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 1 
 2 

MSS-075-18 3 
 4 

PREAMBULA 5 
 6 

Na podlagi 7 
• 4. člena Zakona o mladinskih svetih (Ur. list RS št. 70/00, 42/10) in  8 
• 42. člena Ustave Republike Slovenije 9 
 10 
 11 

z namenom 12 
• povezovanja med mladinskimi organizacijami, in sicer na temeljih vzajemnega razumevanja in 13 

pripravljenosti za medsebojno sodelovanje, ne glede na različne interesne, nazorske ali politične 14 
usmeritve posamezne organizacije; 15 

• zagovorništva mladih kot ključnih nosilcev razvoja družbe in vključevanja mladih v procese odločanja 16 
ter 17 

• enotnega in reprezentativnega zastopanja mladih in mladinskih organizacij 18 
 19 

 20 
ter v želji 21 

• po sooblikovanju družbe, ki deluje po načelih enakosti, nediskriminacije, pravičnosti, vključevanja in 22 
trajnosti; 23 

• po širjenju dostopa državljanov do odločanja in kvalitete demokratičnega odločanja; 24 
• po prevzemanju odgovornosti za lastno prihodnost 25 
 26 
 27 
je Zbor Mladinskega sveta Slovenije na svoji seji dne 18. oktobra 2018 sprejel naslednji 28 
 29 

 30 

Statut Mladinskega sveta Slovenije 31 

 32 

I. TEMELJNE DOLOČBE 33 
 34 

1. člen 35 
Mladinski svet Slovenije je na ravni Republike Slovenije organizirano nevladno in neprofitno združenje 36 
nacionalnih mladinskih organizacij. Povezovanje mladinskih organizacij v Mladinski svet Slovenije temelji na 37 
načelih svobodnega združevanja, enakopravnosti in vzajemnem spoštovanju avtonomnosti vsake 38 
organizacije članice MSS. 39 
Mladinski svet Slovenije v svojih prizadevanjih in aktivnostih izhaja iz avtonomnosti mladinskega 40 
združevanja ter njegovega vključevanja v svobodno in demokratično družbo.  41 

 42 
2. člen 43 

Ime organizacije je Mladinski svet Slovenije, skrajšano MSS. Za poslovanje s tujino se lahko  uporablja naziv 44 
National Youth Council of Slovenia (MSS). 45 
 46 

3. člen 47 
MSS je pravna oseba zasebnega prava s pravicami, z obveznosti in odgovornostmi, ki jih določata Zakon o 48 
mladinskih svetih in Statut MSS. Sedež MSS je v Ljubljani. 49 
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 50 
4. člen 51 

MSS ima svoj žig, ki je okrogel in meri v premeru 35 mm. Na robu žiga je v krogu izpisano ime MLADINSKI 52 
SVET SLOVENIJE. 53 
 54 

5. člen 55 
V pravnem prometu MSS predstavlja in zastopa predsednica oz. predsednik. 56 
 57 

6. člen 58 
MSS po načelu javnosti zagotavlja članom organov MSS in organizacijam članicam vpogled v svoje 59 
dokumente. 60 
 61 
 62 

II. NAMEN IN NALOGE 63 
 64 

7. člen  65 
Namen Mladinskega sveta Slovenije je prispevati k oblikovanju okolja, ki omogoča mladim razvoj v odrasle 66 
ljudi, kakršne potrebuje družba v prihodnosti. Želimo, da so mladi: 67 
• avtonomni, sposobni odločati in upravljati svoje življenje;  68 
• solidarni, dejavno skrbijo za druge;  69 
• odgovorni, sposobni prevzemati posledice svojih odločitev;  70 
• angažirani, poskušajo živeti v skladu s svojimi vrednotami in podpirajo ideale, ki se jim zdijo pomembni; 71 

kot posamezniki in kot člani družbe. 72 
 73 

8. člen 74 
Naloge Mladinskega sveta Slovenije so: 75 
• omogočanje sodelovanja mladih pri sprejemanju zakonskih in drugih predpisov, ki vplivajo na življenje 76 

in delo mladih;  77 
• zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj interesnih oblik združevanja mladih; 78 
• zagovorništvo mladih in mladinskih organizacij v skladu s prioritetami, ki jih MSS določa v sodelovanju 79 

z organizacijami članicami; 80 
• izvajati ali sodelovati pri izvajanju mladinskega dela in drugih dejavnosti na področjih mladinskega 81 

sektorja, kot jih določa zakon, ki ureja javni interes v mladinskem sektorju; 82 
• spodbujanje razvoja mladinskih organizacij kot instrumenta mladih v družbi in aktivne udeležbe mladih 83 

javnem življenju; 84 
• spodbujanje razvoja prostovoljnega organiziranja mladih ter krepitev dejavnosti mladinskih organizacij, 85 

ne glede na njihove različne interesne, nazorske ali politične usmeritve delovanja;  86 
• koordinirati in podpirati delovanje mladinskih svetov lokalnih skupnosti; 87 
• sodelovati z organizacijami v mladinskem sektorju ter drugimi relevantnimi nevladnimi organizacijami; 88 
• v domovini in tujini predstavljati in zastopati mlade in mladinske organizacije. 89 

 90 
9. člen 91 

Redne dejavnosti Mladinskega sveta Slovenije so: 92 
• vključevanje v javne politike, ki zadevajo mlade in odzivanje na relevantno zakonodajo; 93 
• kampanje z namenom promocije tematik, ki se tičejo mladih; 94 
• organiziranje, podpora in izvedba izobraževalnih aktivnosti; 95 
• mednarodno sodelovanje; 96 
• informiranje organizacij članic in drugih organizacij v mladinskem sektorju ter splošne javnosti o svojih 97 

dejavnostih; 98 
• izdajanje strokovnih in drugih publikacij s področja mladinskega dela in mladinskih politik; 99 
• sodelovanje z institucijami formalnega izobraževalnega sistema; 100 
• organiziranje kulturnih in razvedrilnih aktivnosti in izvajanje drugih dejavnostih skladu z aktualnim 101 

načrtom dela MSS. 102 
 103 

10. člen 104 
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Za zagotavljanje namena, nalog in redne dejavnosti MSS lahko MSS ustanavlja druge pravne osebe. MSS in 105 
pravne osebe, ki jih je MSS ustanovil, lahko opravljajo naslednje pridobitne dejavnosti: 106 
• organizacija in izvajanje izobraževalnih aktivnosti ; 107 
• založništvo;  108 
• gostinska dejavnost v okviru lastnih programov;  109 
• nagradne igre v skladu z zakonom o igrah na srečo. 110 
 111 
 112 

III. ČLANSTVO 113 
 114 

11. člen 115 
Polnopravno članstvo 116 

Polnopravno članstvo lahko pridobi mladinska organizacija, ki: 117 
• zaprosi za članstvo v MSS; 118 
• ima status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju v skladu z zakonom, ki ureja mladinski 119 

sektor; 120 
• izpolnjuje pogoje za pridobitev statusa nacionalne mladinske organizacije v skladu z zakonom, ki ureja 121 

mladinski sektor; 122 
• ima status nacionalne mladinske organizacije; 123 
• ni sestavni del obstoječe organizacije članice MSS ter nimajo pretežno svojih izpostav na identičnih 124 

lokacijah kot obstoječa organizacija članica MSS. 125 
 126 

12. člen  127 
Pridruženo članstvo 128 

Pridruženo članstvo lahko pridobi organizacija, ki: 129 
• je mladinska organizacija v skladu z določili zakona, ki ureja javni interes v mladinskem sektorju; 130 
• deluje vsaj 2 leti; 131 
• deluje na enem ali več področjih mladinskega sektorja in na teh področjih izkazuje pomembne dosežke;  132 
• je demokratično organizirana in deluje po načelu: mladi za mlade in v korist mladih; 133 
• ima najmanj 50 članic in članov; 134 
• deluje v najmanj treh (3) statističnih teritorialnih enotah v Republiki Sloveniji, določenih na ravni NUTS 135 

3 v skladu s predpisi Evropske unije o skupni klasifikaciji teritorialnih enot; 136 
• ni sestavni del obstoječe organizacije članice MSS ter nima večine svojih izpostav na identičnih lokacijah 137 

kot obstoječa organizacija članica MSS. 138 
 139 
Zbor MSS lahko dodeli pridruženo članstvo tudi organizacijam, ki ne izpolnjujejo pogoja teritorialne 140 
pokritosti, če: 141 
• se organizacija sklicuje na svojo pripadnost posamezni družbeni manjšini ali 142 
• organizacija deluje na specifičnem področju, ki ga obstoječe organizacije članice ne pokrivajo. 143 

 144 
13. člen 145 

Pravice in dolžnosti članstva 146 
Polnopravna članica MSS ima pravico: 147 
• sodelovati v statutarnih aktivnostih MSS; 148 
• so-določati in uresničevati politiko MSS;  149 
• sodelovati pri aktivnostih MSS;  150 
• kandidirati svoje predstavnice in predstavnike v voljena in imenovana telesa znotraj in zunaj MSS;  151 
• voliti in imenovati skladno s prejšnjo alinejo;  152 
• posredovati pripombe, mnenja, stališča, predloge in pobude organom MSS; 153 
• do uporabe imena MSS po predhodni pisni odobritvi predsednice oziroma predsednika MSS; 154 
• druge pravice v skladu s Statutom in akti MSS. 155 
 156 
Pridružena članica MSS ima pravico: 157 
• sodelovati v statutarnih aktivnostih MSS brez pravice do glasovanja; 158 
• vključevati se v vsebinske razprave, ki  jih organizira MSS; 159 
• sodelovati pri aktivnostih MSS; 160 
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• dajati predloge in pobude organom MSS ter kritične pripombe, mnenja in stališča;  161 
• do uporabe imena MSS po predhodni pisni odobritvi predsednice oziroma predsednika MSS; 162 
• druge pravice v skladu s Statutom in akti MSS. 163 
Pridružena članica nima pravice glasovati in voliti na najvišjem organu MSS ter pravice do kandidiranja v 164 
organe MSS. 165 
 166 
Polnopravna članica MSS ima dolžnost: 167 
• sodelovati na sejah najvišjega organa MSS; 168 
• da se ravna po Statutu MSS in drugih aktih MSS; 169 
• izpolnjevati pogoje za članstvo, določene s tem statutom; 170 
• obveščati MSS o zasedanju svojega najvišjega organa; 171 
• poravnavati članarino MSS. 172 
 173 
Pridružena članica ima enake dolžnosti kot polnopravna, razen udeležbe na sejah najvišjega organa. 174 
 175 

14. člen  176 
Postopek sprejema v članstvo 177 

Organizacija, ki želi pridobiti članstvo v MSS, mora predložiti prošnjo za sprejem v članstvo najmanj 30 dni 178 
pred dnevom seje Zbora MSS.  179 
 180 
Prošnja za polnopravno članstvo mora vsebovati: 181 
• dokazilo statusu nacionalne mladinske organizacije, kot ga določa zakon, ki ureja javni interes v 182 

mladinskem sektorju; 183 
• kopijo temeljnega akta organizacije; 184 
• pisno izjavo, da organizacija sprejema in bo spoštovala Statut in druge akte MSS ter 185 
• morebitna druga dokazila o izpolnjevanju pogojev za članstvo, predpisana s pravilnikom o včlanjevanju 186 

v MSS, ki ga sprejme Kolegij MSS. 187 
 188 
Prošnja za pridruženo članstvo mora vsebovati: 189 
• dokazilo o statusu mladinske organizacije v javnem interesu, kot ga določa zakon, ki ureja javni interes 190 

v mladinskem sektorju v primeru, da organizacija ima ta status; 191 
• kopijo temeljnega akta organizacije; 192 
• pisno izjavo, da organizacija sprejema in bo spoštovala Statut in druge akte MSS ter 193 
• morebitna druga dokazila o izpolnjevanju pogojev za članstvo, predpisana s pravilnikom o včlanjevanju 194 

v MSS, ki ga sprejme Kolegij MSS. 195 
 196 
Organizacije, ki nimajo statusa mladinske organizacije v javnem interesu in zaprosijo za pridruženo članstvo, 197 
morajo prošnji za članstvo priložiti še: 198 
• kopijo obvestila Statističnega urada RS o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti za poslovni subjekt; 199 
• poročilo ali drugo dokazilo o delovanju v dveh letih pred vložitvijo prošnje; 200 
• dokazilo o delovanju v vsaj treh različnih teritorialnih enotah po NUTS-3; 201 
• program dela organizacije in pisna izjava, da organizacija opravlja javno koristne dejavnosti za mladino 202 

ter delujejo po načelu mladi za mlade in/ali v korist mladih;  203 
• pisna izjava o številu članov in članic ter da ima organizacija najmanj 90% članstva v starosti do 29 let; 204 
• izpis imen in letnic rojstva članov izvršilnega organa organizacije ter 205 
• morebitna druga dokazila o izpolnjevanju pogojev za članstvo, predpisanih s pravilnikom o včlanjevanju 206 

v MSS, ki ga sprejme Kolegij MSS. 207 
 208 
O prošnji za sprejem v članstvo odloča Zbor MSS z javnim glasovanjem in sicer na podlagi predložene prošnje 209 
in priloženih dokumentov ter mnenja Kolegija MSS. Za sprejem v članstvo je potrebna navadna večina 210 
organizacij članic MSS. 211 
 212 

15. člen 213 
Prenehanje članstva 214 

Članstvo v MSS preneha: 215 
• z izstopom: organizacija lahko izstopi iz MSS s pisno izjavo, ki jo predloži Zboru MSS; 216 
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• s črtanjem: če organizacija ne poravna članarine MSS v dveh zaporednih letih;  217 
• z izključitvijo: kadar organizacija grobo krši Statut ali druge akte MSS; 218 
• avtomatično: s prenehanjem organizacije ali  če organizacija ne izpolnjuje več pogojev za članstvo. 219 

 220 
O izključitvi organizacije iz članstva MSS odloča Zbor MSS z javnim glasovanjem na podlagi mnenja Kolegija 221 
MSS.  222 
Za izključitev iz članstva MSS je potrebna navadna večina organizacij članic MSS. 223 

 224 
16. člen 225 

Omejitve pravic oz. zamrznitev članstva 226 
V primeru, da organizacija članarine ne poravna pravočasno, začasno izgubi pravico do odločanja v Zboru 227 
MSS in pravico do sodelovanja pri tistih aktivnostih MSS, za katere Kolegij MSS tako določi, dokler ne 228 
poravna članarine. Takšna organizacija se ne šteje v kvote za sprejemanje odločitev. 229 
 230 
Organizaciji članici, ki se ne udeleži 2 zaporednih sej, članstvo zamrzne. To pomeni, da začasno nima pravice 231 
do sodelovanja pri tistih aktivnostih MSS, za katere Kolegij MSS tako določi, in da se organizacija ne šteje v 232 
kvote za sprejemanje odločitev. Članstvo organizacije se odmrzne, ko se udeleži seje Zbora. 233 
 234 
 235 

IV. ORGANIZIRANOST 236 
 237 

17. člen 238 
Organi Mladinskega sveta Slovenije so:  239 
• Zbor MSS;  240 
• Nadzorni odbor MSS;  241 
• Kolegij MSS;  242 
Posameznik ne more biti hkrati nosilec različnih funkcij znotraj Kolegija ali hkrati član Kolegija in 243 
Nadzornega odbora MSS. 244 
Članice in člani Kolegija in Nadzornega odbora ne morejo zastopati organizacij članic na seji Zbora MSS. 245 
 246 

IV.1. Zbor MSS 247 
18. člen 248 

 Zbor MSS sestavljajo:  249 
a) članice oziroma člani s pravico do glasovanja:  250 
• po dve predstavnici oziroma dva predstavnika vsake polnopravne članice MSS;  251 
• predsednica oziroma predsednik MSS s pravico do glasovanja v primeru enakega rezultata glasov za in 252 

proti v posameznem glasovanju. 253 
 254 
b) vabljeni na sejo:  255 
• članice oziroma člani Nadzornega odbora MSS in Kolegija MSS ter po ena predstavnica oziroma 256 

predstavnik vsake pridružene članice MSS. 257 
 258 

19. člen 259 
Pristojnosti Zbora MSS: 260 
• sprejem Statuta MSS in splošnih pravil MSS ter njihovih sprememb in dopolnil; 261 
• sprejem usmeritev dela MSS, letnega načrta dela MSS in poročila o delu MSS; 262 
• sprejem finančnega načrta in zaključnega računa MSS; 263 
• določanje višine članarine v MSS; 264 
• odločanje o članstvu MSS v drugih asociacijah doma in v tujini;  265 
• sprejem v članstvo in izključitev iz članstva;  266 
• izvolitev ter po potrebi razrešitev članic in članov Kolegija in Nadzornega odbora MSS ter po potrebi 267 

imenovanje vršilcev njihovih dolžnosti; 268 
• nadzor nad delom Kolegija MSS; 269 
• ter morebitne druge pristojnosti v skladu z akti in letnim načrtom dela MSS. 270 
 271 

20. člen 272 
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Zbor se sestaja vsaj dvakrat letno. Seje Zbora MSS so lahko redne, izredne in korespondenčne. 273 
 274 
Zbor MSS sklicuje: 275 
• predsednica oziroma predsednik MSS na lastno pobudo; 276 
• predsednica oziroma predsednik MSS na podlagi sklepa Kolegija MSS ali sklepa Zbora MSS; 277 
• predsednica oziroma predsednik MSS na pisno zahtevo vsaj 1/3 polnopravnih članic MSS; 278 
• Nadzorni odbor MSS, in sicer v primeru, če predsednica oziroma predsednik MSS ravna v nasprotju z 279 

drugo ali tretjo alinejo drugega odstavka tega člena. 280 
 281 

21. člen 282 
Zbor MSS veljavno odloča, če je več kot polovica polnopravnih članic MSS imenovala svoje predstavnike v 283 
Zbor MSS in če je na seji prisotnih več kot polovica imenovanih predstavnikov. 284 
 285 
Zbor MSS veljavno odloča o spremembah in dopolnitvah Statuta MSS, če je več kot 2/3 polnopravnih članic 286 
MSS imenovalo svoje predstavnike v Zbor MSS in če je na seji prisotnih več kot 2/3 predstavnic in 287 
predstavnikov vseh polnopravnih članic MSS. 288 

 289 
22. člen  290 

Delovna telesa Zbora MSS 291 
Zbor MSS imenuje svoje delovno predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednica oziroma predsednik MSS, 292 
generalna sekretarka oz. generalni sekretar MSS ter do tri članice oz. člani Zbora MSS. Delo delovnega 293 
predsedstva vodi predsednica oz. predsednik MSS, v njegovi odsotnosti pa generalna sekretarka oz. 294 
generalni sekretar MSS. 295 
 296 
Za potrebe volitev Zbor MSS imenuje tričlansko volilno komisijo, ki jo sestavljajo člani Zbora MSS. 297 

 298 
23. člen  299 

Komisije Zbora MSS 300 
Zbor MSS lahko za celovito obravnavo posamezne zadeve ustanovi komisijo oz. delovno telo, ki mu poveri 301 
obravnavo ter pripravo sklepov, odločitev ali priporočil. Komisijo Zbora MSS sestavljajo predstavniki vseh 302 
zainteresiranih organizacij članic MSS, svoje delo pa opravlja do naslednje seje Zbora MSS, ko je komisija 303 
dolžna poročati Zboru MSS. Komisija lahko izvoli svojo predsednico oziroma predsednika in določi podrobna 304 
pravila svojega dela, pri svojem delu pa smiselno uporablja akte MSS.  305 
 306 

24. člen 307 
Sklic redne, izredne in korespondenčne seje Zbora MSS, potek seje ter način odločanja Zbora MSS 308 
natančneje določata Pravilnik o volitvah in imenovanjih ter Poslovnik Zbora MSS. 309 

 310 
IV.2. Kolegij MSS 311 

25. člen 312 
Kolegij MSS sestavljajo: 313 
• predsednica oziroma predsednik MSS;  314 
• eden do največ 5 podpredsednic oziroma podpredsednikov MSS;  315 
• članice oziroma člani, ki jih po potrebi imenuje Zbor, vendar ne več kot dva. 316 

 317 
26. člen 318 

Kolegij MSS je pristojen za:  319 
• pripravo predlogov dnevnega reda sej Zbora MSS;  320 
• pripravo letnega načrta dela in poročila o delu MSS;  321 
• pripravo finančnega načrta in zaključnega računa MSS;  322 
• koordinacijo dela v delovnih telesih MSS;  323 
• pripravo in izvedbo aktivnosti v skladu z usmeritvami dela, letnim načrtom dela in odločitvami Zbora 324 

MSS;  325 
• obravnavo tekočega materialnega in finančnega stanja MSS; 326 
• imenovanje in razrešitev generalnega sekretarja na predlog predsednika MSS; 327 
• imenovanje in razrešitev predstavnic ali predstavnikov MSS v telesih izven MSS; 328 
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• ustanavljanje komisij in delovnih teles po analogiji s komisijami Zbora MSS, kot jih določa 22. člen 329 
Statuta; 330 

• druge naloge v skladu s Statutom in drugimi akti MSS. 331 
 332 

27. člen 333 
Kolegij MSS je izvršilni organ, sklicuje pa ga predsednica oziroma predsednik MSS, in sicer na lastno pobudo 334 
ali zahtevo vsaj dveh članic oziroma članov Kolegija MSS, vendar vsaj enkrat mesečno, razen v mesecu juliju 335 
in avgustu. 336 
 337 
Kolegij veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot polovica članic oziroma članov. 338 

 339 
IV.3. Predsednica oziroma predsednik MSS 340 

28. člen 341 
 Predsednica oziroma predsednik MSS:  342 
• zastopa organizacijo v pravnem prometu;  343 
• razpisuje kandidacijske postopke za volitve in imenovanja v skladu s Statutom in Pravilnikom o volitvah 344 

in imenovanjih; 345 
• predlaga v imenovanje generalnega sekretarja MSS; 346 
• sklicuje seje Kolegija in Zbora MSS; 347 
• odgovarja za finančno in materialno poslovanje;  348 
• opravlja druge naloge v skladu s Statutom in drugimi akti MSS. 349 

 350 
29. člen 351 

Predsednica oziroma predsednik MSS v primeru njene ali njegove odsotnosti nadomesti najstarejša 352 
podpredsednica oziroma podpredsednik MSS. Predsednica oziroma predsednik MSS lahko pooblasti 353 
generalno sekretarko oz. generalnega sekretarja MSS za izvajanje posameznih nalog iz svoje pristojnostih 354 
po Statutu MSS. 355 
 356 

IV.4. Podpredsednice oziroma podpredsedniki MSS 357 
30. člen 358 

Podpredsednice oziroma podpredsedniki MSS so odgovorni za delo na področju svojega delovanja, ki ga 359 
predlaga kolegij v razpisu, potrdi pa Zbor MSS ob njihovi izvolitvi. Podpredsednice oziroma podpredsedniki 360 
MSS opravljajo svoje naloge in obveznosti v skladu z letnimi programom dela ter odločitvami Zbora in 361 
Kolegija MSS. 362 
 363 

IV.5. Generalna sekretarka oz. generalni sekretar MSS 364 
31. člen 365 

Generalno sekretarko oz. generalnega sekretarja imenuje Kolegij na predlog predsednika MSS, in sicer 366 
najkasneje 90 dni po svojem nastopu funkcije. Generalnega sekretarja se izbere na podlagi razpisa za 367 
imenovanje in strokovnih kriterijev. Dolžino mandata mu določi Kolegij, vendar ta mandat ne more biti daljši 368 
od dveh let. 369 

 370 
32. člen 371 

Generalna sekretarka oz. generalni sekretar MSS: 372 
• izvaja administrativne in druge naloge, določene z akti MSS; 373 
• organizira statutarne aktivnosti; 374 
• izvaja nadzor nad tekočim poslovanjem MSS; 375 
• koordinira delo zaposlenih na MSS; 376 
• koordinira delo članic in članov Kolegija MSS; 377 
• skrbi za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti MSS; 378 
• skrbi za koordinacijo med organi in organizacijami članicami MSS; 379 
• izvaja naloge, ki jih tajništvu MSS poveri v izvajanje predsednica oziroma predsednik ali Kolegij MSS. 380 
 381 

IV.7. Nadzorni odbor MSS 382 
33. člen 383 
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Nadzorni odbor MSS sestavljajo predsednica oziroma predsednik ter dve članici oziroma člana.  384 
 385 
Nadzorni odbor MSS (NO MSS):  386 
• spremlja in nadzoruje pravilnost finančnega in materialnega poslovanja MSS;  387 

• spremlja izvajanje programa dela MSS in delo organov MSS v skladu s Statutom in drugimi akti MSS;  388 

• ocenjuje medsebojno usklajenost aktov MSS;  389 

• daje mnenje pri razlagi Statuta in drugih aktov MSS. 390 

Nadzorni odbor o svojem delu poroča Zboru MSS.  391 
 392 
Nadzorni odbor MSS sklicuje predsednica oziroma predsednik NO MSS na lastno pobudo, na zahtevo večine 393 
članic oz. članov NO MSS ali na podlagi sklepa Zbora, vendar vsaj enkrat letno. V primeru, da se predsednik 394 
NO MSS ne odzove na zahtevo večine članic oz. članov NO MSS ali na zahtevo Zbora MSS, sejo NO MSS 395 
skliče tisti, ki je podal zahtevo. V primeru zahteve večine članic oz. članov NO MSS ali zahteve Zbora MSS je 396 
predsednik NO MSS dolžan sklicati sejo v roku 30 dni. V primeru, da tega ne stori, sejo NO MSS skliče tisti, 397 
ki je podal zahtevo, in sicer v roku 15 dni po izteku prvotnega roka. 398 
 399 
Zbor MSS sprejme Pravilnik o delu Nadzornega odbora MSS, ki natančneje ureja način delovanja 400 
Nadzornega odbora MSS. 401 
 402 
 403 

V. VOLITVE IN MANDAT 404 
 405 

34. člen 406 
Volitve v MSS so tajne. 407 
 408 

35. člen 409 
Starostna omejitev  410 

Kandidatke oziroma kandidati za članice oz. člane Kolegija in Nadzornega odbora MSS na dan volitev ne 411 
smejo biti stari 30 let ali več. 412 
 413 

36. člen 414 
Mandat voljenih funkcij 415 

Mandat za vse voljene nosilce funkcij v MSS traja dve leti razen v primeru  nadomestnega mandata, ki traja 416 
do izteka mandata nadomeščene nosilke oziroma nadomeščenega nosilca funkcije. 417 
 418 
Posamezna oseba je lahko član/ica Kolegija največ tri zaporedne mandate. Posamezna oseba je lahko 419 
član/ica Nadzornega največ tri zaporedne mandate. 420 
 421 
Če novi nosilci funkcij niso pravočasno izvoljeni, se starim mandat avtomatično podaljša, vendar največ za 422 
90 dni. 423 

 424 
37. člen 425 

Kandidacijske postopke za članice oz. člane Kolegija in Nadzornega odbora MSS razpiše predsednica 426 
oziroma predsednik MSS, razen kandidacijskega postopka za predsednico oziroma predsednika MSS, ki ga 427 
razpiše najstarejša podpredsednica oziroma podpredsednik MSS. Kandidacijski postopki se razpišejo 428 
najkasneje 60 dni pred iztekom mandata.  429 

 430 
38. člen 431 

Na posamezno funkcijo je izvoljena tista kandidatka oziroma kandidat, ki prejme absolutno večino glasov.  432 
V primeru, da za posamezno funkcijo kandidira ena kandidatka oziroma en kandidat, je kandidatka oziroma 433 
kandidat izvoljen/a,  če prejme vsaj večino opredeljenih glasov.  434 

 435 
39. člen  436 
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Za članice oziroma člane Nadzornega odbora so izvoljeni tiste kandidatke oziroma kandidati, ki so dobili 437 
najvišje število glasov, in sicer pod pogojem, da so dobili večino opredeljenih glasov. Izvoljena članica 438 
oziroma član z največ glasovi postane predsednica oziroma predsednik Nadzornega odbora MSS. 439 
 440 

40. člen 441 
Prehodno obdobje 442 

Med izvolitvijo članic in članov Kolegija in nadzornega odbora ter nastopom njihovih funkcij mora miniti 443 
minimalno 45 dni; v tem času se opravi predaja poslov. 444 
 445 

VI. IMENOVANJE V MLADINSKEM SVETU SLOVENIJE 446 
 447 

41. člen 448 
Kandidacijski postopek za imenovanje odpira predsednica oziroma predsednik MSS s sprejemom sklepa o 449 
razpisu kandidacijskih postopkov najmanj 15 dni pred imenovanjem, za imenovanje generalnega sekretarja 450 
pa najmanj 7 dni pred imenovanjem. 451 
Imenovanja v MSS so javna, razen če organ, ki imenuje, s sklepom odloči drugače. 452 
 453 
 454 

VII. ODLOČANJE 455 
 456 

42. člen 457 
Organi MSS veljavno odločajo, če je na seji prisotnih več kot polovica članic oziroma članov posameznega 458 
organa, razen če je s tem Statutom ali Pravilnikom o volitvah in imenovanjih določeno drugače. 459 
 460 

43. člen 461 
Glasuje se javno, če ni drugače določeno s Statutom MSS. Glasovanje v organu MSS mora biti tajno, če 462 
tako s sklepom odloči organ, ki odloča.  463 

 464 
44. člen  465 

Organi MSS dnevni red in ostale sklepe sprejemajo z večino opredeljenih glasov članic in članov, razen v 466 
primerih, za katere Statut MSS in Pravilnik o volitvah in imenovanjih določata drugače. 467 
 468 
Statut MSS in njegove spremembe se sprejemajo z 2/3 večino vseh polnopravnih članic MSS s pravico do 469 
glasovanja.  470 
 471 

45. člen 472 
Predsednica oz. predsednik MSS lahko z namenom zagotavljanja sklepčnosti in sprejemanja odločitev 473 
določi, da za posamezno organizacijo članico na seji Zbora glasuje le po en predstavnik. 474 
 475 
 476 

VIII. FINANCIRANJE MLADINSKEGA SVETA SLOVENIJE 477 
 478 

46. člen 479 
Mladinski svet Slovenije si materialna in finančna sredstva, potrebna za njegov obstoj in delovanje, 480 
zagotavlja:  481 
• s članarino in drugimi prispevki organizacij članic MSS;  482 
• iz proračuna RS in proračunov lokalnih skupnosti na podlagi predloženega programa;  483 
• iz naslova premoženjskih pravic;  484 
• iz lastne dejavnosti v skladu z zakonom;  485 
• z darili in volili;  486 
• s prispevki donatorjev;  487 
• ter iz drugih virov. 488 
 489 

47. člen 490 
Finančno in materialno poslovanje MSS poteka po veljavnih predpisih in Pravilniku o finančno materialnem 491 
poslovanju MSS ter na podlagi letnega načrta, ki ju sprejme Zbor MSS.  492 



 
 

10 

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih MSS 493 
prejme za izvajanje dejavnosti, opravlja računsko sodišče RS. 494 
 495 
 496 

X. RAZPUSTITEV MSS 497 
 498 

48. člen 499 
MSS preneha s soglasno odločitvijo vseh organizacij članic.  500 
 501 
 502 

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 503 
 504 

49. člen 505 
Statut MSS sprejema Zbor MSS na predlog organov MSS. Statut med dvema sejama Zbora MSS razlaga 506 
Nadzorni odbor MSS, za končno razlago Statuta pa je pristojen Zbor MSS. 507 
 508 

50. člen 509 
Zbor MSS veljavno odloča o spremembah in dopolnitvah Statuta MSS, če je na seji prisotnih več kot dve 510 
tretjini predstavnic in predstavnikov vseh polnopravnih članic MSS s pravico do glasovanja. 511 
 512 
Spremembe Statuta lahko sprejme Zbor MSS z dvotretjinsko večino predstavnic oz. predstavnikov vseh 513 
polnopravnih članic MSS s pravico do glasovanja. 514 
 515 

51. člen 516 
Zbor MSS ob sprejemu tega Statuta hkrati sprejme tudi ustrezno dopolnjen  Pravilnik o volitvah in 517 
imenovanjih v MSS, Poslovnik Zbora MSS in Pravilnik o nadzornem odboru MSS. 518 
 519 

52. člen 520 
Statut je sprejel Zbor MSS na seji dne, 18. oktobra 2018, v Ljubljani, in prične veljati dan po sprejemu. S 521 
sprejetjem tega Statuta preneha veljati Statut MSS, sprejet na seji zbora MSS dne 28. junija 2012. 522 
 523 
Za člane organov MSS, izvoljene v letu 2018, veljajo določbe o starostni meji za kandidature iz predhodnega 524 
statuta, sprejetega 28. junija 2012, in sicer: zgornja starostna meja na dan volitev je zanje 33 let. 525 
 526 
 527 
 528 
 529 
 530 
 531 
 532 
Sprejeto na 39. seji Zbora MSS, dne, 18. oktobra 2018, v Ljubljani. 533 
 534 
Predsedujoči seji Zbora MSS: Tin Kampl, Predsednik MSS 535 
 536 
 537 
 538 
 539 
 540 
 541 
 542 
 543 
 544 
 545 
 546 
_________________________________________________ 547 


