
   
 

 

 

V Ljubljani, 4. septembra 2021         MSS-137-21 

Razpis za izbor članov Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino 

 
V skladu s pozivom Urada RS za mladino in s 1. členom Pravilnika o izboru predstavnikov merodajnih organizacij 
v Svetu Vlade RS za mladino razpisujemo kandidacijski postopek za člane Sveta vlade RS za mladino (v 
nadaljevanju: SVM), in sicer za: 
 

• 3 predstavnike nacionalnih mladinskih organizacij; 

• 1 predstavnika mladinskih svetov lokalnih skupnosti; 

• 1 predstavnika mladinskih organizacij v reprezentativnih sindikatih; 

• 1 predstavnika drugih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju mladine. 
 
Razpisni pogoji in priporočila: 
Merodajne organizacije lahko kandidirajo svoje kandidate, ki so na dan vložene kandidature že dopolnili 15 in na 
dan vložene kandidature še niso dopolnili 30 let.  
 
Od kandidatk ali kandidatov se pričakuje širše poznavanje mladinske politike, večletne izkušnje na področju 
mladinskega dela in poznavanje socialne problematike mladih. Pričakovane obveznosti članov SVM so 
predvidoma štiri do šest sej letno ter pripravljalni sestanki pred sejami. 
 
Merodajne organizacije za sodelovanje v postopkih izbire predstavnika mladih v sindikatih so: 

1. Sindikati ali mladinske organizacije v sindikatih s statusom v javnem interesu v mladinskem sektorju v 
skladu z Zakonom o javnem interesu v mladinskem sektorju in 

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

 
Kandidature morajo vsebovati: 

• življenjepis v Europass obliki (obrazec najdete na povezavi http://europass.cedefop.europa.eu/); 

• motivacijsko pismo kandidatke/kandidata; 

• podporno pismo organizacije predlagateljice. 
 
Upoštevane bodo le popolno opremljene kandidature, oddane do 20. 9. 2021, do 24:00 s priporočeno pošto, 
naslovljene na Mladinski svet Slovenije, Dunajska 5, 1000 Ljubljana in s pripisom »Ne odpiraj —kandidatura za 
SVM« ali poslane po elektronski pošti na naslov prijave@mss.si. Vsaka organizacija lahko predlaga največ eno 
kandidatko oz. kandidata. 
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Nadaljnji postopki: 
Izbor članov SVM se bo za vsako od štirih merodajnih skupin organizacij opravil na srečanju, ki bo 5. 10. 2021. 
Vsaka skupina merodajnih organizacij bo posebej opravila izbor svojega predstavnika v SVM, in sicer z glasovanjem 
vseh prisotnih pooblaščenih predstavnikov posamezne skupine organizacij. Seznam kandidatur vam bomo 
posredovali najkasneje 10 dni pred srečanjem. 
 

Miha Zupančič 
Predsednik Mladinskega sveta Slovenije 

 


