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 1 
 2 

MSS-105-12 3 
 4 
Na podlagi 14. člena Statuta Mladinskega sveta Slovenije Kolegij Mladinskega sveta Slovenije sprejema 5 
naslednji: 6 
 7 

PRAVILNIK O VČLANJEVANJU IN ČLANSTVU V 8 

MLADINSKEM SVETU SLOVENIJE (MSS) 9 

 10 
 11 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 12 
 13 

1. člen 14 
Ta pravilnik določa način včlanjevanja v MSS in izčlanjevanja organizacij članic MSS ter pravice in 15 
dolžnosti članstva. 16 
 17 

2. člen 18 
V MSS se lahko včlanjujejo izključno mladinske organizacije, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja mladinski 19 
sektor. 20 
 21 

3. člen 22 
V Mladinskem svetu Slovenije sta dve obliki članstva: polnopravno in pridruženo članstvo. Samo 23 
polnopravne članice imajo volilno in glasovalno pravico na najvišjem organu ter  pravico do kandidiranja 24 
v organe MSS. 25 
 26 
 27 

II. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANSTVA 28 
 29 

4. člen 30 
Polnopravna članica MSS ima pravico: 31 

• sodelovati v statutarnih aktivnostih MSS; 32 
• so-določati in uresničevati politiko MSS;  33 
• sodelovati pri aktivnostih MSS;  34 
• kandidirati svoje predstavnice in predstavnike v voljena in imenovana telesa znotraj in zunaj MSS;  35 
• voliti in imenovati skladno s prejšnjo alinejo;  36 
• posredovati pripombe, mnenja, stališča, predloge in pobude organom MSS; 37 
• do uporabe imena MSS po predhodni pisni odobritvi predsednice oziroma predsednika MSS; 38 
• druge pravice v skladu s Statutom in akti MSS. 39 

 40 
5. člen 41 

Pridružena članica MSS ima pravico: 42 
• sodelovati v statutarnih aktivnostih MSS brez pravice do glasovanja; 43 
• vključevati se v vsebinske razprave, ki  jih organizira MSS; 44 
• sodelovati pri aktivnostih MSS; 45 
• dajati predloge in pobude organom MSS ter druge pripombe, mnenja in stališča;  46 
• do uporabe imena MSS po predhodni pisni odobritvi predsednice oziroma predsednika MSS; 47 
• druge pravice v skladu s Statutom in akti MSS. 48 

 49 
Pridružena članica nima pravice glasovati in voliti na najvišjem organu MSS ter pravice do kandidiranja v 50 
organe MSS. 51 
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 52 
6. člen 53 

Polnopravna članica MSS ima dolžnost: 54 
• sodelovati na sejah najvišjega organa MSS; 55 
• da se ravna po Statutu MSS in drugih aktih MSS; 56 
• izpolnjevati pogoje za članstvo, določene s tem statutom; 57 
• obveščati MSS o zasedanju svojega najvišjega organa; 58 
• poravnavati članarino MSS. 59 

 60 
Pridružena članica ima enake dolžnosti kot polnopravna, razen udeležbe na sejah najvišjega organa. 61 
 62 

7. člen 63 
Omejitve pravic oz. zamrznitev članstva 64 

V primeru, da organizacija članarine ne poravna pravočasno, začasno izgubi pravico do odločanja v 65 
Zboru MSS in pravico do sodelovanja pri tistih aktivnostih MSS, za katere Kolegij MSS tako določi, dokler 66 
ne poravna članarine. Takšna organizacija se ne šteje v kvote za sprejemanje odločitev. 67 
 68 
Organizaciji članici, ki se ne udeleži 2 zaporednih sej Zbora MSS, članstvo zamrzne. To pomeni, da 69 
začasno nima pravice do sodelovanja pri tistih aktivnostih MSS, za katere Kolegij MSS tako določi, in da 70 
se organizacija ne šteje v kvote za sprejemanje odločitev. Članstvo organizacije se odmrzne, ko se 71 
udeleži seje Zbora. 72 
 73 
 74 

III. POGOJI ZA ČLANSTVO 75 
 76 

8. člen 77 
Polnopravno članstvo 78 

Polnopravno članstvo lahko pridobi mladinska organizacija, ki: 79 
• zaprosi za članstvo v MSS; 80 
• ima status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju v skladu z zakonom, ki ureja 81 

mladinski sektor; 82 
• izpolnjuje pogoje za pridobitev statusa nacionalne mladinske organizacije v skladu z zakonom, ki 83 

ureja mladinski sektor; 84 
• ima status nacionalne mladinske organizacije; 85 
• ni sestavni del obstoječe organizacije članice MSS ter nima pretežno svojih izpostav na identičnih 86 

lokacijah kot obstoječa organizacija članica MSS. 87 
 88 

9. člen 89 
Pridruženo članstvo 90 

Pridruženo članstvo lahko pridobi organizacija, ki: 91 
• je mladinska organizacija v skladu z določili zakona, ki ureja javni interes v mladinskem sektorju; 92 
• deluje samostojno, in sicer vsaj 2 leti; 93 
• deluje na enem ali več področjih mladinskega sektorja in na teh področjih izkazuje pomembne 94 

dosežke; 95 
• je demokratično organizirana in deluje po načelu: mladi za mlade in v korist mladih; 96 
• ima najmanj 50 članic in članov; 97 
• deluje v najmanj treh (3) statističnih teritorialnih enotah v Republiki Sloveniji, določenih na ravni 98 

NUTS 3 v skladu s predpisi Evropske unije o skupni klasifikaciji teritorialnih enot; 99 
• ni sestavni del obstoječe organizacije članice MSS ter nima večine svojih izpostav na identičnih 100 

lokacijah kot obstoječa organizacija članica MSS. 101 
 102 
Zbor MSS lahko dodeli pridruženo članstvo tudi organizacijam, ki ne izpolnjujejo pogoja teritorialne 103 
pokritosti, če: 104 

• se organizacija sklicuje na svojo pripadnost posamezni družbeni manjšini ali 105 
• organizacija deluje na specifičnem področju, ki ga obstoječe organizacije članice ne pokrivajo. 106 

 107 



 

Pravilnik o včlanjevanju in članstvu v MSS                                                                  3 
 

IV. POSTOPEK VČLANITVE IN PRENEHANJA ČLANSTVA 108 
 109 

10. člen 110 
Organizacija, ki želi pridobiti članstvo v MSS, mora predložiti popolno prošnjo za sprejem v članstvo 111 
najmanj 30 dni pred dnevom seje Zbora MSS. To stori z v ta namen predpisanim obrazcem, kateremu 112 
priloži zahtevane dokumente. 113 
 114 

11. člen 115 
Za namen včlanjevanja organizacij v MSS generalna sekretarka oz. generalni sekretar pripravi  obrazec, ki 116 
ga morajo izpolniti kandidatke za članstvo. Obrazec mora biti objavljen na spletnih straneh MSS. 117 
 118 

12. člen 119 
Prošnja za polnopravno članstvo 120 

Prošnja za polnopravno članstvo mora vsebovati: 121 
• sklep pristojnega organa organizacije o vložitvi prošnje za članstvo v MSS; 122 
• dokazilo o statusu nacionalne mladinske organizacije, kot ga določa zakon, ki ureja javni interes v 123 

mladinskem sektorju; 124 
• kopijo temeljnega akta organizacije; 125 
• seznam lokalnih izpostav organizacije z naslovi ter 126 
• pisno izjavo, da organizacija sprejema in bo spoštovala Statut in druge akte MSS. 127 

 128 
Dokazilo o statusu nacionalne mladinske organizacije lahko pridobi tudi generalna sekretarka oz. 129 
generalni sekretar MSS od pristojnega državnega organa. 130 
 131 

13. člen 132 
Prošnja za pridruženo članstvo 133 

Prošnja za pridruženo članstvo mora vsebovati: 134 
• sklep pristojnega organa organizacije o vložitvi prošnje za članstvo v MSS; 135 
• dokazilo o statusu društva oz. mladinske organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju, 136 

kot ga določa zakon, ki ureja javni interes v mladinskem sektorju - v primeru, da organizacija ima 137 
ta status; 138 

• kopijo temeljnega akta organizacije; 139 
• seznam lokalnih izpostav organizacije z naslovi; 140 
• poročilo ali druga dokazila o delovanju v vsaj treh različnih teritorialnih enotah po NUTS-3; 141 
• pisno izjavo o številu članic in članov organizacije ter 142 
• pisno izjavo, da organizacija sprejema in bo spoštovala Statut in druge akte MSS. 143 

Dokazilo o statusu mladinske organizacije v javnem interesu lahko pridobi tudi generalna sekretarka oz. 144 
generalni sekretar MSS od pristojnega državnega organa. 145 
 146 
Organizacije, ki nimajo statusa mladinske organizacije v javnem interesu in zaprosijo za pridruženo 147 
članstvo, morajo prošnji za članstvo priložiti še: 148 

• kopijo obvestila Statističnega urada RS o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti za poslovni 149 
subjekt; 150 

• poročilo ali druga dokazila o delovanju v dveh letih pred vložitvijo prošnje; 151 
• aktualni program dela organizacije; 152 
• pisno izjavo, da organizacija opravlja javno koristne dejavnosti za mladino ter deluje po načelu 153 

mladi za mlade in/ali v korist mladih;  154 
• pisno izjavo, da ima organizacija najmanj 90% članstva v starosti do 29 let; 155 
• seznam imen in letnic rojstva članov izvršilnega organa oz. organa rednega upravljanja 156 

organizacije. 157 
 158 
Če se organizacija sklicuje na pripadnost družbeni manjšini ali če deluje na specifičnem področju, ki ga 159 
obstoječe organizacije članice ne pokrivajo, seznam lokalnih izpostav in dokazila o delovanju v treh 160 
teritorialnih enotah niso relevantna.  161 
 162 
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Za presojo, ali je sklicevanje na pripadnost družbeni manjšini upravičeno oziroma ali organizacija 163 
dejansko pokriva specifično področje, ki ga obstoječe organizacije članice ne pokrivajo, je v prvi fazi 164 
pristojen Kolegij MSS, ki si lahko pri tem pomaga s komisijo za preverjanje izpolnjevanja pogojev za 165 
članstvo; za dokončno odločitev pa je pristojen Zbor MSS. 166 
 167 

14. člen 168 
Mnenje Kolegija 169 

Kolegij MSS pripravi mnenje k prošnji organizacije za članstvo, ki ga posreduje Zboru MSS. 170 
 171 
Če organizacija izpolnjuje vse pogoje za polnopravno članstvo, se to zapiše v mnenje Kolegija. 172 
 173 

15. člen 174 
Zavrnitev prošnje za članstvo 175 

Če se pojavijo nedvoumni dokazi ali organizacija predloži podatke, iz katerih je razvidno, da ne ustreza 176 
pogojem za članstvo v MSS, lahko Kolegij MSS prošnjo za članstvo zavrne in je ne posreduje v obravnavo 177 
Zboru MSS; organizacijo, ki je zaprosila za članstvo, pa obvesti o svoji odločitvi. 178 
 179 
Če dotična organizacija meni, da kljub temu pogoje za članstvo izpolnjuje, se na odločitev lahko pritoži v 180 
30 dneh od prejema obvestila. V tem primeru mora Kolegij njeno prošnjo za članstvo posredovati Zboru 181 
MSS v odločanje. 182 
 183 

16. člen 184 
Pomanjkljiva prošnja 185 

Če je prošnja za članstvo pomanjkljiva, generalna sekretarka oz. generalni sekretar organizacijo pozove k 186 
dopolnitvi. Postopki včlanitve se nadaljujejo, ko organizacija ustrezno dopolni svojo prošnjo za članstvo. 187 
Roki, povezani s predložitvijo prošnje za članstvo, pričnejo teči, ko je prošnja popolna. 188 
 189 

17. člen 190 
Komisija za preverjanje izpolnjevanja pogojev za članstvo 191 

Če ima Kolegij MSS težave pri pripravi mnenja k prošnji organizacije za članstvo ali če dvomi v 192 
izpolnjevanje pogojev organizacije za članstvo v MSS, lahko za preverjanje podatkov o organizaciji 193 
pooblasti komisijo za preverjanje izpolnjevanja pogojev za članstvo, ki mora imeti vsaj 3 člane oz. 194 
članice. 195 
 196 
Komisijo za preverjanje izpolnjevanja pogojev za članstvo v MSS imenuje in vodi generalna sekretarka oz. 197 
generalni sekretar MSS, ki lahko vanjo imenuje zaposlene na MSS po lastni izbiri. V komisiji imajo pravico 198 
sodelovati tudi vsi zainteresirani člani Kolegija in Nadzornega odbora MSS. 199 
 200 
Če Kolegij MSS kljub preverjanju še vedno dvomi v izpolnjevanje posameznih pogojev za članstvo pri 201 
organizaciji, ki kandidira za članstvo, lahko to zapiše v svoje mnenje, ki ga tudi ustrezno razloži. 202 
 203 

18. člen 204 
Postopek za preverjanje izpolnjevanja pogojev za članstvo 205 

Če se pojavijo dvomi o izpolnjevanju pogojev za pridobitev statusa nacionalne mladinske organizacije, ne 206 
glede na to, da organizacija ta status ima, in ne glede na to, da je organizacija že včlanjena v MSS, Kolegij 207 
MSS sproži postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za članstvo. 208 
 209 
Postopek za preverjanje izpolnjevanja pogojev za članstvo si komisija določi sama glede na posamezno 210 
prošnjo za članstvo oz. dotično situacijo. 211 
 212 
Postopek preverjanja lahko zajema pogovore z vodstvom organizacije, ki je v obravnavi, pregled njenega 213 
temeljnega akta ter drugih aktov, ki določajo njeno delovanje, ter vpogled v dokazila o izpolnjevanju 214 
pogojev, kakor jih določa tudi Pravilnik o izvajanju Zakona v javnem interesu v mladinskem sektorju.  215 
 216 
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Delo komisije se mora zaključiti v roku 90 dni od predložitve prošnje za članstvo. Generalna sekretarka 217 
oz. generalni sekretar ugotovitve komisije posreduje Kolegiju MSS, ki nato odloči o nadaljnjih postopkih 218 
v skladu s predloženimi ugotovitvami. 219 
 220 

19. člen 221 
Postopek obravnave prošnje za članstvo na Zboru MSS določa Poslovnik Zbora MSS. 222 
 223 

20. člen 224 
Prenehanje članstva 225 

Članstvo v MSS preneha: 226 
• z izstopom: organizacija lahko izstopi iz MSS s pisno izjavo, ki jo predloži Zboru MSS; 227 
• s črtanjem: če organizacija ne poravna članarine MSS v dveh zaporednih letih;  228 
• z izključitvijo: kadar organizacija grobo krši Statut ali druge akte MSS. 229 
• avtomatično: s prenehanjem organizacije ali če organizacija ne izpolnjuje več pogojev za članstvo. 230 
Če polnopravna organizacija članica MSS ne izpolnjuje več pogojev za članstvo, je dolžna o tem obvestiti 231 
MSS, in sicer v 30 dneh po prenehanju izpolnjevanja pogojev. 232 
 233 
 234 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 235 
 236 

21. člen 237 
Organizacije, ki so bile ob sprejemu statuta (ozn. MSS-093-12) članice MSS, ohranijo svoje članstvo pod 238 
prejšnjimi pogoji za članstvo do 12. junija 2013. 239 
 240 

22. člen 241 
Kolegij MSS bo v juniju 2013 opravil revizijo članstva, s katero bo zagotovil ustrezanje organizacij članic 242 
pogojem za članstvo v skladu z zakonodajo in akti MSS. 243 
 244 

23. člen 245 
Ta pravilnik kot tudi njegove spremembe in dopolnila sprejema Kolegij MSS z večino opredeljenih glasov. 246 
 247 

24. člen 248 
Pobudo za spremembo tega pravilnika lahko predložijo generalna sekretarka oz. generalni sektretar 249 
MSS, člani organov MSS ter organizacije članice MSS. Pobudo je potrebno nasloviti na Kolegij MSS, ki jo 250 
mora nato obravnavati na svoji naslednji seji. 251 
 252 

25. člen 253 
Ta pravilnik začne veljati na dan po sprejemu na seji Kolegija MSS. 254 
 255 
 256 
 257 
 258 
 259 
 260 
 261 
 262 
Pravilnik  je bil sprejet na 28. seji Kolegija MSS v Ljubljani, dne 3. septembra 2012. 263 
 264 
Predsednik MSS:  Kamal Izidor Shaker, l.r. 265 


