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MSS-179-12 
Ljubljana, 10. 12. 2012  
 

PROTOKOL O SODELOVANJU MLADIH V KOMISIJI MSS ZA MLADINSKE POLITIKE 
 

Mladinski svet Slovenije je leta 2009 v želji po večji in bolj vseobsegajoči realizaciji svojega poslanstva 
ustanovil Komisijo MSS za mladinske politike (KMP), in sicer z namenom razvijanja področij nacionalnih 
mladinskih politik. Na tej osnovi želi MSS okrepiti položaj mladih in mladinskih organizacij v družbi, saj 
meni, da je aktivna udeležba tega segmenta prebivalstva v javnem življenju ključna za dobrobit in visoko 
kvaliteto življenja. S pomočjo dela KMP MSS tudi prispeva k preprečevanju diskriminacije, doslednem 
spoštovanju pravic vseh mladih in k aktivnemu zagotavljanju enakih možnosti.  
 
Naloge KMP: 

- spremljanje, ocenjevanje in odzivanje na aktualne teme nacionalnih področnih mladinskih 
politik, 

- priprava programskih, mnenjskih in ostalih dokumentov MSS – t.j. stališč o temah, povezanih z 
mladimi (tako strukturnih kot vsebinskih), informiranje javnosti o stališčih, 

- seznanjanje javnosti z vsebino programskih dokumentov, 
- sodelovanje z Državnim zborom RS, Vlado RS in njenimi ministrstvi ter Uradom RS za mladino v 

procesu sprejemanja odločitev, ki posredno ali neposredno vplivajo na življenje in delo mladih, 
- druge naloge, povezane z namenom KMP. 

 
Organiziranost KMP:  
 
KMP vodi podpredsednik MSS, ki je odgovoren za področje participacije. 
 
Člani in članice KMP se najmanj dvakrat letno sestanejo na skupni dvodnevni seji. Po potrebi se 
sestanejo tudi na krajših skupnih srečanjih. Poleg tega se redno sestajajo v okviru delovnih skupin KMP, 
ki se oblikujejo sproti glede na temo oz. področje, ki bo obravnavano. V posamezno delovno skupino so 
vabljeni vsi člani in članice KMP, tvorijo pa jo le tisti, ki so prisotni na sestanku določene delovne 
skupine. Poleg opisanih metod dela se lahko namesto srečanj, sej in sestankov organizira spletno 
posvetovanje na določeno temo. 
 
Vsaka delovna skupina ima vodjo, ki je praviloma podpredsednik oz. podpredsednica MSS, odgovoren 
oz. odgovorna za dotično področje in v tem primeru ni potrebna potrditev vodje delovne skupine na 
Kolegiju MSS. Vodja delovne skupine je lahko tudi član oz. članica KMP z odličnim poznavanjem področja 
delovne skupine, vendar ga mora predhodno potrditi Kolegij MSS.  
 
Vsak člani oz. vsaka članica KMP lahko aktivno sodeluje na sestankih vseh delovnih skupini, ki si jih izbere 
glede na lasten interes in poznavanje področja.  
 
Delovne skupne se sestajajo večkrat letno po potrebi.  
 
Članstvo v KMP: 
 
Organizacije članice MSS na poziv MSS za članstvo v KMP ali na lastno pobudo predlagajo največ 3 
predstavnike. Izbor potrdi Kolegij MSS. V primeru daljše nezmožnosti sodelovanja posameznega 
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predstavnika oz. predstavnice v KMP organizacije članice predlagajo nadomestnega predstavnika oz. 
predstavnico. Nadomestne predstavnike oz. predstavnice organizacij članic v KMP prav tako potrdi 
Kolegij MSS. V primeru enkratne nezmožnosti sodelovanja posameznih predstavnikov oz. predstavnic 
organizacij članic v aktivnostih KMP, lahko organizacije članice brez obveznosti potrditve Kolegija MSS za 
posamezen dogodek predlagajo nadomestne predstavnike oz. predstavnice.  
 
Če so predstavniki oz. predstavnice organizacij članic v KMP neodzivni tako, da se ne udeležijo 3 
zaporednih srečanj, sej ali sestankov delovnih skupin oz. celotne KMP, jih Kolegij MSS izključi iz KMP, 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 KMP, 
takoj poda pobudo za članstvo novega predstavnika oz. nove predstavnice, ki jih na svoji naslednji seji 
potrdi Kolegij MSS.  
 
Organizacije članice MSS lahko v KMP kadarkoli predlagajo tudi dopolnilne člane oz. članice, ki poleg 
predstavnikov oz. predstavnic organizacij članic v KMP lahko sodelujejo v delovnih skupinah KMP, 
vendar največ enega na delovno skupino. 
Število predstavnikov oz. predstavnic organizacij članic v delovnih skupinah na ta način ni omejeno, 
medtem ko pa se sej in sestankov celotne KMP lahko udeležita dva predstavnika oz. dve predstavnici na 
organizacijo članico. 
 
Člani oz. članice KMP so poleg predstavnikov oz. predstavnic organizacij članic MSS lahko drugi 
zainteresirani mladi in mladi strokovnjaki. Teh lahko na sejah in srečanjih celotne KMP sodeluje največ 5, 
medtem ko lahko v delovnih skupinah sodelujejo v neomejenem številu.  
 
Člani oz. članice KMP so lahko tudi trenerji iz Bazena trenerjev MSS, ki ob pozivu MSS izrazijo željo po 
sodelovanju v KMP. 
 
Člani oz. članice KMP so še predsednik MSS ter vsi podpredsedniki in podpredsednice MSS. V KMP in 
njenih delovnih skupinah lahko sodelujejo tudi zainteresirani člani in članice pisarne MSS. 
 
Administrativna in strokovna podpora KMP 
 
Administrativno in strokovno podporo KMP nudijo zaposleni v pisarni MSS.  
Administrativno podporo vodi ena oseba, zaposlena v pisarni MSS, ki jo določi Kolegij MSS.  
Strokovno podporo vodijo strokovni sodelavci oz. strokovne sodelavke MSS.  
 
Protokol o sodelovanju mladih v KMP potrdi Kolegij MSS in se nato objavi na spletni strani MSS.  
 
Protokol začne veljati dan po objavi na spletni strani MSS. 
 
 

Miha Mohorko, 
podpredsednik MSS za participacijo in organiziranje mladih 


