina. več >  

 

Vir: Inštitut za mladinsko politiko 

 

Mladinska konferenca in srečanje generalnih direktorjev EU za mladino v okviru 
latvijskega predsedovanja EU 
 
Od 23. do 26. marca bo v Rigi v okviru latvijskega predsedovanja EU potekala zdaj že 

tradicionalna mladinska konferenca. Osredotočala se bo na opolnomočenje mladih pri 

politični participaciji ter vprašanjih, ki so povezana z ustvarjanjem ustrezne kulture 

vključevanja mladih v odločevalske procese. več >  

 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

 

PEOPLE MAKE PLACES - Konferenca s torto 
 
Ob zaključku projekta Alpe Adria Coworking, TiPovej! skupaj z Gain&Sustain in 

Fachhochschule Kärnten vabi na predstavitev rezultatov v četrtek, 26. marec 2015 v Kinu 

Šiška. več >  

 

Vir: TiPovej! 

 

 

Dan za spremembe 2015 v Litiji 
 
Mladinski center Litija že vrsto leto organizira Dan za spremembe v Litiji in Šmartnem. 

Gostovali bomo predstavo Butalci, urejali Gozdno učno pot Svibno, zbirali zamaške in 

rabljeno obleko ter zbirali papir. Prispevke bomo namenili za kritje stroškov šole v naravi za 

otroke OŠ Litija Podružnica s prilagojenim programom. več >  

 

http://www.mlad.si/novica/3803-Mladi-prostovoljci-zakorakali-v-intenzivne-priprave-na-Oratorij
http://www.mlad.si/novica/3785-Stanovanjske-kooperative-v-Ajdovscini
http://www.mlad.si/novica/3780-Mladinska-konferenca-in-srecanje-generalnih-direktorjev-EU-za-mladino-v-okviru-latvijskega-predsedovanja-EU
http://www.mlad.si/novica/3767-PEOPLE-MAKE-PLACES---Konferenca-s-torto
http://www.mlad.si/novica/3762-Dan-za-spremembe-2015-v-Litiji
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Vir: Javni zavod Mladinski center Litija 

 

 

Nina Ivanišin in Mlade glave mislijo 
 
Mlade glave mislijo: gostja Nina Ivanišin; sreda, 18. marec, 18:00, Salon uporabnih 

umetnosti. Organizator: MKC Maribor. več >  

 

Vir: MKC Maribor 

 

 

Ta četrtek delovno ob 20-letnici obstoja Mladinskega centra Prlekije 
Mladinski center Prlekije - Pokrajinski center nevladnih organizacij, od lanske jeseni tudi 

socialno podjetje, slavi že dvajsetletnico. V četrtek 12. marca 2015 bodo organizirali številne 

dogodke. Obiskal jih bo mag. Peter Debeljak, direktor Urada RS za mladino. več >  

 

Vir: Mladinski center Prlekije 

 

 

Mladi opravljamo domačo nalogo politike 
 
V četrtek, 12. marca 2015, bo na matičnem delovnem telesu v Državnem zboru potekala 

druga obravnava predloga Zakona o ukrepih s področja pripravništev, ki naj bi dokončno 

ukinil institut volonterskega pripravništva in prekinil številne prakse izkoriščanja zastonjske 

delovne sile. več >  

 

Vir: Mladinski svet Slovenije  

 

 

Pobuda za pripravo nacionalne poklicne kvalifikacije mladinski delavec/ 
mladinska delavka 

V četrtek dne, 5.3.2015, je področni odbor za poklicne standarde na področju Izobraževanja, 

umetnosti in kulture obravnaval pobudo Urada RS za mladino za pripravo nacionalne 

poklicne kvalifikacije mladinski delavec/mladinska delavka. več >  

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

 

Izvajanje Jamstva za mlade 2014 

Delovna skupina za spremljanje izvajanja Izvedbenega načrta Jamstva z mlade 2014-2015 se 

je sestala 3. marca na 4. skupnem srečanju z namenom pregleda realizacije ukrepov v okviru 

jamstva za mlade v letu 2014 in načrti za leto 2015. več >  

Vir: Uredništvo mlad.si 

 
 

http://www.mlad.si/novica/3755-Nina-Ivanisin-in-Mlade-glave-mislijo
http://www.mlad.si/novica/3741-Ta-cetrtek-delovno-ob-20-letnici-obstoja-Mladinskega-centra-Prlekije
http://www.mlad.si/novica/3734-Mladi-opravljamo-domaco-nalogo-politike
http://www.mlad.si/novica/3730-Pobuda-za-pripravo-nacionalne-poklicne-kvalifikacije-mladinski-delavecmladinska-delavka
http://www.mlad.si/novica/3722-Izvajanje-Jamstva-za-mlade-2014
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Vabilo na posvet glede »evropskih« razpisov 
 
V petek, 6. marca, bo ob 10 uri na sedežu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 

potekal posvet o predvidenih instrumentih znotraj operativnega programa za izvajanje 

evropske kohezijske politike 2014-2020. Prijava udeležbe do 4. marca 2015. več >  
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

http://www.mlad.si/novica/3719-Vabilo-na-posvet-glede-evropskih-razpisov

