
 
 

MSS-054-18 
Ljubljana, 17. avgust 2018 

RAZPIS KANDIDACIJSKIH POSTOPKOV 
ZA VOLITVE PODPREDSEDNIC oz. PODPREDSEDNIKOV MSS 

 
V skladu z 37. členom Statuta MSS sprejemam sklep o razpisu kandidacijskih postopkov za volitve: 

 podpredsednice oz. podpredsednika MSS za mladinske politike 

 podpredsednice oz. podpredsednika MSS za razvoj mladinskih politik na lokalni ravni 

 podpredsednice oz. podpredsednika MSS za trajnostni razvoj 

 podpredsednice oz. podpredsednika MSS za mladinsko delo in neformalno izobraževanje 

 podpredsednice oz. podpredsednika MSS za mednarodno sodelovanje. 
Volitve bodo potekale na 39. seji Zbora MSS, dne 18. oktobra 2018. Kandidacijski postopek prične teči v soboto, 18. 
avgusta 2018. 
  
Kandidate za podpredsednice oz. podpredsednike lahko predlagajo organizacije – polnopravne članice MSS, in sicer 
izključno svoje članice oz. člane, ki na dan volitev ne smejo biti starejši od 33 let. Predlog kandidature za podpredsednike 
oz. podpredsednice mora vsebovati pisne podpore kandidaturi iz najmanj štirih organizacij – polnopravnih članic MSS  
- poleg organizacije predlagateljice. Vsaka organizacija članica MSS lahko izrazi podporo dvema kandidatoma oziroma 
kandidatkama za posamezno funkcijo. 
 
Predloge kandidatur morajo organizacije na MSS posredovati v 30 dneh po dnevu začetka kandidacijskih postopkov s 
priporočeno pošto. Tajništvo MSS bo posredovalo listo kandidatur vsem polnopravnim članicam MSS najkasneje 21 dni 
pred dnevom volitev. Na listo kandidatur bodo uvrščene samo tiste kandidature, ki bodo posredovane v skladu s tem 
razpisom in statutom MSS. Nepravočasne, nepopolne in neustrezno opremljene vloge kandidatur bodo zavržene. Vloge 
z neustrezno opremljeno ovojnico bodo vrnjene pošiljatelju. 
 
Kandidature pošljite na priloženem obrazcu na naslov Mladinski svet Slovenije, Dunajska 5, 1000 Ljubljana, s 
priporočeno pošto in pripisom: Ne odpiraj – kandidatura za podpredsednico / podpredsednika MSS. Veljavne bodo 
kandidature, ki bodo oddane do 17. septembra 2018 do 23:59. 
 
Podpredsednice oz. podpredsedniki MSS skupaj s predsednico oz. predsednikom MSS sestavljajo Kolegij MSS (izvršni 
organ MSS). Vsi podpredsedniki oz. podpredsednice s sodelujejo med seboj in z zaposlenimi na MSS na vseh področjih 
dela ter predstavljajo MSS tako v odnosu do organizacij članic kot do zunanjih javnosti. Redno (minimalno enkrat 
mesečno) se sestajajo na sejah Kolegija, prav tako se redno udeležujejo (in soorganizirajo) aktivnosti MSS (projekti, 
posveti, oblikovanje politik, zagovorniške aktivnosti, itd.) in partnerskih organizacij, tako doma kot tudi v tujini. 
 
Med izvolitvijo in prevzemom funkcije podpredsednika mora miniti vsaj 45 dni; v tem času se opravi predaja poslov. 
Mandat novo izvoljenih podpredsednic oz. podpredsednikov MSS bo trajal 2 leti. 
 
 

  Tin Kampl, l.r. 
             Predsednik MSS 

Več, priloge: 

 MSS-093-12 Statut MSS 

 MSS-136-12 Pravilnik o volitvah in imenovanjih v MSS 

 Dodatno besedilo k razpisu kandidacijskega postopka za volitve predsednice oz. predsednika MSS (v nadaljevanju) 

 Obrazec za kandidaturo (v nadaljevanju) 

http://mss.si/wp/wp-content/uploads/2017/08/MSS-093-12_Z22_statut.pdf
http://www.mss.si/datoteke/dokumenti/MSS-136-12-PVI.pdf
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PRILOGA k dokumentu MSS-054-18 
  

DODATNO BESEDILO K RAZPISU KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA 
za volitve podpredsednic oz. podpredsednikov MSS 

  
1. Delovno področje podpredsednice oz. podpredsednika MSS za MLADINSKE POLITIKE obsega naslednje kompetence 
in obveznosti: 

 razvoj, spremljanje in vrednotenje horizontalnih mladinskih politik v skladu s sprejetimi dokumenti (na ravni MSS in 
Evropskega mladinskega foruma); 

 delo na področjih javnih politik, ki vplivajo na osamosvajanje oziroma avtonomijo mladih, s posebnim poudarkom na 
izobraževanju, zaposlovanju in stanovanjski problematiki; 

 posvetovanje z organizacijami članicami pri oblikovanju politik  ter aktivno vključevanje v Komisijo MSS za mladinske 
politike; 

 spodbujanje aktivne participacije mladih in mladinskih organizacij na navedenih področjih; 

 spremljanje priprave in implementacije področne zakonodaje; 

 spremljanje in vrednotenje priprave izvedbenih načrtov Resolucije o nacionalnem programu za mladino (NPM) ter 
implementacije NPM; 

 skrb za stalen prenos informacij do MSS in njegovih struktur ter organizacij članic MSS; 

 udeležba na mednarodnih dogodkih v povezavi z razpisanimi področji; 

 izvajanje zagovorništva na navedenih področjih. 
  
2. Delovno področje podpredsednice oz. podpredsednika MSS za RAZVOJ MLADINSKIH POLITIK NA LOKALNI RAVNI 
obsega naslednje kompetence in obveznosti: 

 razvoj mladinskih politik na lokalni ravni; 

 skrb in pomoč iniciativam za ustanovitev mladinskih svetov lokalnih skupnosti (MSLS); 

 skrb za učinkovito komunikacijo med MSLS-ji in MSS; 

 vključevanje MSLS-jev v projekte in aktivnosti MSS; 

 nudenje podpore in pomoči MSLS-jem pri njihovem delovanju in razvoju; 

 skrb za izobraževanja za aktiviste MSLS-jev; 

 sodelovanje z občinami in drugimi relevantnimi organizacijami;  

 spremljanje priprave in implementacije področne zakonodaje; 

 posvetovanje z organizacijami članicami pri oblikovanju politik  ter aktivno vključevanje v Komisijo MSS za mladinske 
politike; 

 spodbujanje aktivne participacije mladih in mladinskih organizacij na navedenih področjih; 

 skrb za stalen prenos informacij do MSS in njegovih struktur ter organizacij članic MSS; 

 udeležba na mednarodnih dogodkih v povezavi z razpisanimi področji 

 izvajanje zagovorništva na navedenih področjih. 
 
3. Delovno področje podpredsednice oz. podpredsednika MSS za TRAJNOSTNI RAZVOJ obsega naslednje kompetence 
in obveznosti: 

 delo na področjih javnih politik z naslednjih področij: okoljska problematika, zdravje mladih (predvsem zdrav 
življenjski slog), pravice in diskriminacija mladih, vrednote mladih in odnosi v družbi; 

 sodelovanje s partnerskimi organizacijami, ki se podrobneje ukvarjajo z navedenimi področji; 

 spremljanje priprave in implementacije področne zakonodaje oz. drugih aktov na nacionalni in mednarodni ravni; 

 posvetovanje z organizacijami članicami pri oblikovanju politik  ter aktivno vključevanje v Komisijo MSS za mladinske 
politike; 

 spodbujanje aktivne participacije mladih in mladinskih organizacij na navedenih področjih; 

 skrb za stalen prenos informacij do MSS in njegovih struktur ter organizacij članic MSS; 

 udeležba na mednarodnih dogodkih v povezavi z razpisanimi področji 

 izvajanje zagovorništva na navedenih področjih. 
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4. Delovno področje podpredsednice oz. podpredsednika MSS za MLADINSKO DELO IN NEFORMALNO 

IZOBRAŽEVANJE obsega naslednje kompetence in obveznosti: 

 poznavanje mladinskega dela ter sposobnost razvoja mladinskega dela; 

 skrb za razvoj neformalnega učenja ter razvoj novih metod v neformalnem izobraževanju; 

 prizadevanje za priznavanje (učinkov) mladinskega dela, neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja; 

 povezovanje mladinskega dela in neformalnega izobraževanja z akademsko sfero; 

 skrb za bazen trenerjev MSS ter ohranjanje vezi med bazenom trenerjev MSS in Kolegijem MSS; 

 priprava teoretičnih izhodišč za pripravo usposabljanj oz. izobraževanj MSS; predvsem usposabljanja za trenerje v 
mladinskem delu in menedžerje v mladinskih organizacijah; 

 posvetovanje z organizacijami članicami pri oblikovanju politik  ter aktivno vključevanje v Komisijo MSS za mladinske 
politike; 

 spodbujanje aktivne participacije mladih in mladinskih organizacij na navedenih področjih; 

 skrb za stalen prenos informacij do MSS in njegovih struktur ter organizacij članic MSS; 

 udeležba na mednarodnih dogodkih v povezavi z razpisanimi področji 

 izvajanje zagovorništva na navedenih področjih. 
  
5. Delovno področje podpredsednice oz. podpredsednika MSS za MEDNARODNO SODELOVANJE obsega naslednje 
obveznosti: 
• zastopanje stališč MSS v tujini in v mednarodnih organizacijah ter v odnosu do institucij; 
• odzivanje na aktualne problematike na mednarodnem področju; 
• sodelovanje z drugimi mladinskimi sveti, predvsem z mladinskimi sveti južne Evrope (SYC) ter mednarodnimi 
mladinskimi organizacijami; 
• zastopanje stališč MSS na statutarnih srečanjih ter drugih aktivnostih Evropskega mladinskega foruma (YFJ) 
• sodelovanje v Evromediteranski mladinski mreži (Euromed Youth Network), ki povezuje mladinske strukture v 
mediteranskem območju; 
• koordinacija ter skrb za razvoj instituta Mladinski delegat pri OZN; 
• prenos vsebine ter primerov dobrih praks z mednarodne ravni v Slovenijo in obratno; 
• poseben poudarek je na prenosu in promociji dobrih praks MSS-ja v tujini; predvsem na področjih strukturiranega 
dialoga, Jamstva za mlade, mladinskega organiziranja, neformalnega izobraževanja in mladinskega dela; 
• vzdrževanje in sklepanje novih strateških in projektnih partnerstev; 
• skrb za izvajanje mednarodnih projektov glede na potrebe in usmeritve MSS; 
• spremljanje priprave in implementacije področne zakonodaje; 
• posvetovanje z organizacijami članicami pri oblikovanju politik  ter aktivno vključevanje v Komisijo MSS za mladinske 
politike; 
• spodbujanje aktivne participacije mladih in mladinskih organizacij na navedenih področjih; 
• skrb za stalen prenos informacij do MSS in njegovih struktur ter organizacij članic MSS. 
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Kandidatura za podpredsednico oz. podpredsednika MSS 
na volitvah 18. oktobra 2018 

 
Navodilo: Izpolnite samo neobarvane okvirčke! 
 

1. IZJAVA ORGANIZACIJE PREDLAGATELJICE 

Organizacija polnopravna članica MSS 
 

 
 
 

Vpišite naziv organizacije. 

predlaga 

Vpišite ime in priimek kandidatke oz. kandidata. 
rojeno / 
rojenega Vpišite datum rojstva kandidatke oz. kandidata. 

za mesto podpredsednice oz. podpredsednika MSS za (ustrezno obkrožite.): 

 mladinske politike 

 razvoj mladinskih politik na lokalni ravni 

 trajnostni razvoj 

 mladinsko delo in neformalno izobraževanje 

 mednarodno sodelovanje. 

Kandidaturi prilagamo izjave o podpori naslednjih organizacij polnopravnih članic MSS (obvezne so 4 izjave o 
podpori): 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

Ime in priimek odgovorne osebe 
organizacije: 

 
 

Podpis odgovorne osebe organizacije: Žig organizacije: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. DODATNI PODATKI O KANDIDATKI OZ. KANDIDATU 

Tel. št.: 
 

 
 
 

E-pošta:  
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3. IZJAVA KANDIDATKE OZ. KANDIDATA 

Spodaj podpisani  
 

 
 
 

Ime in priimek kandidatke oz. kandidata 

izjavljam: 

 da se s kandidaturo za podpredsednico oz. podpredsednika strinjam 

 da lahko MSS moje podatke iz 1. točke tega obrazca in VSE priloge kandidaturi posreduje organizacijam 
članicam MSS. 

Kandidaturi poleg izjav o podpori prilagam še: 
(OPOZORILO!: Druge priloge (razen izjav o podpori) niso obvezne. Ne priložite ničesar, za kar ne želite, da bi se 
posredovalo organizacijam članicam.) 

• 

• 

• 
Podpis kandidatke / kandidata: 

 

 

 

Ne pozabite obrazcu priložiti vsaj 4 izjave o podpori! 
 


