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Ljubljana, 19. avgust 2022 

 

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA 
ZA VOLITVE NADZORNEGA ODBORA MSS 

 
V skladu z 37. členom Statuta MSS sprejemam sklep o razpisu kandidacijskega postopka za volitve 3 članic oz. članov 
Nadzornega odbora MSS na 49. seji Zbora MSS, dne 14. oktobra 2022. Kandidacijski postopek prične teči v soboto, 
20. avgusta 2022. 

 
Kandidate za članice oz. člane Nadzornega odbora MSS lahko predlagajo organizacije – polnopravne članice MSS, in 
sicer izključno svoje članice oz. člane, ki na dan volitev ne smejo biti starejši od 30 let. 

 
Predloge kandidatur morajo organizacije na MSS posredovati v 30 dneh po dnevu začetka kandidacijskih postopkov s 
priporočeno pošto. Tajništvo MSS bo posredovalo listo kandidatur vsem polnopravnim članicam MSS najkasneje 21 dni 
pred dnevom volitev. Na listo kandidatur bodo uvrščene samo tiste kandidature, ki bodo posredovane v skladu s tem 
razpisom in statutom MSS. Nepravočasne, nepopolne in neustrezno opremljene vloge kandidatur bodo zavržene. 
Vloge z neustrezno opremljeno ovojnico bodo vrnjene pošiljatelju. 

 
Kandidature pošljite na priloženem obrazcu na naslov Mladinski svet Slovenije, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana, s 
priporočeno pošto in pripisom: Ne odpiraj – kandidatura za Nadzorni odbor MSS. Veljavne bodo kandidature, ki bodo 
oddane do 18. septembra 2022 do 23:59. 

 

Pristojnosti Nadzornega odbora MSS: 
● spremlja in nadzoruje pravilnost finančnega in materialnega poslovanja MSS, 
● spremlja izvajanje programa dela MSS in delo organov MSS v skladu s Statutom in drugimi akti MSS, 
● ocenjuje usklajenost splošnih aktov MSS s Statutom, 
● ocenjuje usklajenost posamičnih aktov organov MSS s Statutom in drugimi splošnimi akti MSS, 
● daje mnenja v zvezi z razlago Statuta MSS in drugih splošnih aktov MSS. 

 
Med izvolitvijo in prevzemom članic in članov Nadzornega odbora mora miniti vsaj 45 dni; v tem času se opravi predaja 
poslov. Mandat novo izvoljenih članic oz. članov Nadzornega odbora MSS bo trajal 2 leti. 

 
Za predsednico oziroma predsednika Nadzornega odbora MSS bo izvoljen tisti kandidat oz. kandidatka, ki bo prejel/a 
največje število glasov. 

 
 

Miha Zupančič, 
l.r. predsednik 

MSS 

Več, priloge: 
● MSS-075-18 Statut MSS 
● MSS-076-18 Pravilnik o volitvah in imenovanjih v MSS 
● Obrazec za kandidaturo (v nadaljevanju) 

 
 
 
 

http://mss.si/wp/wp-content/uploads/2020/07/MSS-075-18_statut_MSS.pdf
http://mss.si/wp/wp-content/uploads/2020/07/MSS-076-18-PVI.pdf
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Kandidatura za članice oz. člane Nadzornega odbora MSS na volitvah 14. oktobra 2022 
 

Navodilo: Izpolnite samo neobarvane okvirčke! 
 

 

 

1. IZJAVA ORGANIZACIJE PREDLAGATELJICE 

 
 

Organizacija polnopravna članica MSS 

 
 
 

Vpišite naziv organizacije. 

 
predlaga 

 
 

 
Vpišite ime in priimek kandidatke oz. kandidata. 

 
rojeno /rojenega 

 
 

 
Vpišite datum rojstva kandidatke oz. kandidata. 

 
za članico oz. člana Nadzornega odbora MSS. 

 
Ime in priimek odgovorne osebe 
organizacije: 

 

Podpis odgovorne osebe organizacije: Žig organizacije: 
  

2. DODATNI PODATKI O KANDIDATKI OZ. KANDIDATU 

Tel. št.:  E-pošta:  

3. IZJAVA KANDIDATKE OZ. KANDIDATA 

Spodaj podpisani  
 
 

Ime in priimek kandidatke oz. kandidata 



3/3 
 

 

izjavljam: 
● da se s kandidaturo za članico oz. člana Nadzornega odbora strinjam 

● da lahko MSS moje podatke iz 1. točke tega obrazca in morebitne priloge kandidaturi posreduje 
organizacijam članicam MSS. 

Kandidaturi prilagam: 
(OPOZORILO!: Priloge niso obvezne. Ne priložite ničesar, za kar ne želite, da bi se posredovalo organizacijam 
članicam.) 

 

• 
 

• 
 

• 
Podpis kandidatke / kandidata: 

 

 


