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1. Vpis na fakulteto
Četrtošolci: do 18. 3. je odprta prijava za vpis na https://portal.evs.gov.si/.
Prijava je uspešno oddana, ko dobiš potrditveni mejl.
Visokošolska prijavno-informacijska služba vabi dijake, ki imajo kakršno koli vprašanje,
povezano z izbiro študija danes, v četrtek, 10. 3. 2022, od 17.00 dalje (predvidoma do 19.00)
v Zoom: https://uni-lj-si.zoom.us/j/96430566939.
Ponujajo tudi možnost osebnega svetovanja; možnosti za prijavo je več: a) preko povezave
POPR ali na mail Tanja.Zuzek@Uni-Lj.Si (tisti, ki imajo vprašanja glede prijavnega in izbirnega
postopka) ali na mail Sabina.znidarsic@uni-lj.si (tisti, ki potrebujejo podporo pri izbiri
pravega študija).

2. Študij v tujini
Center EducationUSA, akreditiran za svetovanje v zvezi s študijem v ZDA, ki deluje znotraj
Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije
organizira v četrtek, 17. 3. 2022, ob 18.00 webinar na temo študija v Ameriki z Lukom
Vončino iz društva Študij in šport v ZDA. Njegovo športno in karierno pot je močno
zaznamovala izkušnja študija v Ameriki.
Govorili bomo o tem:
• ZAKAJ in KAKO na študij v ZDA,
• KDAJ pričeti iskati šolo,
• KAJ potrebujemo za prijavo,
• KDO nam lahko pri tem pomaga,
• kako tak študij FINANCIRATI in
• kako združiti ŠPORT in ŠTUDIJ.
Webinar je primeren tako za dijake kot za njihove starše.
Obvezne prijave na: https://bit.ly/studij-zda

3. Prostovoljstvo, delo
Odprt je razpis za 12 mladih dopisnikov, ki se bodo pridružili uredniški ekipi Mlad.si in kot
dopisniki s terena objavljali novice o aktualnem dogajanju na področju mladih in za mlade ter
o dogodkih, povezanih z evropskim letom mladih v svoji regiji.
Na razpisu lahko sodelujejo mladi od 16. do 19. leta starosti, ki bi se radi preizkusili v pisanju
za mladinski spletni portal. Več na: https://www.mlad.si/blog/deli-svojo-zgodbo-in-postanimladi-dopisnik-portala-mladsi/
Klub vzgojiteljev ZLRO vabi dijake, ki jih zanima delo vzgojitelja in animatorja na letovanjih in
v programih za otroke in mladostnike v Ljubljani (počitniško varstvo, naravoslovne delavnice
ter gozdne delavnice). Pogoje je starost nad 18. let. Več na: https://www.zavodzlro.si/pridruzi-se-klubu-vzgojiteljev-zlro/
Kako lahko pomagamo prebivalkam in prebivalcem Ukrajine?
V preteklih dneh smo lahko v medijih in na družbenih omrežjih zasledili številne pozive k
zbiranju humanitarne pomoči za prebivalke in prebivalce Ukrajine. V CNVOS vsem donatorjem
svetujejo darovanje organizacijam, ki dobro poznajo razmere na terenu in lahko poskrbijo, da
bodo prebivalci prejeli pomoč, ki jo najbolj potrebujejo. Na enem mestu so zbrali nekaj pozivov
preverjenih humanitarnih organizacij, ki dobro poznajo razmere v Ukrajini in delo z begunci.
Najdete jih tukaj.
Seveda smo se tudi ledinci aktivno vključili v pomoč z zbiranjem oblačil, higienskih
pripomočkov … v organizaciji Zdrave šole. https://www.ledina.si/2022/03/dobrodelna-akcija/

4. Delavnice in dogodki
V sklopu Evropskega tedna trajnostne energije bo potekala konferenca, na katero vabijo
mlade, da predstavijo svoje mnenje ter ideje. Osrednja tema tedna je zelena digitalna
transformacija in evropski energetski prehod. Več na: https://europa.eu/youth/news/callingyouth-discuss-sustainable-energy_sl

MATURA’22: Mestna knjižnica Ljubljana vabi na niz delavnic za vse, ki se pripravljate na
maturitetni preizkus iz slovenščine.
Izobraževanje je namenjeno poglabljanju in nadgrajevanju pridobljenega znanja. Pogovorne
delavnice vodi profesorica slovenščine in zunanja ocenjevalka na splošni maturi. Srečanje bo
potekalo v hibridni obliki, sočasno v dvorani in preko Zooma.
Datumi in vsebine:
•
•
•
•
•
•

14. marec – Roman Veliki Gatsby
28. marec – Pisanje eseja s primerjavo obeh besedil
11. april – Ponovitev jezikovnih znanj – 1. del
25. april – Ponovitev s primerjavo za pisanje 1. izpitne pole po zahtevah
navedenega tematskega sklopa
9. maj – Sporočanje, značilnosti in posebnosti besedilnih vrst na maturi
23. maj – Ponovitev jezikovnih znanj – 2. del in posebnosti za pisanje 2. izpitne pole
in posebnosti ustnega dela mature

Več na: https://www.mklj.si/dogodek/matura22-esej-tanja-tomsic-2/
Izbor novic je pripravila Lidija Srša.

