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 3 
Na podlagi stališča Mladinskega sveta Slovenije o Svetu Vlade RS za mladino in zaključkov Posveta MSS na 4 
temo Sveta Vlade RS v letu 2009 ter posvetovanja v letih 2017-2021 je Kolegij MSS na svoji 9. redni seji dne 5 
17. 8. 2021 sprejel naslednji 6 

Pravilnik o izboru  7 

predstavnikov merodajnih organizacij 8 

v Svetu Vlade RS za mladino 9 

 10 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 11 

 12 
1. člen 13 

Na podlagi Sklepa Vlade RS o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade RS za mladino je Mladinski svet Slovenije 14 
(MSS) pristojen za vodenje postopkov izbire kandidatov za Svet Vlade RS za mladino (SVM); in sicer za: 15 

• 3 predstavnike nacionalnih mladinskih organizacij; 16 

• 1 predstavnika mladinskih svetov lokalnih skupnosti; 17 

• 1 predstavnika mladih v sindikatih; 18 

• 1 predstavnika drugih organizacij, ki delujejo na področju mladine. 19 
 20 

2. člen 21 
Merodajne organizacije za sodelovanje v postopkih izbire predstavnika nacionalnih mladinskih organizacij 22 
so organizacije, ki imajo status nacionalne mladinske organizacije v skladu z Zakonom o javnem interesu v 23 
mladinskem sektorju. 24 
 25 
Merodajne organizacije za sodelovanje v postopkih izbire predstavnika mladinskih svetov lokalnih skupnosti 26 
so organizacije, ustanovljene na podlagi Zakona o mladinskih svetih kot mladinski svet lokalne skupnosti. 27 
 28 
Merodajne organizacije za sodelovanje v postopkih izbire predstavnika mladih v sindikatih so: 29 

1) sindikati ali mladinske organizacije v sindikatih s statusom v javnem interesu v mladinskem sektorju 30 
v skladu z  Zakonom o javnem interesu v mladinskem sektorju in 31 

2) reprezentativni sindikati za državo, dejavnost ali poklic, kot so navedeni na aktualnem in javno 32 
objavljenem seznamu Ministrstva, pristojnega za delo, in ki hkrati predložijo ustrezno dokazilo o 33 
obstoju in dokazilo o delovanju mladinske organizacije znotraj lastne strukture. 34 

Kot dokazila o obstoju organizacije iz točke 2) se štejejo akt o ustanovitvi, statut ali pravilnik o delovanju 35 
mladinske organizacije. Kot dokazilo o delovanju organizacije se šteje letno poročilo o delu te mladinske 36 
organizacije, ki ne sme biti starejše od 2 let. O ustreznosti obeh vrst dokazil odloča Kolegij MSS. 37 
 38 
Merodajne organizacije za sodelovanje v postopkih izbire predstavnika drugih organizacij, ki delujejo na 39 
področju mladine, so organizacije, ki so pridobile sredstva na zadnjem javnem pozivu za sofinanciranje 40 
programov mladinskega dela, in sicer v skupini »druge nevladne organizacije, ki izvajajo program 41 
mladinskega dela«. 42 
V posamezne aktivnosti, namenjene merodajnim organizacijam, MSS vključi tiste organizacije, ki so 43 
navedene v javno objavljenih evidencah do 7 dni pred obveščanjem (sklicem, objavo razpisa ipd.). 44 
 45 
Vsaka organizacija je lahko uvrščena med merodajne organizacije v natanko eni skupini. Organizacije, ki 46 
delujejo kot sindikati ali mladinske organizacije v sindikatih, so vedno uvrščene le med merodajne 47 
organizacije za sodelovanje v postopkih izbire predstavnika mladih v sindikatih.  48 
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II. KANDIDACIJSKI POSTOPKI 49 
 50 

3. člen 51 
Predsednik MSS v imenu MSS razpiše kandidacijske postopke za predstavnike v SVM. Merodajne 52 
organizacije lahko kandidirajo svoje kandidate, ki so na dan vložene kandidature že dopolnili 15 in na dan 53 
vložene kandidature še niso dopolnili 30 let. Za datum začetka kandidacijskih postopkov se šteje dan izdaje 54 
razpisa, če ni v razpisu drugače določeno. 55 
 56 

4. člen 57 
Merodajne organizacije morajo kandidature posredovati v roku 15 dni od začetka kandidacijskih postopkov 58 
po elektronski pošti ali s priporočeno pošto na naslov MSS.  59 
MSS posreduje listo kandidatur merodajnim organizacijam, ki so določile svoje delegate za srečanje 60 
merodajnih organizacij najkasneje 10 dni pred dnevom izbire. Na listo kandidatur so uvrščene samo tiste 61 
kandidature, ki so bile posredovane v skladu s tem pravilnikom in razpisom. 62 
 63 

III. SREČANJE MERODAJNIH ORGANIZACIJ IN IZBOR PREDSTAVNIKOV 64 
 65 

5. člen 66 
Predsednik MSS skliče Srečanje merodajnih organizacij (v nadaljevanju: Srečanje), na katerem se bo opravil 67 
izbor predstavnikov merodajnih organizacij v SVM. Sklic Srečanja mora biti posredovan vsem merodajnim 68 
organizacijam najmanj 30 dni pred začetkom Srečanja. Sklic mora vsebovati predlog dnevnega reda. 69 
 70 

6. člen 71 
Merodajne organizacije morajo na MSS posredovati imena svojih delegatov na Srečanju najmanj 15 dni 72 
pred začetkom Srečanja. Vsaka merodajna organizacija lahko ima enega delegata. En delegat lahko zastopa 73 
natanko 1 organizacijo. 74 
V primeru naknadne zamenjave delegata na Srečanju mora merodajna organizacija pisno potrditi 75 
zamenjavo najkasneje en dan pred začetkom Srečanja v skladu z navodili in pogoji MSS. 76 
 77 
Merodajna organizacija, ki ni posredovala imen svojih delegatov v skladu s tem Pravilnikom, na Srečanju ne 78 
more sodelovati. 79 
 80 

7. člen  81 
Merodajne organizacije so na Srečanju razdeljene na skupine glede na tip merodajne organizacije iz 2. člena 82 
tega pravilnika. Posamezna skupina merodajnih organizacij lahko odloča, če je na Srečanju prisotna vsaj ena 83 
merodajna organizacija. 84 
 85 

8. člen 86 
Vsaka skupina merodajnih organizacij opravi svoj izbor za predstavnike v SVM. Izbor poteka po naslednjem 87 
vrstnem redu: 88 

1. Predstavitev kandidatk oz. kandidatov. 89 
2. Odločitev merodajnih organizacij o načinu izbora predstavnikov v SVM. 90 
3. Imenovanje volilne komisije. 91 
4. Izvedba volitev. 92 

 93 
9. člen 94 

Možni načini izvolitve predstavnikov v SVM so: z javnim ali s tajnim glasovanjem. Javno glasovanje se 95 
uporabi v kolikor obstaja konsenz vseh prisotnih merodajnih organizacij o načinu izbora. Če o načinu izbora 96 
ni konsenza, se izbor predstavnika v SVM  opravi s tajnim glasovanjem. Postopke se lahko izpelje v živo ali 97 
na primerljiv način preko spleta. 98 
 99 

  100 
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10. člen 101 
Izbor s konsenzom prisotnih pomeni, da se prisotni delegati merodajnih organizacij s kandidati dogovorijo 102 
o izboru predstavnikov v SVM in temu nobena prisotna merodajna organizacija ne nasprotuje. 103 
 104 

11. člen 105 
Izbor z javnim glasovanjem se opravi na način, da o posameznih kandidatih merodajne organizacije javno 106 
glasujejo z dvigom rok in možnostjo obrazložitve glasu. Glasuje se tako, da se prebere imena kandidatov za 107 
predstavnike v SVM po abecednem vrstnem priimkov. Vsaka merodajna organizacija lahko z dvigom roke 108 
glasuje za v 1. členu tega pravilnika določeno število kandidatov. Izbrani so tisti kandidati, ki so dobili večino  109 
glasov vseh prisotnih v svoji skupini merodajnih organizacij. Če s tem glasovanjem ni prišlo do izbora 110 
predstavnikov v SVM, se opravi drugi krog glasovanja, po katerem so izbrani tisti kandidati, ki prejmejo 111 
največ glasov.  112 
Na listo kandidatov v drugem krogu se uvrstijo: 113 

• pri skupinah, ki volijo 1 predstavnika, se v drugi krog uvrstita 2 kandidata, ki sta v prvem krogu 114 
zbrala največ glasov. 115 

• pri nacionalnih mladinskih organizacijah pa: 116 
o v primeru, da v prvem krogu ni izvoljen nobeden, se v drugi krog uvrstijo kandidati, ki so se 117 

v prvem krogu uvrstili na mesta od 1 do 6 po številu prejetih glasov; 118 
o v primeru, da je v prvem krogu izvoljen le 1 kandidat, se v drugi krog uvrstijo kandidati, ki 119 

so se v 1. krogu uvrstili na mesta od 2 do 5 po številu prejetih glasov; 120 
o v primeru, da sta v prvem krogu izvoljena 2, se v drugi krog uvrstita kandidata, ki sta v 1. 121 

krogu zasedla mesti 3 in 4 po številu prejetih glasov. 122 
Če s tem še vedno ni prišlo do izbora, se opravi žreb med kandidati, ki so prejeli največje enako število 123 
glasov. 124 
 125 

12. člen 126 
Izbor s tajnim glasovanjem se opravi z glasovalnimi lističi, na katerih so navedena imena kandidatov po 127 
abecednem vrstnem redu prve črke priimka. Glasuje se tako, da vsak delegat merodajne organizacije 128 
prejme en glasovalni listič in glasuje na način, da obkroži enega izmed navedenih kandidatov, razen pri 129 
izboru predstavnikov nacionalnih mladinskih organizacij, kjer lahko obkrožijo enega, dva ali tri navedene 130 
kandidate. Glasovalni lističi se oddajo v glasovalno skrinjico. Po končanem glasovanju se ugotovi, ali je 131 
posamezen kandidat dobil večino glasov vseh prisotnih v skupini merodajnih organizacij in je s tem tudi 132 
izbran. Če s tem glasovanjem ni prišlo do izbora predstavnikov v SVM, se opravi še drugi krog glasovanja 133 
med kandidati, ki niso prejeli večine glasov prisotnih, po katerem so izbrani tisti kandidati, ki prejmejo 134 
največ glasov. Če s tem še vedno ni prišlo do izbora, se opravi žreb med kandidati, ki so prejeli največje 135 
enako število glasov. Na listo kandidatov v drugem krogu se uvrstijo kandidati po enakem principu, kot je 136 
to navedeno v prejšnjem členu tega Pravilnika.  137 
 138 

13. člen 139 
Kolegij MSS imenuje tričlansko volilno komisijo, sestavljeno iz enega predstavnika MSS in dveh delegatov 140 
merodajnih organizacij. Znotraj volilne komisije se imenuje tudi predsednika le te. Vse vrste načinov izbora 141 
vodi volilna komisija, ki pripravi zapisnik o postopku izbora predstavnikov v Svet Vlade RS za mladino. 142 
 143 

14. Člen 144 
V primeru, da se izvoljeni kandidat merodajnih organizacij ne more udeležiti srečanja Sveta Vlade RS za 145 
mladino ima možnost pisno delegirati nadomestnega predstavnika. Prenos pooblastil velja zgolj za eno sejo. 146 
V primeru, da se predstavnik merodajnih organizacij ne udeleži treh zaporednih sej Sveta Vlade RS za 147 
mladino, MSS izvede volitve za nadomestnega predstavnika. Volitve se izpeljejo po postopku, ki je določen 148 
s tem pravilnikom.  149 
 150 

15. člen 151 
V primeru, da eden ali več predstavnikov merodajnih organizacij odstopi oz. preneha biti član Sveta Vlade 152 
RS za mladino, MSS izvede postopke za izbor nadomestnega predstavnika po enakem postopku, kot je 153 
določen s tem pravilnikom. 154 
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III. OBVEŠČANJE O IZBORU 155 
 156 

16. člen 157 
O Srečanju merodajnih organizacij se vodi zapisnik, za kar je zadolžen MSS. Zapisnik podpišejo člani volilne 158 
komisije. Zapisnik Srečanja se v roku 7 dni po srečanju posreduje prisotnim, sklep o imenovanju pa se objavi 159 
na spletni strani MSS.  160 
 161 

17. člen 162 
Predsednik MSS v roku 7 dni od Srečanja merodajnih organizacij ali roku, ki ga določi pristojni organ v okviru 163 
Vlade RS, obvesti Vlado RS o izbranih predstavnikih merodajnih organizacij v SVM. 164 
 165 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 166 
 167 

18. člen 168 
S sprejemom tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izboru predstavnikov merodajnih organizacij v Svetu 169 
Vlade RS za mladino, ki ga je Kolegij MSS sprejel dne 23. aprila 2009. 170 
 171 

19. člen 172 
Ta Pravilnik potrdi in spreminja Kolegij MSS. Pred potrditvijo ali spremembo tega pravilnika morajo biti vse 173 
merodajne organizacije obveščene in pozvane, da izrazijo svoje morebitno nestrinjanje s predlogom 174 
pravilnika. Kot uradni kanal za obveščanje Kolegij MSS prepoznava lastno spletno stran ter obveščanje po 175 
elektronski pošti. 176 
V primeru, da merodajna organizacija svojih pripomb ne pošlje v določenem roku, ki ne sme biti krajši od 5 177 
dni, se razume, da se merodajna organizacija strinja s predlogom tega Pravilnika ali predlogom spremembe 178 
tega Pravilnika. 179 
S potrditvijo in spremembami Pravilnika se na prvi naslednji seji seznani Zbor MSS. 180 
 181 

20. člen 182 
Ta Pravilnik začne veljati na dan po sprejemu na seji Kolegija MSS in velja do preklica. 183 
 184 
 185 
 186 

Miha Zupančič 187 
Predsednik Mladinskega sveta Slovenije 188 

 189 


