
 
Ljubljana, 12. 11. 2021 

Oznaka: MSS-167-21 

 

Pravilnik delovanju Komisije za mednarodne mladinske politike 

(KMMP) 

 

Mladinski svet Slovenije je leta 2021 v želji po večjem vključevanju mladih v mednarodne 
mladinske politike in po zagovorništvu mladih v mednarodni sferi ustanovil Komisijo MSS za 
mednarodne mladinske politike (KMMP). KMMP je ustanovljen z namenom vključevanja mladih 
v mednarodne mladinske politike in vplivanja na razvoj mednarodnih mladinskih politik. Na tej 
osnovi želi MSS okrepiti položaj mladih in mladinskih organizacij v mednarodni sferi ter ponuditi 
mladim priložnosti za vključevanje v mednarodne mladinske politike. S pomočjo dela KMMP bo 
MSS prispeval k aktivnemu zagotavljanju enakih možnosti za mlade v Sloveniji ter izven Slovenije. 
 

Vloga in naloge KMMP: 

 

 spremljanje, ocenjevanje in odzivanje na aktualne teme mednarodnih področnih 

mladinskih politik; 

 priprava programskih, mnenjskih in ostalih dokumentov MSS – t.j. stališč o temah, 

povezanih  z mladimi na mednarodni ravni; 

 seznanjanje javnosti o stališčih ter o vsebini programskih dokumentov Evropskega 

mladinskega foruma (YFJ) ter ostalih mednarodnih (medvladnih) organizacij; 

 sodelovanje pri pripravi zagovorniških dokumentov oziroma stališč ter mnenjskih 

dokumentov Evropskega mladinskega foruma (YFJ); 

 podajanje mnenj h kandidaturam kandidatov in kandidatk MSS-ja v mednarodnih 

organizacijah in mrežah, v katere je vključen MSS: 

 predlaga kandidate in kandidatke MSS za udeležbo na mednarodnih dogodkih;  

 sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in institucijami kot so Evropski mladinski 

forum, Evropski parlament, Evropska komisija, Svet Evrope, OZN, tuja veleposlaništva ter 

tudi Ministrstvo za zunanje zadeve. 

 informiranje in posredovanje informacije o mednarodnih priložnostih za mlade;  

 spremljanje implementacije strategij, resolucij in priporočil mednarodnih organizacij za 

mlade v Sloveniji in Evropi; 

 sodelovanje na tematskih dogodkih MSS, ki so povezani z mednarodnimi tematikami;  

 možnost sodelovanja in posvetovanja o dotičnih politikah s Komisijo za mladinske politike 

(KMP); 

 druge naloge, povezane z namenom KMMP. 

Sodelovanje s KMP 

Za implementacijo mednarodnih mladinskih politik v nacionalni okvir MSS je za KMMP 
priporočeno, da redno sodeluje z KMP in se obvešča o dogajanju na področju mednarodnih  
mladinskih politik, ki so relevantne tudi za aktualno mladinsko problematiko s katero se ukvarja 
KMP. 

 



 
 

 

Organiziranost KMMP 

 
KMMP vodi podpredsednik MSS za mednarodne mladinske politike.  
 
Člani in članice KMMP se sestanejo najmanj dvakrat letno na skupni seji pred COMEM-om, ki lahko 
poteka v živo ali v digitalni obliki. Sestankov celotne KMMP se lahko udeleži več predstavnikov oz. 
predstavnic organizacij članic MSS. Po potrebi se sestajajo v okviru delovnih skupin KMMP, ki se 
oblikujejo sproti glede na temo oz. področje, ki bo obravnavano ali glede na mednarodni nivo 
sodelovanja. V posamezno delovno skupino so vabljeni vsi člani in članice KMMP, tvorijo pa jo le 
tisti, ki so prisotni na posameznem sestanku. Delovne skupine KMMP lahko delujejo ali se sestajajo 
v živo ali v digitalni obliki. 

Članstvo v KMMP 

Organizacije članice MSS na poziv MSS za članstvo v KMMP ali na lastno pobudo predlagajo po 

eno  predstavnico oz. enega predstavnika. V primeru daljše nezmožnosti sodelovanja 

posameznega predstavnika oz. predstavnice v KMMP organizacije članice predlagajo 

nadomestnega predstavnika oz. predstavnico. V primeru enkratne nezmožnosti sodelovanja 

posameznih članic oz. članov KMP organizacij članic v aktivnostih KMMP, lahko organizacije 

članice za posamezen dogodek predlagajo nadomestne člane oz. članice. 

Če so predstavniki oz. predstavnice organizacij članic v KMP neodzivni, in sicer da se ne udeležijo 
3 zaporednih srečanj delovnih skupin oz. celotne KMMP, jih Kolegij MSS izključi iz KMMP, o čemer 
obvesti izključene predstavnike oziroma predstavnice ter njihove organizacije. V tem primeru 
lahko posamezna organizacija članica, katere predstavniki oz. predstavnice so bili/e izključeni/e iz 
KMMP, takoj poda predlog za novega člana oz. članico.  
 
Člani oz. članice KMMP so še predsednik MSS ter vsi podpredsedniki in podpredsednice MSS. V 
KMMP in njenih delovnih skupinah lahko sodelujejo tudi zaposleni na MSS. 
 
Administrativna in strokovna podpora KMP 

 
Administrativno in strokovno podporo KMMP nudijo zaposleni v pisarni MSS.  
Administrativno podporo vodi oseba, zaposlena v pisarni MSS, ki jo določi Kolegij MSS.  
Strokovno podporo vodijo strokovni sodelavci oz. strokovne sodelavke MSS.  

Potrditev pravilnik delovanja KMMP 

Pravilnik delovanju Komisije za mednarodne mladinske politike KMMP potrdi Kolegij MSS in se 

nato objavi na spletni strani MSS.  

Pravilnik začne veljati dan po objavi na spletni strani MSS. 
 

Patrik Bole, 
podpredsednik MSS za mednarodno sodelovanje 


