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e-bilten FEBRUAR 2016        
 

V mesecu februarju izpostavljamo:  

 

NOVICE  

 Tobačna zarota – Moja kampanja 

 MC Brežice regionalni partner Eurodeska 

 Poziv za umetnike 

 Sofinanciranje mladinskih koncertnih aktivnosti 

 3. festival svobodne videoprodukcije 

 Delavnica Podjetništvo in tango 

 Mlada prostovoljka osebnost Primorske 

 Karnevalska skupina ŠTAFETA MLADOSTI 

 5x STOP je COOL spet tu! 

 Več kot 50 otroških nasmehov 

 Uspešna otvoritev Kulturnega 2016 

 Digitalna transformacija se bliža 

 Postani karierni ambasador! 

 Usposabljanje za prostovoljno delo 

 O razširitvi Euodeska 

 Nova ekipa asertivnih mladih 

 Mreža MaMa v Brežicah 

 Kaj se spreminja na bolje? 

 Mreža MaMa v Prlekiji 

 Izšla je 6. številka Triperja 

 O vprašljivi transparentnosti 

 Odločno proti sodelovanju EU in PMI 

ČLANKI  

 Tu je mesec februar – mesec kulture! 

 Gostovanje Teatra Pozitiv 

 Svetovni dan boja proti raku 

 Slovenski kulturni praznik 

 "Zakaj smo mladi v Pizdi?" 

 O projektu Velikani upanja 

 22. 2. je dober dan! 

 Erasmus+; "Gre za zgodbo o uspehu!" 
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 Kulturni dogodki mladih in za mlade 

 Participacija mladih: Razmerje med sistemom in posameznikom 

 Mednarodni dan maternega jezika 

MNENJA 

 Slovenija v vojni? 

 "Pomembno je, da si nenehno aktiven in da širiš svojo socialno mrežo. " 

 Podjetniška perspektiva mladih na Koroškem 

 »Samo v spoštovanju lastnega maternega jezika smo zmožni spoštovani materni jezik 

in kulturo nekoga drugega.« 

 Izkušnja iz prve (brezposelne) roke 

 “Pevec želim postati, da bom slaven.” 

INTERVJU 

 "S tem, ko mladi spoznavajo kulturo, spoznavajo sami sebe." 

 “Najbolj pomembno je, da se mladi zavedajo, da je internet javni prostor in da 

razumejo, kaj to pomeni!” 

 O mladinskem delu v lokalnem okolju 

ANKETE 

 ANKETA ob svetovnem dnevu maternega jezika 

LOKALNO  

 "V Posavju žuramo brez drog in alkohola!" 

 "Soodločaj, soustvarjaj, sooblikuj!" 

 Srečanje mladih v Ormožu 

 Improvizacija in delo z mladimi 

 Mladi na občinskih odborih 

 Otroški pustni živ žav 2016 

 Pustovanje je mimo 

 Klubska scena v Litiji 

 Vlasta Nussdorfer v Prlekiji 

 Literarni večer je uspel 

 Mladi in razvoj podeželja 

 Postani del ekipe Izberi sam 

 Iščejo nove člane ekipe 

 Delavnica konsenza 
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NACIONALNO  

 Razpis Turistični vodnik 

 Delavnice Priložnost.EU uspešne 

 Sklic delovne skupine 

 Komentar na Izvedeni načrt NPM 

 Razpis za oblikovanje CGP 

 Kratek vprašalnik o politični participaciji mladih 

 Informativni dnevi 2016 

 Vzgoja in izobraževanje 

 SoundArt osveščevalna kampanja 

 Študij naj bo pot in ne cilj 

 Poznate 5 osnov pogajanj? 

 Poročilo o prostovoljstvu v letu 2015 

 Rok za oddajo poročila postavljen 

 Prostovoljec leta 2015 

 Ob dnevu socialne pravičnosti 

 Digitaliziraj svoje izkušnje 

 Zaključni dogodek projekta ZaGovor 

 Slovenija končno k družbi brez tobaka 

 Osveščajmo o motnjah hranjenja 

 Razpis za mladinskega delegata OZN 

MEDNARODNO  

 

 Pariz je vedno dobra izbira! 

 Začetek globalne iniciative 

 ECB nudi pripravništva 

 Zakon o mednarodni zaščiti oži pravice 

 Nagradni natečaj za mlade 

 Razpis za evropske umetnice/-ke 

 O osipništvu med mladimi 

 Mednarodna konferenca Ženske upora 

 Razpis za kratke videe in eseje 

 Kakšna je tvoja ideja za prihodnost? 

 Evropska spletna stran EVS 20 let 
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Uredništvo portala mlad.si 
1. marec 2016 
info@mlad.si 

 

NOVICE 

 

Tobačna zarota – Moja kampanja 

Javni zavod Mladi zmaji in Mladinska zveza Brez izgovora skupaj sodelujejo na projektu 

“Tobačna zarota – Moja kampanja“. Mladi preko spletnih medijev (pa tudi najstniških revij) 

dobijo mnogo lažnih informacij o kajenju, na podlagi katerih si zgradijo napačno predstavo o 

pomembnosti in obsežnosti problematike kajenja.   več > 

Vir: Javni zavod Mladi zmaji 

MC Brežice regionalni partner Eurodeska 

Mladinski center Brežice se je v okviru razpisa Eurodeska Slovenije oz. nacionalnega 

partnerja, Zavoda Movit prijavil za regionalnega partnerja Eurodeska. Movit želi poslanstvo 

Eurodeska razširit med svoje članice in lokalne partnerje, da čim uspešneje promovirajo 

Evropsko mladinsko politiko med mladimi.  več > 

Vir: MC Brežice 

Poziv za umetnike 

Mednarodna umetniška rezidenca GuestRoomMaribor / SobaZaGoste Pekarne Magdalenske mreže 

tudi v letu 2016 odpira svoja vrata tujim umetnikom, ki bi mesec dni ali več želeli ustvarjati v 

Mariboru. več > 
 

Vir: Pekarna Magdalenske mreže 

Sofinanciranje mladinskih koncertnih aktivnosti 

MKC Slovenj Gradec je v letu 2015 razpisal prvi Javni razpis za sofinanciranje mladinskih koncertnih 

aktivnosti v Mestni občini Slovenj Gradec. več > 

Vir: MKC Slovenj Gradec 

 

 

 

 

mailto:info@mlad.si
http://mlad.si/2016/02/tobacna-zarota-moja-kampanja-2/
http://mlad.si/2016/02/mc-brezice-regionalni-partner-eurodeska/
http://mlad.si/2016/02/poziv-za-umetnike/
http://mlad.si/2016/02/sofinanciranje-mladinskih-koncertnih-aktivnosti-3/
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3. festival svobodne videoprodukcije 

V soboto, 30. januarja 2016, se je v Mladinskem centru Kotlovnica Kamnik odvil že 3. Festival 

svobodne video produkcije. Gre za žanrsko odprt festival, ki k sodelovanju vabi video ustvarjalce iz 

najrazličnejših video področij – od filmarjev in dokumentaristov, do režiserjev video in oglasnih 

spotov. več > 

Vir: Mladinski center Kotlovnica Kamnik 

Delavnica Podjetništvo in tango 

V sredo, 3. februarja se je v prostorih ABC HUB odvila delavnica Podjetništvo in tango, ki je 

potekala v okviru Y.business programa.  več > 

Vir: Zavod Ypsilon 

Mlada prostovoljka osebnost Primorske 

Primorske novice: “Ines Pahor je tista sežanska srednješolka, ki je Primorce prepričala z 

razstavo ob dnevu spomina na žrtve holokavsta. Zrela tema za zrelo dekle, ki že snuje nove 

načrte za prihodnost. Čeprav je zadovoljna z odzivom medijev, ji največ pomeni, da je 

razstava ganila sovrstnike in mlajše generacije. več > 

Vir: Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana 

Karnevalska skupina ŠTAFETA MLADOSTI 

Za masko ŠTAFETA MLADOSTI je stala litijska mladina, ki se povezuje v Mladinskem Centru 

Litija, KLIŠE-ju ter društvih Lojtra in Slomo. Skupaj so predstavili delček pestrega programa, ki 

ga pripravljajo za mlade.  več > 

Vir:  MC Litija 

5x STOP je COOL spet tu! 

Po krajšem zatišju Zavod Varna pot zopet pričenja s preventivnimi aktivnostmi za mlade. več > 

Vir: Zavod Varna pot 

 

 

http://mlad.si/2016/02/3-festival-svobodne-videoprodukcije-2/
http://mlad.si/2016/02/delavnica-podjetnistvo-in-tango/
http://mlad.si/2016/02/mlada-prostovoljka-osebnost-primorske/
http://mlad.si/2016/02/karnevalska-skupina-stafeta-mladosti/
http://mlad.si/2016/02/5x-stop-je-cool-spet-tu/
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Več kot 50 otroških nasmehov 

Več kot 50 mladostnikov in otrok iz celotne Slovenije je minuli podaljšan konec tedna 

doživelo pravo smučarsko-skavtsko izkušnjo. Otroci iz socialno ogroženih družin so se tako 

po mili volji smučali, se urili v številnih skavtskih veščinah, bili del velike skavtske igre ter, kot 

se za pustni vikend spodobi, tudi sami izdelali maske ter rajali na pustnem rajanju v hotelu 

Golte. več > 

Vir: ZSKSS 

Uspešna otvoritev Kulturnega 2016 

Pretekli vikend so se v prireditveni dvorani Patriot, Mladinskega centra Dravinjske doline 

pričeli tradicionalni 18. kulturni dnevi, ki jih organizira Klub študentov Dravinjske doline. več > 

Vir: MCDD 

Digitalna transformacija se bliža 

V petek in soboto, 5. in 6. februarja je Zavod Ypsilon organiziral Y.business vikend seminar z 

naslovom The Power of Internet. več > 

Vir: Zavod Ypsilon 

Postani karierni ambasador! 

Zavod Nefiks organizira Karierni dan, ki bo potekal 2. 3. 2016. Za izvajanje aktivnosti pa 

potrebujejo prostovoljce – karierne ambasadorje. To so lahko učitelji, dijaki, karierni 

svetovalci in študentje. več > 

Vir: Zavod Nefiks 

Usposabljanje za prostovoljno delo 

Pogosto jemljemo prostovoljno delo kot nekaj o čemer ni potrebno predhodno vedeti 

ničesar. Pomembno je le, da naredimo nekaj dobrega. Pa ni čisto tako.  več > 

Vir: CID Ptuj 

 

 

http://mlad.si/2016/02/vec-kot-50-otroskih-nasmehov-na-golteh/
http://mlad.si/2016/02/uspesna-otvoritev-kulturnega-2016/
http://mlad.si/2016/02/digitalna-transformacija-se-bliza/
http://mlad.si/2016/02/postani-karierni-ambasador/
http://mlad.si/2016/02/usposabljanje-za-prostovoljno-delo/
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O razširitvi Euodeska 

 V sredo, 10. februarja je bil v Ljubljani s strani Movita organiziran sestanek na temo 

razširitve Eurodeska. več > 

Vir: Marenberški mladinski kulturni center 

Nova ekipa asertivnih mladih 

Vikend, ki je za nami je imel na Društvu Center za pomoč mladim pridih asertivnosti. več > 

Vir: Društvo Center za pomoč mladim 

Mreža MaMa v Brežicah 

V Mladinskem centru Brežice so v preteklih dneh gostili obisk strokovne ekipe Sveta Evrope, 

ki je ocenjevala delovanje in napredek MC-ja, ki je za obdobje treh let ponovno pridobil ZNAK 

KAKOVOSTI za Mladinske centre Sveta Evrope kot edini Mladinski center v Sloveniji, leta 

2012 kot prvi v Evropi.  več > 

Vir: Mladinska mreža MaMa 

Kaj se spreminja na bolje? 

V letu 2015 je Inštitut za mladinsko politiko zanimalo, kako se je v tem obdobju, tako na 

nacionalni kot na lokalni ravni, razvijalo področje lokalnih mladinskih politik po Sloveniji. več > 

Vir: Inštitut za mladinsko politiko 

Mreža MaMa v Prlekiji 

V sredo, v popoldanskih urah se je na Spodnjem Kamenščaku, v Mladinskem centru Prlekije 

na delovnem posvetu oglasila vodja projektov Zavoda Mladinska mreža MaMa, Laura 

Krančan. več > 

Vir: Mladinski center Prlekije-PC NVO 

Izšla je 6. številka Triperja 

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. Mladi 

avtorji, se refleksivno, na “esejističen način” lotevajo različnih tem. več > 

Vir: KUD Pozitiv 

http://mlad.si/2016/02/o-razsiritvi-euodeska/
http://mlad.si/2016/02/nova-ekipa-asertivnih-mladih/
http://mlad.si/2016/02/mreza-mama-v-brezicah/
http://mlad.si/2016/02/kaj-se-spreminja-na-bolje/
http://mlad.si/2016/02/mreza-mama-v-prlekiji/
http://mlad.si/2016/02/izsla-je-6-stevilka-triperja/
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O vprašljivi transparentnosti 

V preteklem tednu so na Zvezo študentskih klubov Slovenije prispela pisma nezadovoljnih 

študentov, ki so po petih mesecih od začetka študijskega leta dobili negativen odgovor s 

strani Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: 

Sklad). Pisma so na Zvezo ŠKIS naslovili tudi zaskrbljeni starši dijakov.   več > 

 

Vir: Zveza ŠKIS 

Odločno proti sodelovanju EU in PMI 

Smoke Free Partnership (SFP) in javnozdravstvene organizacije iz celotne Evropske unije, 

vključno z Mladinsko zvezo Brez izgovora so izrazile zaskrbljenost nad možnostjo, da bi 

Evropska komisija nadaljevala pravne dogovore o nezakoniti tobačni trgovini z 

multincionalko Philip Morris International (PMI), ki ima podružnico tudi v Sloveniji. več > 

 

Vir: Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija 

ČLANKI  

 

Tu je mesec februar – mesec kulture! 

Delite z nami in objavljate to kar delate, mislite ali si želite. Tudi na uredništvu portala 

mlad.si bomo sledili kulturnim vsebinam  v sektorju in izven, zato smo izbrali temo 

meseca februarja: Mladi, kultura in slovenski jezik. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Gostovanje Teatra Pozitiv 

Teater Pozitiv je s svojo zadnjo predstavo Matica, ki je med drugim prejela veliko nagrada na 

srednješolskem gledališkem festivalu Juventafest 2015 v Sarajevu, zopet gostoval v Bosni in 

Hercegovini.  več > 

Vir: KUD Pozitiv 

Svetovni dan boja proti raku 

Svetovni dan boja proti raku, ki ga obeležujemo vsako leto 4. februarja, je namenjen 

preprečevanju raka, ozaveščanju in izobraževanju o njem in spodbujanju vlad in 

posameznikov na celem svetu, da se združijo v svojih prizadevanjih proti bolezni. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

http://mlad.si/2016/02/o-vprasljivi-transparentnosti/
http://mlad.si/2016/02/odlocno-proti-sodelovanju-eu-in-pmi/
http://mlad.si/2016/02/tu-je-mesec-februar-mesec-kulture-2/
http://mlad.si/2016/02/gostovanje-teatra-pozitiv/
http://mlad.si/2016/02/svetovni-dan-boja-proti-raku/
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Slovenski kulturni praznik 

Ob slovenskem kulturnem prazniku, ki ga beležimo 8. februarja in je posvečen spominu na 

Franceta Prešerna, bo v nedeljo potekala osrednja slovesnost ob Prešernovem dnevu. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

"Zakaj smo mladi v Pizdi?" 

V četrtek, 28.1. 2016, je v koprskem skvotu INDE potekala debaza o trenutni družbeno - 

politični situaciji, z naslovom Zakaj smo mladi v Pizdi? več > 

Vir: Pekarna Magdalenske mreže 

O projektu Velikani upanja 

V društvu SMC Maribor so želeli raziskati predpostavko, da se pri mentorjih in njihovih 

mentorirancih na podlagi vzpostavljenega odnosa in novih izkušenj, ki jih prinašata v odnos, 

oblikujejo in razvijajo nove kompetence pri obeh udeležencih in kakšne so prednosti 

izvajanja mentorskega programa Velikani upanja.  več > 

Vir: SMC Maribor 

22. 2. je dober dan! 

22. 2. je za skavte po vsem svetu prav poseben dan, dan spomina, mednarodno pa World 

Thinking day ali Founders day. več > 

Vir: ZSKSS 

Erasmus+; "Gre za zgodbo o uspehu!" 

V četrtek 04.02.2016, je na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport potekala 

novinarska konferenca, na kateri so predstavili izvajanje programa Erasmus+ v Sloveniji. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Kulturni dogodki mladih in za mlade 

V tem prispevku smo izbrali nekaj dogodkov mladih, za mlade in z mladimi, ki so se po 

Sloveniji v prvih 14 dneh že zgodili, obenem pa smo pripravili tudi nabor nekaterih dogodkov, 

ki vam jih ob želji po kakršnemkoli kulturnem udejstvovanju, toplo priporočamo.  več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

 

http://mlad.si/2016/02/slovenski-kulturni-praznik/
http://mlad.si/2016/02/zakaj-smo-mladi-v-pizdi/
http://mlad.si/2016/02/o-projektu-velikani-upanja/
http://mlad.si/2016/02/22-2-je-dober-dan/
http://mlad.si/2016/02/erasmus-pri-nas-gre-za-zgodbo-o-uspehu/
http://mlad.si/2016/02/kulturni-dogodki-mladih-in-za-mlade/
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Mednarodni dan maternega jezika 

21. februar so Združeni narodi izbrali za mednarodni dan maternega jezika – kot praznik 

raznolikosti in pestrosti jezikov v svetu. Temeljne bralne kompetence izkazuje 89 % 

slovenskih učenk in 70 % učencev. V osnovnih in srednjih šolah je slovenščina tudi učni 

predmet. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Participacija mladih: Razmerje med sistemom in posameznikom 

V četrtek, 26.02.2016, se je v Študentskem kampusu odvil posvet z naslovom “Participacija 

mladih: Razmerje med sistemom in posameznikom,” ki ga je organiziral Mladinski svet 

Slovenije, v sodelovanju z dr. Tomažem Deželanom. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

MNENJA 
 

"Pomembno je, da si nenehno aktiven in da širiš svojo socialno mrežo. " 

Že sam pogovor z njo nas je navdihnil in nam dal elan. Voljo in odločnost. Jasmina Drolc je 25 

letno dekle, gimnazijska maturantka, študentka s, kot sama pravi, preveliko mero zanimanja 

za “obštudijske dejavnosti.” Vodi svojo trgovino z unikatnimi izdelki Čudežna dežela. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Slovenija v vojni? 

Gregor Stajmejčič iz Ustanove nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon (UPB) razmišlja 

o vojnem stanju v katerem je tudi Slovenija že več kot desetletje ter poziva h kritičnemu 

presojanju trenutne situacije in aktivaciji za njeno razrešitev. Kdo drug, kot vsak od nas? In 

kdo še posebej, če ne mladinske organizacije, katerih poslanstvo je tudi spodbujanje 

participaciji v družbi? več > 

Vir: UPB 

Podjetniška perspektiva mladih na Koroškem 

Tokrat so nam v MKC Slovenj Gradec pripravili zapis o perspektivah, alternativi, izkušnjah in 

situaciji mladih na podjetniških poteh. O tem kakšno je podporno okolje, kje so potenciali in 

kaj ponuja Koroška nam je zapis oblikovala Lucija Čevnik, specialistka za mladinsko delo. več > 

Vir: MKC Slovenj Gradec 

http://mlad.si/2016/02/mednarodni-dan-maternega-jezika/
http://mlad.si/2016/02/participacija-mladih-razmerje-med-sistemom-in-posameznikom/
http://mlad.si/2016/02/pomembno-je-da-si-nenehno-aktiven-in-da-siris-svojo-socialno-mrezo/
http://mlad.si/2016/02/slovenija-v-vojni/
http://mlad.si/2016/02/podjetniska-perspektiva-mladih-na-koroskem/
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»Samo v spoštovanju lastnega maternega jezika smo zmožni spoštovani materni jezik in 

kulturo nekoga drugega.« 

Ob svetovnem dnevu materinščine, smo v sodelovanju z Minsitrstvom za kulturo, pripravili 

nekaj vsebin in misli ministrice. Slovenščina v visokem šolstvu je zagotovo problem, s katerim 

se intenzivno ukvarjajo zadnjih nekaj mesecev v postopku sprememb zakona o visokem 

šolstvu. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Izkušnja iz prve (brezposelne) roke 

Robert Štebej, aktivist Sindkata Mladi plus v svojem zapisu o aktivni politiki zaposlovanja za 

pozabljeno generacijo (30+). Kot pravi: »Menim, da je med starejšimi od tridesetega leta 

veliko sposobnih, ambicioznih in kompetentnih ljudi, ki enostavno nimajo priložnosti izraziti 

vseh svojih potencialov.« več > 

Vir: Sindikat Mladi plus 

“Pevec želim postati, da bom slaven.” 

Za zadnji zapis v mesecu februarju smo tokrat prosili Mojco Potrč, pevko in profesorico petja, 

ki s posebnim pedagoškim pristopom ter praktičnimi izkušnjami nastopanja na različnih odrih 

– klasičnih in zabavnih, z mladimi deli svoje znanje in jim tako pomaga uresničiti glasbene 

cilje. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

INTERVJU 
 

"S tem, ko mladi spoznavajo kulturo, spoznavajo sami sebe." 

V tednu praznovanj ob kulturnem prazniku objavljamo kratek intervju z mlado igralko Anjo 

Drnovšek. Že v času študija je sodelovala v raznih produkcijah in študentskih kratkih filmih, 

med drugimi tudi v Sestrični, ki je na FSF leta 2009 dobil nagrado Vesna za najboljši 

študentski film in v Trst je naš!, ki je bil nominiran za študentskega Oscarja. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

 

 

http://mlad.si/2016/02/samo-v-spostovanju-lastnega-maternega-jezika-smo-zmozni-spostovati-materni-jezik-in-kulturo-nekoga-drugega/
http://mlad.si/2016/02/izkusnja-iz-prve-brezposelne-roke/
http://mlad.si/2016/02/pevec-zelim-postati-da-bom-slaven/
http://mlad.si/2016/02/s-tem-ko-mladi-spoznavajo-kulturo-spoznavajo-sami-sebe/
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“Najbolj pomembno je, da se mladi zavedajo, da je internet javni prostor in da razumejo, 

kaj to pomeni!” 

9. februarja 2016, praznujemo Dan varne rabe interneta pod sloganom “Prispevaj k 

prijaznejšemu internetu tudi ti!” Ob tej priložnosti smo pripravili intervju z Markom 

Puschnerjem iz Točke osveščanja o varni rabi interneta SAFE.SI. Nekaj vprašanj so prispevali 

tudi mladi, predvsem pa smo celoten intervju naravnali preventivno in optimistično.   več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

O mladinskem delu v lokalnem okolju 

EKTC Maribor, so.p., je pripravil intervju z Žigo Štajnbaherjem o mladinskem delu v lokalnem 

okolju. več > 

Vir: EKTC Maribor 

ANKETE  
 

ANKETA ob svetovnem dnevu maternega jezika 

Vse od leta 1999, 21. februar praznujemo mednarodni dan materinščine. Mi smo ob tej 

priložnosti pripravili anketo, v kateri smo mladim med 15. in 29. letom postavili enaki 

vprašanji: “Imaš rad slovenščino, kako neguješ znanje in rabo svojega jezika?” več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

LOKALNO  
 

"V Posavju žuramo brez drog in alkohola!" 

Ob začetku novega leta v Mladinskem centru Brežice nadaljujejo z izvedbo preventivnih dni 

po šolah brežiške občine. več > 

Vir: MC Brežice 

"Soodločaj, soustvarjaj, sooblikuj!" 

Skupina “Soodločaj, soustvarjaj, sooblikuj” vabi nove člane in članice, da se pridružite rednim 

srečanjem skupine, ki potekajo vsak torek od 18.00 – 20.00 v prostorih MISC INFOPEKA.  več > 

Vir: Pekarna Magdalenske mreže 

 

 

http://mlad.si/2016/02/najbolj-pomembno-je-da-se-mladi-zavedajo-da-je-internet-javni-prostor-in-da-razumejo-kaj-to-pomeni/
http://mlad.si/2016/02/o-mladinskem-delu-v-lokalnem-okolju/
http://mlad.si/2016/02/danes-praznujemo-svetovni-dan-maternega-jezika/
http://mlad.si/2016/02/v-posavju-zuramo-brez-drog-in-alkohola-2/
http://mlad.si/2016/02/soodlocaj-soustvarjaj-sooblikuj/
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Srečanje mladih v Ormožu 

V MC Ormož so organizirali srečanje mladih in organizacij, ki delujejo na področjih za mlade. 

Uvodoma opozorilo na slabe statistične kazalnike za območje UE Ormož, na proces 

depopulacije, staranje prebivalstva, odseljevanje mladih, brezposelnost in negotovo 

prihodnost mladih. več > 

Vir: MC Ormož 

Improvizacija in delo z mladimi 

Pretekli vikend je Društvo Center za pomoč mladim organiziralo dva pomembna dogodka, ki 

sta potekala v Vrtičah pri Mariboru. več > 

Vir: Društvo CPM 

Mladi na občinskih odborih 

Mladinski center Dravinjske doline je izvedel tretjo fazo aktivnosti Mladi odločevalci, ki je 

izvajana v sklopu projekta Regionalno stičišče NVO Savinjske regije NOVUS, ki ga financira 

Ministrstvo za javno upravo. več > 

Vir:  MCDD 

Otroški pustni živ žav 2016 

Na pustno soboto so v organizaciji MC Litija izvedli že šesti otroški živ žav. Ponovno se je v 

Športni dvorani Litija zbralo veliko število najmlajših litijskih pustnih šem. več > 

Vir:  MC Litija 

Pustovanje je mimo 

V soboto, 6. 2. 2016, so v Mladinskem centru Šmartno ob Paki skupaj s študenti iz Kluba 

študentov šmarške fare, po nekaj časa ponovno organizirali pustovanje v Šmartnem ob Paki.  

več > 

Vir:  MC Šmartno ob Paki 

Klubska scena v Litiji 

Klubska scena je projekt Mladinskega centra Litija, ustanovljen leta 2010. Njihov cilj je 

organizacija raznovrstnih glasbenih in kulturnih dogodkov v Litiji in njeni okolici.  več > 

Vir:  MC Litija 

 

http://mlad.si/2016/02/srecanje-mladih-v-ormozu/
http://www.cpm-drustvo.si/
http://mlad.si/2016/02/improvizacija-in-delo-z-mladimi/
http://mlad.si/2016/02/mladi-na-obcinskih-odborih/
http://mlad.si/2016/02/otroski-pustni-ziv-zav-2016/
http://mlad.si/2016/02/pustovanje-je-mimo/
http://mlad.si/2016/02/klubska-scena-v-litiji/
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Vlasta Nussdorfer v Prlekiji 

V četrtek 27. januarja se je posveta v Prlekiji udeležila varuhinja človekovih pravic RS, Vlasta 

Nussdorfer. več > 

Vir:  MCP-PC NVO 

Literarni večer je uspel 

Na predvečer kulturnega dneva so se v Marenberškem mladinskem kulturnem centru zbrali 

mladi in v okviru literarnega večera predstavili Prešernovo življenje ter poezijo. več > 

Vir:  Marenberški MKC Radlje ob Dravi 

Mladi in razvoj podeželja 

V okviru izobraževalnega programa so predstavili ukrepe kmetijsko okoljsko podnebnih plačil. 

Za ukrepe se zanimajo v vedno večji meri mladi, ki se preživljajo ali sicer aktivno delujejo na 

področju kmetijstva. več > 

Vir:  MCP-PC NVO  

Postani del ekipe Izberi sam 

Te zanima delo z mladimi na področju alkohola in si dijak oz. djakinja? Postani del ekipe 

Izberi sam.  več > 

Vir:  DrogArt 

Iščejo nove člane ekipe 

Združenje Epeka, so. p, išče nove člane ekipe, ki bi postali del pestre skupine, ki bo 

sodelovala pri mednarodnem mladinskem projektu, mladinski izmenjavi v Mariboru. več > 

Vir:  Združenje EPEKA 

Delavnica konsenza 

Ustanova nevladnih mladinskega polja se je v okviru svoje redne konference, na kateri se 

srečujejo mladi in mladinski delavci, ki delujejo v okviru samoniklih prizorišč, tokrat 

osredotočala zlasti na premislek o prihodnosti mladinskega dela v Sloveniji nasplošno, pa 

tudi znotraj organizacij povezanih v UPB.  več > 

Vir:  UPB 

 

http://mlad.si/2016/02/vlasta-nussdorfer-v-prlekiji/
http://mlad.si/2016/02/literarni-vecer-je-uspel/
http://mlad.si/2016/02/mladi-in-razvoj-podezelja/
http://mlad.si/2016/02/postani-del-ekipe-izberi-sam-2/
http://mlad.si/2016/02/iscejo-nove-clane-ekipe/
http://mlad.si/2016/02/delavnica-konsenza/
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NACIONALNO  
 

Razpis Turistični vodnik 

Turistična zveza Slovenije razpisuje 3. tekmovanje za Turističnega vodnika. več > 

Vir: Turistična zveza Slovenije 

Delavnice Priložnost.EU uspešne 

Več kot 180 udeležencev je v nizu treh info-delavnic Priložnost.EU, ki so decembra in 

januarja potekale v Mariboru, Novem mestu in Ljubljani, izvedelo mnogo koristnih informacij 

o tem, kako do pripravništva ali zaposlitve v različnih institucijah EU ter kako iskati zaposlitev 

v različnih državah članicah EU.  več > 

Vir: Zavod Nefiks 

Sklic delovne skupine 

V četrtek, 4.2.2015, ob 9.00, bo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport potekala 

seja Delovne skupine za spremljanje operativnega programa.  več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Komentar na Izvedeni načrt NPM 

Nacionalni program za mladino se tokrat pripravlja za dve leti, in sicer za 2016 in 2017. 

Komentar na Izvedeni načrt nacionalnega programa za mladino je podal Sindikat Mladi plus. 

več > 

Vir: Sindikat Mladi plus 

Razpis za oblikovanje CGP 

Projekt Jamstvo na poti se je pričel v mesecu januarju. V partnerstvu in pod pooblastilom 

Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ga izvajata Zveza svobodnih 

sindikatov Slovenije in Zavod Mladinska mreža MaMa, financira pa ga Evropska komisija. več > 

Vir: Sindikat Mladi plus 

Kratek vprašalnik o politični participaciji mladih 

Mladinski svet Slovenije je za vse mlade (13 do 30 let) objavil povabilo, da odgovorijo na zelo 

kratek vprašalnik o kompetencah in politični participaciji mladih.  več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

http://mlad.si/2016/02/razpis-turisticni-vodnik/
http://mlad.si/2016/02/delavnice-priloznost-eu-uspesne/
http://mlad.si/2016/02/sklic-delovne-skupine/
http://mlad.si/2016/02/komentar-na-izvedeni-nacrt-npm/
http://mlad.si/2016/02/razpis-za-oblikovanje-cgp/
http://mlad.si/2016/02/kratek-vprasalnik-o-politicni-participaciji-mladih/
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Informativni dnevi 2016 

Danes, v petek, 12. februarja, in jutri, v soboto, 13. februarja, po slovenskih fakultetah in 

srednjih šolah potekajo informativni dnevi. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Vzgoja in izobraževanje 

Objavljen je Javni razpis za izbor operacij “Prva zaposlitev na področju vzgoje in 

izobraževanje 2016.” Razpis delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada 

ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

SoundArt osveščevalna kampanja 

V mesecu decembru so na DrogArtu v sodelovanju z dj-i in dj-kami pričeli s SoundArt 

osveščevalno kampanjo. več > 

Vir: DrogArt 

Študij naj bo pot in ne cilj 

Na Zavodu Nefiks želijo mladim, ki se danes odločajo o svojem študiju in s tem o svoji 

prihodnosti odpreti pogled v prihodnost. Študij je pot do cilja in ne cilj sam po sebi, samo ob 

tem zavedanju se je mogoče pravilno odločiti o svoji študijski poti.  več > 

Vir: Zavod Nefiks 

Poznate 5 osnov pogajanj? 

Poznate 5 osnov pogajanj, ki vas bodo vedno pripeljale do vašega cilja? Ste se kdaj znašli v 

situaciji, ko ste se počutili, kot da vas nekdo izkorišča? Ali pa ste imeli težave pri sodelovanju 

ljudi, katerih pomoč ste potrebovali? več > 

Vir: Zavod Ypsilon 

Poročilo o prostovoljstvu v letu 2015 

Mladinska mreža MaMa kot prostovoljska organizacija poroča tudi o prostovoljnih urah 

svojih članic, ki so javni zavodi. Vsem skupaj je uspelo opraviti 54.026 prostovoljnih ur. 

Aktivno vključevanje prostovoljcev v izvajanje aktivnosti mladinskega centra je izrednega 

pomena. več > 

Vir: Mladinska mreža MaMa 

http://mlad.si/2016/02/informativni-dnevi-2016/
http://mlad.si/2016/02/vzgoja-in-izobrazevanje/
http://mlad.si/2016/02/soundart-osvescevalna-kampanja/
http://mlad.si/2016/02/studij-naj-bo-pot-in-ne-cilj/
http://mlad.si/2016/02/poznate-5-osnov-pogajanj/
http://mlad.si/2016/02/porocilo-o-prostovoljstvu-v-letu-2015/
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Rok za oddajo poročila postavljen 

Rok za oddajo poročila za preteklo koledarsko leto za organizacije s statusom delovanja v 

javnem interesu v mladinskem sektorju je postavljen – najkasneje do 31. marca 2016, 

sporočajo iz Urada RS za mladino. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Prostovoljec leta 2015 

Mladinski svet Slovenije je letos že štirinajstič zapored razpisal natečaj Prostovoljec leta, v 

okviru katerega bodo izbirali najboljše prostovoljke, prostovoljce, prostovoljski projekt, Naj 

mladinskega voditelja oz. voditeljico in Naj mladinski projekt za preteklo leto. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Ob dnevu socialne pravičnosti 

Urad RS za mladino ob jutrišnjem dnevu socialne pravičnosti: “Socialna pravičnost mladih je 

edina prava družbena izbira.” več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Digitaliziraj svoje izkušnje 

Poznaš načine, kako se čim bolj učinkovito predstaviti potencialnim delodajalcem? Bi se rad 

preizkusil pri uporabi digitalnih medijev, pridobil novo znanje in izkušnje ter izdelal svoj CV v 

digitalni obliki? Klub bo potekal v Ljubljani, točno lokacijo sporočijo naknadno. več > 

Vir: Zavod Nefiks 

Zaključni dogodek projekta ZaGovor 

Vabljeni na zaključni dogodek projekta “Z (od)govorom nad sovražni govor – Zagon 

neodvisnega povezovalnega telesa”, ki bo v četrtek, 25. februarja 2016 ob 14.00 na 

Gospodarskem razstavišču. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Slovenija končno k družbi brez tobaka 

Danes smo bili priča napovedi zelo naprednega predloga sprememb zakonodaje na področju 

omejevanja uporabe tobaka, predvsem z namenom varovanja mladoletnih prebivalcev 

Slovenije. več > 

Vir: Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija 

http://mlad.si/2016/02/rok-za-oddajo-porocila-postavljen/
http://mlad.si/2016/02/prostovoljec-leta-2015/
http://mlad.si/2016/02/ob-dnevu-socialne-pravicnosti/
http://mlad.si/2016/02/digitaliziraj-svoje-izkusnje/
http://mlad.si/2016/02/zakljucni-dogodek-projekta-zagovor/
http://mlad.si/2016/02/slovenija-koncno-k-druzbi-brez-tobaka/
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Osveščajmo o motnjah hranjenja 

Člani projekta V odsevu, ki deluje v okviru Društva študentov medicine Slovenije ob 

Svetovnem tednu osveščanja o motnjah hranjenja v četrtek, 25. februarja 2016, vabijo na 2. 

tematsko Živo knjižnico o motnjah hranjenja in ostalih duševnih motenj. več > 

Vir: DŠMS 

Razpis za mladinskega delegata OZN 

Na Mladinskem svetu Slovenije v letu 2016 nadaljujejo z delovanjem instituta mladinskega 

delegata pri OZN, s ciljem vključevanja mladih v globalne razsežnosti mladinskega delovanja 

ter spremljanja in izvajanja aktivnosti za uresničevanje trajnostnih razvojnih ciljev, ki so bili 

sprejeti v okviru Agende 2030.  več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

MEDNARODNO 
 

Pariz je vedno dobra izbira! 

Kaj je skupnega Parizu, prostovoljstvu in mladim iz 9 držav članic EU? Projekt VolinHA 

(Volunteering in Humanitarian Aid), pri katerem sodeluje tudi Voluntariat! več > 

Vir: Zavod Voluntariat  

Začetek globalne iniciative 

Prvi dan februarja 2016 so v New Yorku, v okviru zasedanja Mladinskega foruma Ekonomsko 

socialnega sveta Združenih narodov, predstavniki Mednarodne organizacije dela predstavili 

Globalno iniciativo za dostojne zaposlitve za mlade. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

ECB nudi pripravništva 

Evropska centralna banka ponuja pripravništva za diplomante z različnih področji. Rok 

prijave se zaključi še ta mesec!  več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Zakon o mednarodni zaščiti oži pravice 

Nevladne organizacije opozarjajo, da vladni predlog novega Zakona o mednarodni zaščiti oži 

pravice prosilk in prosilcev za azil ter begunk in beguncev. več > 

Vir: Združenje SEZAM 

http://mlad.si/2016/01/ursm-ob-dnevu-brez-cigarete/
http://mlad.si/2016/02/razpis-za-mladinskega-delegata-ozn/
http://mlad.si/2016/02/pariz-je-vedno-dobra-izbira/
http://mlad.si/2016/02/zacetek-globalne-iniciative/
http://mlad.si/2016/02/evropska-centralna-banka-ponuja-pripravnistva/
http://mlad.si/2016/02/izjava-10-ih-nevladnih-organizacij-o-begunski-zakonodaji/
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Nagradni natečaj za mlade 

Programsko enoto Razvojne agencije Kozjansko zanima tvoje osebno mnenje o migracijah in 

medkulturnosti Evropske unije. S svojim prispevkom tako lahko sodeluješ tudi na nagradnem 

natečaju. več > 

Vir: Razvojna agencija Kozjansko 

Razpis za evropske umetnice/-ke 

V okviru druge edicije projekta In\VisibleCities, mednarodnega festivala urbane multimedije 

v Italiji, je izšel razpis za rezidenčne in nerezidenčne evropske umetnike, namenjen 

raziskovanju odnosov med vidnimi in nevidnimi urbanimi prostori s pomočjo digitalne 

umetnosti, multimedije in interaktivnosti. več > 

Vir: Kulturno izobraževalno društvo PiNA 

O osipništvu med mladimi 

Predstavniki CPM-ja so se med 7. in 10. februarjem 2016 udeležili študijskega obiska in 

sestanka interesne skupine z naslovom “Include Me” v Bruslju, ki je potekal pod okriljem 

programa Erasmus+. več > 

Vir: Društvo Center za pomoč mladim 

Mednarodna konferenca Ženske upora 

V petek, 4. marca, bo v Vidmu v Italiji potekala mednarodna konferenca Ženske upora, 

katere namen je predstaviti mednarodni pogled na temo žensk upora, s poudarkom na 

različnem tolmačenju zgodovinopisja. več > 

Vir: Kulturno izobraževalno društvo PiNA 

Razpis za kratke videe in eseje 

V okviru mednarodnega projekta Ženske upora je izšel razpis za kratke videe in eseje za 

mlade do 30. leta starosti, s katerim želijo mlade spodbuditi k refleksiji o vlogi žensk v 

današnji družbi ter o potrebi po žrtvovanju in dediščini, ki so nam jo zapustile. več > 

Vir: Kulturno izobraževalno društvo PiNA 
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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.  
 

 

Kakšna je tvoja ideja za prihodnost? 

Do 8. marca lahko na spletni platformi Advocate Europe predlagate neprofitne ideje, pobude 

in prototipe projektov, ki spodbujajo povezanost in kohezijo v Evropi, ideje ki spreminjajo 

Evropo in pokažejo, da je možna drugačna prihodnost. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Evropska spletna stran EVS 20 let 

Evropska komisija je ob dvajseti obletnici EVS-a objavila novo spletno stran. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 
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