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e-bilten  FEBRUAR 2017        
 

V mesecu februarju  izpostavljamo:  

 

NOVICE  

 

 E-bilten Januar 2017 

  IZJAVA in FOTO tedna 

 Mladi eciklirali v Novi Gorici 

 IZJAVA in FOTO tedna 

 MEPI se predstavlja na informativnem dnevu 

 Privlačijo jo gore, predvsem Himalaja 

 Naj torba ne bo borba 

 MEPI vikend na I. gimnaziji v Celju 

 Brecljev kulturno multimedijski šov 

 3 novi slogani 

 MC Postojna partner Eurodeska 

 Končana javna objava za zasedbo prostega delovnega mesta 

 IZJAVA in FOTO tedna 

 Izobraževanje novih moderatorjev 

 E-cikliraj v Postojni 

 MEPI pripravljalni trening 

 Zaključni dogodek Modela M 

 Karierni kavč 

ČLANKI  

 FEBRUAR - mladi in kultura 

 Večina mladih Slovencev še vedno živi doma 

 Društvo SKAM 

 10 let tekmovanja za otroke šol s prilagojenim programom 

 MSS podpira mladinske organizacije koroških Slovencev 

 Z akcijami globalnega učenja v lepši svet 

MNENJA 

 

 Pametni ljudje se učijo iz napak drugih 

 Bela knjiga o pokojninah – komentar 
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 Ko si mlado osebo želiš poznati... 

 Moj jezik; usoda ali izbira? 

INTERVJUJI 
 

 "Velika večina mladih v kulturi dela prostovoljsko." 

LOKALNO  
 

 Mladinski center in podjetje 

 Dan poklicev 

 Gostujoče predavanje arhitekta 

 Zaključek tečajev tujih jezikov 

 Magično na Prešernov dan 

 Marš na(d) trg dela v polnem teku! 

 Zelena Ljubljana 

 Otvoritev 19. Kulturnih dnevov 

 Junaki v Ljutomeru navdušili 

 Varne točke in kulturna senzibilnost 

 Poziv za vključitev v delovno skupino 

 Snovanje idejnih zasnov 

 Nadaljevanje Kulturnih 2017 

 GuestRoomMaribor / Open call 

 Nagradi za najboljši nalogi 

 “Stay fabulous!” 

 Kulturni 2017 tretjič 

 Eugen Hideaway Bridges navdušil 

 Preoblikovalnica v ČaMac-u 

 Karneval leta, v čast Pustu 

NACIONALNO  
 

 NPK - katalog v obravnavi 

 Nagovor ministrice 

 Bodimo kulturni na internetu 

 SvM aktivno v 2017 

 Slovenski kulturni praznik 

 Informativni dnevi 2017 

 NPK - obravnava Kataloga 

 Erasmus+: Mladi v akciji 
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 Mladinski informator v etru! 

MEDNARODNO  

 

 Erasmus+ praznuje 30 let 

 Kako postavljati vprašanja?  

 Spolno nasilje v športu 

 Dan varne rabe interneta 

 Zelena prestolnica Evrope 

 Mladi in prihodnost Evropske unije 

 Evropska prostovoljska služba 

 Spletno orodje za standarde kakovosti 

 Mednarodna turistična tržnica 

 Mednarodni dan materinščine 

 Obstaja recept za zdravo življenje? 

 Priprave na nove izzive 

Uredništvo portala mlad.si 
01. marec 2017 
info@mlad.si 

 
 

NOVICE 

 

E-bilten Januar 2017 

Uredništvo mlad.si objavlja e-bilten za mesec januar 2017.   več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

IZJAVA in FOTO tedna 

Uredništvo www.mlad.si s prvim petkom v februarju pričenja s stalno tedensko rubriko 

IZJAVA in FOTO tedna. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Mladi eciklirali v Novi Gorici 

V torek, 07.02.2017, se je v prostorih naše članice, Mladinskem centru Nova Gorica zgodila 

poučna, a zabavna delavnica “E-odpadki in naše okolje.”  več > 
 

Vir: Mladinska mreža MaMa 

mailto:info@mlad.si
http://mlad.si/2017/02/e-bilten-januar-2017/
http://mlad.si/2017/02/izjava-in-foto-tedna/
http://mlad.si/2017/02/mladi-eciklirali-v-novi-gorici/
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IZJAVA in FOTO tedna 

Uredništvo www.mlad.si nadaljuje s tedensko rubriko IZJAVA in FOTO tedna. Tokrat 

izkoriščamo priložnost in pozornost usmerjamo v sejo Sveta Vlade RS za mladino. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

MEPI se predstavlja na informativnem dnevu 

MEPI pleme na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra je na informativnem dnevu plenilo 

pozornost z malim taborom in pripravo carskega drobljenca, po domače “šmorna”. več > 

Vir: MEPI 

Privlačijo jo gore, predvsem Himalaja 

Andreja Sterle Podobnik, zmagovalka ultramaratona okrog najvišje gore sveta in Slovenka 

leta 2016 je v Slovenj Gradcu pripovedovala, kako je na zahtevni tekmi v Nepalu premagala 

sama sebe in tudi vso žensko in moško konkurenco.  več > 

Vir: MKC Slovenj Gradec 

Naj torba ne bo borba 

Srečanje društva Indijanez z ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Majo Makovec 

Brenčič v okviru projekta Naj torba ne borba. več > 

Vir: Društvo IndiJanez 

MEPI vikend na I. gimnaziji v Celju 

Na I. gimnaziji v Celju so v petek in soboto, 10. in 11. februarja, združili informativni dan in 

pripravljalni trening za odprave.  več > 

Vir:  MEPI 

 

 

 

http://mlad.si/2017/02/izjava-in-foto-tedna-2/
http://mlad.si/2017/02/mepi-se-predstavlja-na-informativnem-dnevu/
http://mlad.si/2017/02/privlacijo-jo-gore-predvsem-himalaja/
http://mlad.si/2017/02/naj-torba-ne-bo-borba-3/
http://mlad.si/2017/02/mepi-vikend-na-i-gimnaziji-v-celju/
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Brecljev kulturno multimedijski šov  

Mladinski center Prlekije je omogočil svojim obiskovalcem brezplačno prisostvovanje 

multimedijskemu dogodku, ki se je iz načrtovanih treh ur zavlekel za najvztrajnejše še za 

dodatnih sedem ur.  več > 

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

3 novi slogani 

Delavnica “E-odpadki in naše okolje” je včeraj v prostorih naše članice, Mladinskem centru 

Idrija, pospremila nedavno predajo uličnih zbiralnikov za stare aparate in baterije občinam 

Idrija in Cerkno. več > 

Vir: Mreža MaMa 

 

MC Postojna partner Eurodeska 

Mladinski center Postojna je v letu 2017 postal partner Eurodeska za primorsko-notranjsko 

regijo.  več > 

Vir:  MC Postojna 

Končana javna objava za zasedbo prostega delovnega mesta 

Po javni objavi za zasedbo prostega delovnega mesta višji svetovalec/ka v Uradu Republike 

Slovenije za mladino, za določen čas je postopek izbire zaključen. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

IZJAVA in FOTO tedna 

Tu je tedenska rubrika IZJAVA in FOTO tedna, tokrat že tretjič. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Izobraževanje novih moderatorjev 

Zavod Varna pot vsako leto v začetku leta pozove k sodelovanju nove člane, simpatizerje in 

vse, ki so pripravljeni pomagati v naših preventivnih akcijah in ki si želijo nabrati novih znanj 

in izkušenj.  več > 

http://mlad.si/2017/02/brecljev-kulturno-multimedijski-sov/
http://mlad.si/2017/02/3-novi-slogani/
http://mlad.si/2017/02/mc-postojna-partner-eurodeska/
http://mlad.si/2017/02/koncana-javna-objava-za-zasedbo-prostega-delovnega-mesta/
http://mlad.si/2017/02/izjava-in-foto-tedna-3/
http://mlad.si/2017/02/izobrazevanje-novih-moderatorjev/
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Vir: Zavod Varna pot 

E-cikliraj v Postojni 

Dijaki Šolskega centra Postojna so se včeraj udeležili delavnice “E-odpadki in naše okolje,” ki 

je pospremila nedavno predajo uličnih zbiralnikov za stare aparate in baterije občinam Ilirska 

Bistrica, Logatec, Pivka in Postojna. več > 

Vir: Mreža MaMa 

MEPI pripravljalni trening 

Dan pred zimskimi počitnicami so » MEPI-jevci« I. gimnazije v Celju, preživeli v delovnem in prijetnem 

vzdušju priprav na odpravo. več > 

Vir: MEPI 

 

Zaključni dogodek Modela M 

V Celju se je projekt začel izvajati 12.1.2017, zaključil pa se je 20.2.2017. Za 26 mladih je bila 

udeležba brezplačna.  več > 

Vir:  Inštitut IRDO 

Karierni kavč 

Evropski kulturni in tehnološki center Maribor, so.p, se je z dejavnostjo Centra 

eksperimentov Maribor tudi letos pridružil obeležju že sedme vseslovenske prostovoljske 

akcije Dan za spremembe v Mariboru, ki jo na nacionalni ravni koordinira Slovenska 

filantropija.  več > 

Vir: Zavod Nefiks 

ČLANKI  
 

FEBRUAR - mladi in kultura 

Drage bralke, bralci, soustvarjalke in soustvarjalci portala mlad.si, uspešno smo se ob 

komunikacijski podpori portalu prebili skozi prvi mesec v 2017. Naše in vaše objave so 

beležile porast v drugi polovici meseca; nadaljujmo s tem zagonom! več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

http://mlad.si/2017/02/e-cikliraj-v-postojni/
http://mlad.si/2017/02/mepi-pripravljalni-trening/
http://mlad.si/2017/02/zakljucni-dogodek-modela-m/
http://mlad.si/2017/02/karierni-kavc/
http://mlad.si/2017/02/februar-mladi-in-kultura/
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Večina mladih Slovencev še vedno živi doma 

Najnovejše poročilo OECD (Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj) kaže, da več 

kot tri četrtine mladih Slovencev in Slovenk živi pri starših. Tako visok odstotek mladih, ki 

živijo pri starših je mogoče zaslediti še v Italiji in Grčiji.  več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Društvo SKAM 

V okviru AKCIJE predstavitve nacionalnih organizacij, ki delujejo v mladinskem sektorju, 

februarja predstavljamo Društvo SKAM. več > 

Vir: uredništvo mlad.si, Društvo SKAM 

 

 

10 let tekmovanja za otroke šol s prilagojenim programom 

Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) je organizirala že 10. tekmovanje iz znanja 

računalništva Z miško v svet, ki je namenjeno otrokom s posebnimi potrebami. več > 

Vir: ZOTKS 

MSS podpira mladinske organizacije koroških Slovencev 

Na Mladinskem svetu Slovenije, odločno podpirajo prizadevanja koroških Slovencev in 

Slovenk, pod vodstvom mladinskih organizacij koroških Slovencev in Slovenk, za vpis 

slovenščine kot deželnega jezika v nov predlog koroške deželne ustave.  več > 

Vir: MSS 

Z akcijami globalnega učenja v lepši svet 

Kolikokrat resnično naše vsakodnevne korake, odločitve in dejanja podčrtamo s to mislijo? 

Kako se naše mini akcije združujejo v veliko svetovno zgodbo? več > 

Vir: ZSKSS 

MNENJA 
 

Pametni ljudje se učijo iz napak drugih  

http://mlad.si/2017/02/vecina-mladih-slovencev-se-vedno-zivi-doma/
http://mlad.si/2017/02/drustvo-skam/
http://mlad.si/2017/02/10-let-tekmovanja-za-otroke-sol-s-prilagojenim-programom/
http://mlad.si/2017/02/mss-podpira-mladinske-organizacije-koroskih-slovencev/
http://mlad.si/2017/02/z-akcijami-globalnega-ucenja-v-lepsi-svet/
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Ko smo prejeli vabilo Veleposlaništva ZDA v Ljubljani, da v ABC Hubu gostimo Lawrenca 

Wrighta, soustanovitelja in predstojnika GVA LaunchGurus, smo bili nad idejo navdušeni. 

več > 

Vir: Zavod Ypsilon 

Bela knjiga o pokojninah – komentar 

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, katere član je tudi Sindikat Mladi plus, je 10. 1. 2017 

organizirala izredno konferenco na kateri so bila predstavljena stališča do Bele knjige o 

pokojninah. Tudi na Sindikatu Mladi plus smo bili prisotni in predstavili naše mnenje.  več > 

Vir: Sindikat Mladi plus 

Ko si mlado osebo želiš poznati...  

Zgodba je, na žalost mnogih, kruta in resnična. več > 

Vir: Zavod Varna pot 

 

Moj jezik; usoda ali izbira? 

 

Uredništvo portala mlad.si je v okviru mesečne teme in obeležbe maternega jezika v 

februarju, v sodelovanju z ministrom za kulturo, Antonom Peršakom, pripravilo prispevek.  

več > 

 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

INTERVJU 
 

Gledališče zatiranih: "Velika večina mladih v kulturi dela prostovoljsko." 

V sklopu izbrane mesečne teme – Mladi in kultura, je uredništvo portala mlad.si pripravilo 

intervju z mag. Barbaro Polajnar, ki vodi skupino Gledališča zatiranih. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

LOKALNO  
 

Mladinski center in podjetje 

V Mladinskem centru Trbovlje že nekaj mesecev poteka projekt Ključ, namenjen višanju 

zaposljivosti in zaposlenosti mladih.  več > 

http://mlad.si/2017/02/pametni-ljudje-se-ucijo-iz-napak-drugih/
http://mlad.si/2017/02/bela-knjiga-o-pokojninah-komentar/
http://mlad.si/2017/02/ko-si-mlado-osebo-zelis-poznati/
http://mlad.si/2017/02/moj-jezik-usoda-ali-izbira/
http://mlad.si/2017/02/velika-vecina-mladih-v-kulturi-dela-prostovoljsko/
http://mlad.si/2017/02/mladinski-center-in-podjetje/
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Vir: Mladinski center Trbovlje 

Dan poklicev 

V torek, 31. 1. 2017, ter v četrtek, 2. 2. 2017, je v Mladinskem centru Krško že četrto leto 

zapored potekal projekt Dan poklicev. več > 

Vir: Mladinski center Krško 

Gostujoče predavanje arhitekta 

Tedensko srečevanje mladih arhitektov in oblikovalcev v okviru projekta Mladinske kreativne 

produkcije (MKP) poteka v Mladinskem centru Dravinjske doline (MCDD), kjer se snujeta 

idejni zasnovi mladinskega hostla.  več > 

 

Vir: Mladinski center Dravinjske doline 

 

 

Zaključek tečajev tujih jezikov 

Konec januarja sta se v Društvu IndiJanez končala uvajalna oziroma uvodna tečaja 

italijanskega in ruskega jezika. več > 

Vir: Društvo IndiJanez 

Magično na Prešernov dan 

Na Prešernov dan je skupina mladih Sezamovih animatork, 4 umetnice, fotografinja, 

oblikovalka, slikarka in performerka v Kinošiški pripravila ob zaključku Festivala Bobri 

Sezamovo magično delavnico. več > 

Vir: Združenje SEZAM 

Marš na(d) trg dela v polnem teku! 

Marš na(d) trg dela je podpora posamezniku in ustvarjanje platforme pozitivnih potrditev. 

Namenjen je kariernemu opolnomočenju mladih za suveren vstop na trg dela. več > 

Vir:  Zavod BOB 

Zelena Ljubljana 

http://mlad.si/2017/02/dan-poklicev/
http://mlad.si/2017/02/gostujoce-predavanje-arhitekta/
http://mlad.si/2017/02/zakljucek-tecajev-tujih-jezikov/
http://mlad.si/2017/02/magicno-na-presernov-dan/
http://mlad.si/2017/02/mars-nad-trg-dela-v-polnem-teku/
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Mladi, udeleženci Projekta partnerstvo za zeleno Ljubljano, so pripravili svoje projektne 

pobude, ki jih je pregledala tričlanska komisija po kriterijih: jasnost ideje, uresničljivost 

načrta za izvedbo, zavzetost idejalista, možnost uporabe ideje na drugih lokacijah. več > 

Vir:  TiPovej! Zavod 

Otvoritev 19. Kulturnih dnevov 

V petek 3.2. je Klub študentov Dravinjske doline otvoril že 19. Kulturne dneve zapovrstjo. 

več > 

Vir: Mladinski center Dravinjske doline 

Junaki v Ljutomeru navdušili 

V soboto 11. februarja, je v prostorih Večgeneracijskega centra Pomurje – enota Ljutomer, 

potekal dogodek lokalnih ambasadorjev projekta, ki so mu mladi nadeli slogan Junaki 

zaposlovanja – vrnimo si prihodnost.  več > 

Vir:  Mreža MaMa 

 

Varne točke in kulturna senzibilnost 

Mladinski center Postojna je kot koordinator Varnih točk, hkrati pa tudi nosilec ene od njih v 

občinah Postojna in Pivka, v sodelovanju z Unicefom Slovenije izvedel II. del usposabljanja za 

zaposlene v organizacijah, ki nosijo znak Varne točke. več > 

Vir:  Mladinski center Postojna 

Poziv za vključitev v delovno skupino 

Samostojno bivanje predstavlja eno ključnih točk osamosvajanja oz. doseganja avtonomije 

mladih oseb.  več > 

Vir:  PiNA 

Snovanje idejnih zasnov 

Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) izvaja projekt Mladinske kreativne produkcije 

(MKP), s katerim mladi ustvarjalci iz področja arhitekture in oblikovanja pridobivajo delovne 

kompetence.  več > 

Vir: Mladinski center Dravinjske doline 

Nadaljevanje Kulturnih 2017 

http://mlad.si/2017/02/zelena-ljubljana-2/
http://mlad.si/2017/02/otvoritev-19-kulturnih-dnevov/
http://mlad.si/2017/02/junaki-v-ljutomeru-navdusili-2/
http://mlad.si/2017/02/drugacnost-je-lahko-tudi-drugacna-zanimivalepa/
http://mlad.si/2017/02/poziv-za-vkljucitev-v-delovno-skupino/
http://mlad.si/2017/02/snovanje-idejnih-zasnov/
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Klub študentov Dravinjske doline je nadaljeval z 19. Kulturnimi dnevi. S svojo spontanostjo in 

izvirnimi idejami so Lastniki humorja z improvizacijo gledališke igre obiskovalce dobro 

nasmejali in jih popeljali skozi prizore, ki so jih ustvarili s pomočjo gledalcev.  več > 

Vir: Mladinski center Dravinjske doline 

GuestRoomMaribor / Open call 

Mednarodni rezidenčni program GuestRoomMaribor / SobaZaGoste Pekarne Magdalenske 

mreže že od leta 2011 spodbuja pretok umetnikov, ustvarjalcev, kuratorjev in teoretikov, ki 

delujejo na področju sodobne umetnosti.  več > 

Vir:  Pekarna Magdalenske mreže 

Nagradi za najboljši nalogi 

Stičišče NVO Istre in Krasa bo na koncu vsakega koledarskega leta podelila denarni nagradi za 

najboljšo diplomsko in magistrsko nalogo, vezano na delo nevladnih organizacij v preteklem 

letu. več > 

Vir:  PiNA 

“Stay fabulous!” 

Zdravo, zopet mi! Konec januarja smo našo Mladinsko postajo Moste za en večer spremenili 

v “lušten homie” prostor, v katerem smo si lahko odpočili, se sprostili in se negovali. več > 

Vir:  Združenje SEZAM 

Kulturni 2017 tretjič 

Klub študentov Dravinjske doline je uspešno zaključil 3. vikend v sklopu Kulturnih dni. več > 

Vir: Mladinski center Dravinjske doline 

Eugen Hideaway Bridges navdušil 

V Kulturnem domu Šmartno ob Paki so imeli v četrtek, 16. februarja, izjemno čast gostiti 

pristnega blues kitarista Eugen-a Hideaway Bridges, ki izhaja iz svetle tradicije pevcev iz juga 

severne Amerike. več > 

Vir:  Mladinski center Šmartno ob Paki 

Preoblikovalnica v ČaMac-u 

http://mlad.si/2017/02/nadaljevanje-kulturnih-2017/
http://mlad.si/2017/02/guestroommaribor-open-call/
http://mlad.si/2017/02/nagradi-za-najboljsi-nalogi/
http://mlad.si/2017/02/stay-fabulous/
http://mlad.si/2017/02/kulturni-2017-tretjic/
http://mlad.si/2017/02/eugen-hideaway-bridges-navdusil/
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Med 8.2. In 16.2. sMo v okviru Preoblikovalnice (projekta Delavnice konceptov) v 

sodelovanju z Javnim Zavodom Mladi Zmaji izpeljali projekt (So)ustvarjajmo čamac, 

soustvarjajmo Zaloško 220. več > 

Vir:  Delavnica konceptov 

Karneval leta, v čast Pustu 

V četrtek, 14.04.2016. je v Mladinskem centru Trbovlje potekalo predavanje in predstavitev 

knjige: Vzgojimo psa učinkovito, a prijazno. več > 

Vir:  Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli 

NACIONALNO  

 

NPK - katalog v obravnavi 

Danes, 10.2.2017 je na 159. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 

potekala obravnava Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti na strokovnem 

področju Osebnostni razvoj – Mladinski delavec/mladinska delavka.  več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Nagovor ministrice 

Ministrica za izobraževanje znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič je ob obeležbi 

mednarodnega dne varne rabe interneta nagovorila mlade. Letos ta poteka pod sloganom 

Skupaj spremenimo internet na bolje. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Bodimo kulturni na internetu 

Uredništvo www.mlad.si ob mednarodnem dnevu varne rabe interneta, objavlja prispevek v 

sodelovanju z Markom Puschnerjem iz Točke osveščanja o varni rabi interneta Safe.si. Safe.si 

je točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in 

učitelje.  več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

SvM aktivno v 2017 

Predsednica Sveta Vlade RS za mladino in ministrica za izobraževanje, zanost in šport, dr. 

Maja Makovec Brenčič je danes, 7. februarja, sklicala 7. sejo Sveta Vlade RS za mladino.  več > 

http://mlad.si/2017/02/preoblikovalnica-v-camac-u/
http://mlad.si/2017/02/karneval-leta-v-cast-pustu/
http://mlad.si/2017/02/npk-obravnava-kataloga/
http://mlad.si/2017/02/npk-obravnava-kataloga/
http://mlad.si/2017/02/nagovor-ministrice/
http://mlad.si/2017/02/bodimo-kulturni-na-internetu/
http://mlad.si/2017/02/svm-aktivno-v-2017/
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Vir: Mladinska mreža MaMa 

Slovenski kulturni praznik 

8. februarja praznujemo slovenski kulturni praznik, imenovan tudi Prešernov dan. Obeležimo 

ga z državno proslavo, na kateri podelijo Prešernove nagrade za kulturne dosežke. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Informativni dnevi 2017 

V petek in soboto, 10.2. in 11.2.2017 se po celotni Sloveniji odvijajo informativni dnevi 2017. 

več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

NPK - obravnava Kataloga 

Danes, 10.2.2017 je na 159. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 

potekala obravnava Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti na strokovnem 

področju Osebnostni razvoj – Mladinski delavec/mladinska delavka. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Erasmus+: Mladi v akciji 

Evropski programi na področju mladine se v Sloveniji izvajajo od leta 1999. Od takrat do 

danes je bilo po podatkih Movita, dodeljenih 24.259.839,07 € evropskih sredstev, s katerimi 

je bilo podprtih 2.189 projektov na področju mednarodnega mladinskega del. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Mladinski informator v etru! 

Oddaja je namenjena aktualnim temam s področja mladinske problematike in zbira 

informacije za vse tiste, ki vas zanima – delo, štipendije, natečaji, prostovoljstvo, zabava. Na 

sporedu bo vsak 2. in 4. ponedeljek v mesecu. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

MEDNARODNO 
 

Erasmus+ praznuje 30 let 

http://mlad.si/2017/02/slovenski-kulturni-praznik-2/
http://mlad.si/2017/02/informativni-dnevi-2017/
http://mlad.si/2017/02/npk-obravnava-kataloga/
http://mlad.si/2017/02/erasmus-mladi-v-akciji/
http://mlad.si/2017/02/mladinski-informator-v-etru/
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Evropska komisija je začela kampanjo ob 30-letnici programa EU na področju izobraževanja 

in usposabljanja Erasmus (od leta 2014 Erasmus+). več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Kako postavljati vprašanja?  

Toliko vprašanj, s katerimi se srečujejo mladinski voditelji! Zato so se skavtski voditelji, ki 

delajo z mladimi v starosti od 15 do 19 let, odločili, da malo raziščejo to skrivnost okoli 

vprašanj skupaj z Maticem Muncem, psihologom, ki podpira različne mlade na poti 

odkrivanja, katere naslednje korake želijo narediti v svojem življenju. več > 

Vir: ZSKSS 

Spolno nasilje v športu 

Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani sodeluje v mednarodnem projektu o spolnem nasilju v 

športu – VOICE (GLAS).  več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Dan varne rabe interneta 

Drugi torek februarja obeležujemo mednarodni dan varne rabe interneta. Letos ta poteka 

pod sloganom Skupaj spremenimo internet na bolje.  več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Zelena prestolnica Evrope 

Konec januarja je nova Zelena prestolnica Evrope uradno postalo nemško mesto Essen. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Mladi in prihodnost Evropske unije 

Vlada Republike Slovenije in Evropska komisija vas vabita na Pogovor predsednika Vlade RS, 

dr. MIRA CERARJA in predsednika Evropske komisije, JEAN – CLAUDE JUNCKERJA; pod 

naslovom Mladi in prihodnost evropske unije. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Evropska prostovoljska služba 

Zavod Voluntariat in njihova partnerska organizacija SCI Malaysia iščeta enega slovenskega 

prostovoljca, ki bi se med 1.4.2017 in 1.5.2017 za 6 mesecev odpravil v Malezijo. več > 

Vir: Zavod Voluntariat 

http://mlad.si/2017/02/erasmus-praznuje-30-let/
http://mlad.si/2017/02/kako-postavljati-vprasanja/
http://mlad.si/2017/02/spolno-nasilje-v-sportu/
http://mlad.si/2017/02/dan-varne-rabe-interneta/
http://mlad.si/2017/02/zelena-prestolnica-evrope/
http://mlad.si/2017/02/mladi-in-prihodnost-evropske-unije/
http://mlad.si/2017/02/evropska-prostovoljska-sluzba/


   
                                                                                                                                 

E-bilten je elektronsko glasilo portala mlad.si in organizacije pogodbenice URSM informira o najpomembnejših aktivnostih objavl jenih na portalu. Izbor 
prispevkov je v izključni pristojnosti uredništva portala mlad.si.  
 

 

Spletno orodje za standarde kakovosti 

Evropski mladinski forum je izdal spletno orodje, ki mladinskim organizacijam in mladim 

omogoča, da lahko ocenijo stanje mladinske politike na lokalnem, nacionalnem, regionalnem 

ali evropskem nivoju. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Mednarodna turistična tržnica 

Festival mladosti, ustvarjalnosti in energije je potekal 1. februarja 2017 na sejmu NATOUR 

Alpe-Adria na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. več > 

Vir: Turistična zveza Slovenije 

Mednarodni dan materinščine 

Unesco je 21. februar razglasil za mednarodni dan materinščine, da bi tako opozoril na 

potrebo po ohranjanju kulturne in jezikovne raznolikosti po svetu. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

 

 

Obstaja recept za zdravo življenje? 

Po mesecih načrtovanja se je 18. februarja pričela mladinska izmenjava Recipe for health: 

eating good food & doing some sports. več > 

Vir: Mladinski center Krško 

Priprave na nove izzive 

Vikend med 17. in 19. februarjem ni bil povsem navaden vikend za področje mladinskega 

dela v Idriji. Potekal je namreč pripravljalni vikend na mladinsko izmenjavo, ki bo potekala v 

začetku marca v Mladinskem centru v Idriji. več > 

Vir: Mladinski center Idrija 

 

http://mlad.si/2017/02/spletno-orodje-za-standarde-kakovosti/
http://mlad.si/2017/02/mednarodna-turisticna-trznica/
http://mlad.si/2017/02/mednarodni-dan-materinscine/
http://mlad.si/2017/02/obstaja-recept-za-zdravo-zivljenje/
http://mlad.si/2017/02/priprave-na-nove-izzive/

