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 2 

MSS-076-18 3 
 4 
Na podlagi 53. člena Statuta Mladinskega sveta Slovenije je Zbor Mladinskega sveta Slovenije sprejel 5 
naslednji: 6 

PRAVILNIK O VOLITVAH IN IMENOVANJIH 7 

V MLADINSKEM SVETU SLOVENIJE (MSS) 8 

 9 
 10 

I. UVODNE DOLOČBE 11 
  12 

1. člen 13 
S tem pravilnikom se urejajo postopki volitev in imenovanj za: 14 

 Zbor MSS  15 

 Nadzorni odbor MSS  16 

 predsednico oziroma predsednika MSS  17 

 podpredsednice oziroma podpredsednike MSS  18 

 dodatne člane Kolegija MSS  19 

 generalno sekretarko oz. generalnega sekretarja MSS  20 

 komisije in delovna telesa MSS. 21 
S tem pravilnikom je urejeno tudi imenovanje predstavnikov MSS v stalna delovna telesa izven MSS. 22 
 23 

2. člen 24 
Organi Mladinskega sveta Slovenije so:  25 

 Zbor MSS;  26 

 Nadzorni odbor MSS in  27 

 Kolegij MSS. 28 
Člani Kolegija so predsednica oz. predsednik, podpredsednice oz. podpredsedniki ter morebitni dodatni člani 29 
Kolegija. 30 
 31 
 32 

II. KANDIDACIJSKI POSTOPKI 33 
 34 

3. člen 35 
Kandidacijske postopke za vse voljene in imenovane funkcije razpisuje predsednica  oziroma predsednik MSS, 36 
razen kandidacijskega postopka za predsednico oziroma predsednika MSS,  ki ga razpiše najstarejša 37 
podpredsednica oziroma podpredsednik MSS. 38 
  39 
Kandidacijski postopek za nadomestne nosilce funkcij mora biti razpisan v 45 dneh po prekinitvi mandata. 40 
 41 
Za  dan  začetka   kandidacijskih  postopkov   se  šteje  dan  objave  razpisa   kandidacijskega postopka, če ni 42 
v razpisu določen drug datum, ki je kasnejši od dneva objave razpisa. Postopek za imenovanje v Zbor MSS se 43 
razlikuje od vseh ostalih imenovanj in se opravlja v skladu z 10. členom tega pravilnika. 44 
  45 

4. člen 46 
Organizacije   članice MSS lahko predlagajo za kandidate oziroma kandidatke na imenovane in voljene  47 
funkcije  izključno  svoje  članice  ali  člane.  Za funkcije  izven  organov  MSS  lahko kandidirajo tudi 48 
posamezniki, ki niso člani organizacij članic, če je v razpisu tako določeno. 49 
 50 

5. člen 51 
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starostna omejitev 52 
Kandidatke oziroma kandidati za članice oz. člane Kolegija in Nadzornega odbora MSS na dan volitev ne smejo 53 
biti stari 30 ali več let. 54 
 55 
Za  vsa  ostala  imenovanja  in  volitve  lahko  starostno  omejitev  določi  organ,  ki  volitve  oz. imenovanje 56 
razpisuje. 57 
 58 

6. člen 59 
kandidacijski postopek za imenovanja 60 

Kandidacijski   postopek   za  imenovanje   odpira  predsednica   oziroma   predsednik   MSS  s sprejemom 61 
sklepa o razpisu kandidacijskih postopkov najmanj 15 dni pred imenovanjem, za imenovanje generalnega 62 
sekretarja pa najmanj 7 dni pred imenovanjem. 63 
 64 
Predloge  kandidatur  za imenovanja  morajo  organizacije  članice MSS  oz. drugi  upravičenci posredovati  na 65 
MSS  v 15 dneh  po dnevu  začetka  kandidacijskih  postopkov  s priporočeno pošto in ustrezno oznako, razen 66 
če je v razpisu za imenovanje drugače določeno. 67 
 68 
Tajništvo MSS posreduje listo kandidatur vsem članicam MSS oz. članom organa, ki imenuje, najkasneje 5 dni 69 
pred dnevom imenovanja. 70 
 71 

7. člen 72 
kandidacijski postopek za volitve 73 

Kandidacijski postopki za člane Kolegija in Nadzornega odbora MSS se razpišejo najkasneje 60 dni pred 74 
iztekom mandata. 75 
 76 
Predloge kandidatur za volitve morajo organizacije članice MSS posredovati MSS v 30 dneh po dnevu začetka 77 
kandidacijskih postopkov s priporočeno pošto in z ustrezno oznako. 78 
 79 
Predlog kandidature za člane Kolegija mora vsebovati pisne podpore kandidaturi iz najmanj štirih organizacij  80 
članic  MSS  poleg  organizacije  predlagateljice.  Vsaka  organizacija  članica MSS  lahko   izrazi   podporo   81 
dvema   kandidatoma   oziroma   kandidatkama   za  posamezno funkcijo. 82 
 83 
Tajništvo MSS posreduje listo kandidatur vsem članicam MSS najkasneje 21 dni pred dnevom volitev. 84 
 85 

8. člen 86 
pregled kandidatur 87 

Prispele kandidature za volitve in imenovanja, razen za imenovanje generalne sekretarke oz. generalnega 88 
sekretarja, pregleda komisija, ki jo imenuje generalna sekretarka oz. generalni sekretar in jo morajo sestavljati 89 
vsaj 3 člani. Za pregled kandidatur za imenovanje generalne sekretarke oz. generalnega sekretarja pa komisijo 90 
imenuje predsednica oz. predsednik. 91 
 92 
V komisiji imajo avtomatično pravico sodelovati generalna sekretarka oz. generalni sekretar ter  vsi člani  93 
Kolegija  in  Nadzornega  odbora,  če ne  kandidirajo  na  katerega  od razpisanih mest. V komisijo se lahko 94 
imenujejo tudi zaposleni in ožji sodelavci MSS. 95 
  96 
Člani komisije sami določijo poročevalca, ki odda zapisnik pregleda kandidatur tajništvu MSS. Zapisnik mora 97 
vsebovati predlog liste kandidatur z obrazložitvami za organ, ki voli oz. imenuje. Komisija mora izločiti kot 98 
neveljavne vse kandidature, ki niso v skladu z razpisom. 99 
 100 
 101 

III. VOLITVE IN IMENOVANJA 102 
 103 

9. člen 104 
Volitve na MSS so tajne. Imenovanja v MSS so javna, razen če organ, ki imenuje, s sklepom odloči drugače. 105 
 106 

10. člen 107 
imenovanje v Zbor MSS 108 
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Organizacije polnopravne članice določijo svoje stalne predstavnike v Zboru, ki to funkcijo opravljajo   do   109 
imenovanja   novih   stalnih   predstavnikov.   Stalne   predstavnike   lahko organizacije za posamezno sejo 110 
tudi zamenjajo. Kadarkoli lahko  organizacije zamenjajo tudi stalne predstavnike. Postopke in roke 111 
imenovanja  natančneje določi tajništvo ob sklicu Zbora.  112 
 113 
Ob sklicu vsake seje Zbora MSS tajništvo organizacije polnopravne članice obvesti, kdo sta njena predstavnika 114 
v Zboru, in lahko poskrbi za spremembo.  Za vsako sejo se od stalnih predstavnikov zahteva potrditev 115 
udeležbe. 116 
 117 

11. člen 118 
glasovnice 119 

Na  glasovnici  za  volitve  so  kandidati  napisani  po  abecednem  redu  priimkov.  V  primeru drugega kroga 120 
volitev ali imenovanj in različnega števila dobljenih glasov v prvem krogu so kandidati  napisani  po  vrstnem   121 
redu  glede  na   dobljeno   število  glasov  v  prvem  krogu glasovanj. 122 
 123 

12. člen 124 
postopek volitev oz. imenovanj 125 

Pred  pričetkom  točke   volitve  oz.  imenovanje   na  seji  zbora,  generalna   sekretarka   oz. generalni sekretar 126 
poda poročilo  o kandidacijskih postopkih,  pri  čemer navede ugotovitve komisije, ki je pregledala 127 
kandidature. 128 
 129 
Volitve oz. imenovanje na seji Zbora MSS vodi volilna komisija, ki jo imenuje Zbor na predlog predsednice oz. 130 
predsednika MSS. Komisija vodi postopke vse od predstavitve kandidatov do razglasitve  rezultatov.  131 
Rezultate  volitev  objavlja  predsednik  oziroma  predsednica  volilne komisije, ki jo / ga izberejo člani volilne 132 
komisije izmed sebe. 133 
 134 

13. člen 135 
večina 136 

Na posamezno funkcijo  je izvoljen  tisti kandidat  oziroma  kandidatka,  ki  prejme absolutno večino navzočih 137 
volilnih upravičencev. 138 
 139 
V primeru, da za posamezno funkcijo kandidira ena kandidatka oziroma en  kandidat,  je kandidatka oziroma 140 
kandidat imenovan/a oz. izvoljen/a,  če prejme vsaj večino opredeljenih glasov. 141 
 142 
V  primeru  enakega  števila  glasov  za posamezne  kandidate  oziroma  kandidatke  se  opravi drugi krog 143 
glasovanja med kandidati oziroma kandidatkami z enakim številom glasov. 144 
  145 
 146 
Če  nobena  od  kandidatk  oziroma  nobeden  od  kandidatov  ne  doseže  potrebne  večine  v prvem krogu 147 
glasovanja, se opravi drugi krog glasovanja. V drugi krog se uvrstita kandidatki oz. kandidata, ki sta v prvem 148 
krogu dosegla najvišje število glasov. V drugem krogu je izvoljen tisti kandidat oz. kandidatka, ki prejme večino 149 
opredeljenih glasov. 150 
 151 
Če kandidat oziroma kandidatka ne dobi zahtevane večine, se kandidacijski postopek ponovi. 152 
 153 
Če  se  glasuje  le  o enem  kandidatu  za  posamezno individualno  funkcijo,  se  glasuje  ZA  in PROTI. Kandidat 154 
je izvoljen, če je ZA glasovala večina opredeljenih volilnih upravičencev. 155 
 156 

14. člen 157 
volitve Nadzornega odbora 158 

Za članice oziroma člane Nadzornega odbora so izvoljeni tiste kandidatke oziroma kandidati, ki so dobili 159 
najvišje  število glasov,  in sicer  pod pogojem,  da  so dobili večino opredeljenih glasov. 160 
 161 
Izvoljena  članica  oziroma  član  z  največ  glasovi  postane  predsednica  oziroma  predsednik Nadzornega  162 
odbora  MSS.  V  primeru,  da  imata  2  kandidatki  /  kandidata  enako  in  hkrati najvišje  število  glasov,  se  163 
o   prevzemu  funkcije  predsednika   Nadzornega   odbora  lahko sporazumeta sama ali se odločita izbor 164 
opraviti z žrebom. Žreb opravi volilna komisija. 165 
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 166 
15. člen 167 

vršilci dolžnosti 168 
Na vsako funkcijo se v primeru odstopa oziroma predčasne prekinitve mandata lahko za čas do novega 169 
imenovanja  oz. izvolitve imenuje  vršilca dolžnosti. Za  imenovanje  vseh  vršilcev dolžnosti je pristojen Kolegij 170 
MSS. 171 
 172 

16. člen 173 
imenovanje generalne sekretarke oz. generalnega sekretarja MSS 174 

Generalno   sekretarko   oz.   generalnega   sekretarja   imenuje   Kolegij   MSS   na   predlog predsednika   175 
MSS.  Predsednica   oz.  predsednik   na  podlagi   prispelih   kandidatur   pripravi predlog imenovanja in ga 176 
posreduje članom Kolegija MSS vsaj 3 dni pred imenovanjem. Če je predlog   zavrnjen,   lahko   predsednik    177 
ponovi postopek imenovanja ali celoten kandidacijski postopek. 178 
 179 

17. člen 180 
imenovanje komisij in delovnih teles 181 

V komisije MSS in delovna telesa organov MSS so imenovani kandidati, ki prejmejo večino opredeljenih 182 
glasov. 183 
 184 
V stalna delovna telesa izven MSS so kot predstavniki MSS imenovani kandidati, ki prejmejo večino 185 
opredeljenih glasov organa, ki jih imenuje. 186 
 187 
 188 

IV. MANDAT 189 
 190 

18. člen 191 
mandat 192 

Mandat za vse voljene nosilce funkcij v MSS traja dve leti razen v primeru   nadomestnega mandata, ki traja 193 
do izteka mandata nadomeščene nosilke oziroma nadomeščenega nosilca funkcije. 194 
  195 
Posamezna oseba je lahko član/ica Kolegija največ tri zaporedne mandate. Posamezna oseba je lahko član/ica 196 
Nadzornega največ tri zaporedne mandate. 197 
 198 
Če  novi  nosilci  funkcij  niso pravočasno  izvoljeni,  se  starim mandat  avtomatično  podaljša, vendar največ 199 
za 90 dni. 200 
 201 
Mandat za imenovane nosilce funkcij se določi v razpisu za posamezno funkcijo. 202 
 203 

19. člen 204 
prehodno obdobje 205 

Med izvolitvijo članic in članov Kolegija in Nadzornega odbora ter nastopom njihovih funkcij mora miniti 206 
minimalno 45 dni; v tem času se opravi predaja poslov. 207 
 208 
 209 

V. KONČNA DOLOČBA 210 
 211 

20. člen 212 
Ta pravilnik prične veljati na dan po sprejemu na seji Zbora MSS. 213 
 214 
Poslovnik je bil sprejet na 39. seji Zbora MSS v Ljubljani, dne 18. oktobra 2018. 215 
 216 
Predsedujoči seji Zbora MSS:  Tin Kampl 217 
 218 
 219 
 220 
 221 
______________________________________________ 222 


