
 
                                                                                                                                 

 

 

Ljubljana, 4. oktober 2021 

Oznaka: MSS-150-21 

VABILO 
   
na  

usposabljanje za predstavnike mladinskih svetov lokalnih skupnosti, 

 
 ki bo potekalo 

  

 v soboto, 16. oktobra 2021, od 9. do 17. ure 
 

v prostorih Mladinskega sveta Slovenije v Ljubljani 
 

(Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana). 
 

  
Usposabljanje je namenjeno vsem, ki ste aktivni v MSLS-jih, opravljate vodstvene funkcije, ali se na to šele 
pripravljate. Še posebej vabimo mlajše generacije, ki so začele delovati v MSLS-jih. Z usposabljanjem 
predstavnikov MSLS-jev želimo okrepiti specifična znanja in veščine, ki so potrebna za uspešno delovanje 
in vodenje MSLS-jev, vplivati na razvoj kadrovskega potenciala v MSLS-jih in ponuditi vsebine, ki so vam v 
pomoč pri naslavljanju aktualnih izzivov s katerimi se soočate pri delovanju v MSLS-ju. 
 
Na usposabljanju se bomo posvetili tematikam, ki so ključne za delovanje MSLS-jev ter odgovarjajo na 
izzive v MSLS-jih. Posvetili se bomo sledečim temam: 

 motivacija članov za delovanje znotraj MSLS,  

 načini pridobivanja novih članov ekipe MSLS in članov v organizacijah članicah MSLS,  

 financiranje delovanja MSLS (predvsem kadrov in aktivnosti zagovorništva),  

 krepitev kapacitet za zagovorništvo, 
 dobre prakse delovanja MSLS-jev,  
 spoznavanje in osveževanje znanja o delitvi dela in pristojnosti med občino, zavodi, MSLS-ji in 

mladinskimi organizacijami, 

 načrtovanje ponudbe za krepitev delovanja MSLS (delavnice, posveti, dolžna, oblika etc.), 

 mreženje med udeleženci usposabljanja.  
 

 

Na usposabljanje se lahko prijavite z elektronsko prijavnico do vključno nedelje, 10. oktobra 2021. 
Usposabljanja se lahko udeleži več predstavnikov posameznega mladinskega sveta lokalne skupnosti. 
 
 

Za več informacij lahko pišete na dominik.derencin@mss.si ali pokličete na 041 673 945. 
  

 

Lep pozdrav, 
 

  

Peter Merše 

podpredsednik MSS za razvoj mladinskih politik na lokalni ravni 

https://podio.com/webforms/26712230/2032981
mailto:dominik.derencin@mss.si


 
                                                                                                                                 

 

 

 
 

Program usposabljanja za predstavnike MSLS: 
 
 

Ura Aktivnost Teme 

9.00 - 
9.30 

Prihod  

9.30 - 
11.00 

Uvod in spoznavanje 
Motivacija in članstvo 

Motivacija za delovanje znotraj MSLS  
Načini pridobivanja novih članov ekipe 
MSLS in OČ 

11.00 - 
11.30 

Odmor  

11.30 - 
13.00 

Profesionalizacija MSLS Financiranje delovanja 
Krepitev kapacitet za zagovorništvo 

13.00 - 
14.30 

Kosilo  

14.30 - 
15.30 

Dobre prakse delovanja Dobre prakse ukrepov 
Delitev dela občina, zavodi, MSLS in 
mladinske organizacije  

15.30 - 
16.00 

Odmor  

16.00 - 
17.00 

Podpora MSLS-jem (delavnice, dolžna, 
oblika etc.) in evalvacija 

Kakšno podporo bi potrebovali za bolj 
kvalitetno delovanje? 
Evalvacija 

 


