
 
 

 

MSS-102-22 
 

Ljubljana, 19. avgust 2022 
 

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA 
ZA VOLITVE PREDSEDNICE oz. PREDSEDNIKA MSS 

 

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

 
Kandidate za predsednico oz. podpredsednika lahko predlagajo organizacije – polnopravne članice MSS, in 
sicer izključno svoje članice oz. člane, ki na dan volitev ne smejo biti starejši od 30 let. Predlog kandidature 
mora vsebovati pisne podpore kandidaturi iz najmanj štirih organizacij – polnopravnih članic MSS - poleg 
organizacije predlagateljice. Vsaka organizacija članica MSS lahko izrazi podporo dvema kandidatoma 
oziroma kandidatkama za posamezno funkcijo. 

 
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 predsednico / predsednika MSS. Veljavne bodo 
kandidature, ki bodo oddane do 18. septembra 2022 do 23:59. 

 

Predsednica oz. predsednik MSS skupaj s podpredsednicami oz. predsedniki MSS sestavlja Kolegij MSS 
(izvršni organ MSS). Med izvolitvijo in prevzemom funkcije predsednika mora miniti vsaj 45 dni; v tem času se 
opravi predaja poslov. Mandat novo izvoljene predsednice oz. predsednika bo trajal 2 leti. 

 
 
 

Anton Žan Uranc, 
l.r. podpredsednik 

MSS 
 
 

Več, priloge: 
● MSS-075-18 Statut MSS 
● MSS-076-18 Pravilnik o volitvah in imenovanjih v MSS 
● Dodatno besedilo k razpisu kandidacijskega postopka za volitve predsednice oz. predsednika MSS (v 

nadaljevanju) 

● 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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PRILOGA k dokumentu MSS-102-22 
 

Zadeva: DODATNO BESEDILO K RAZPISU KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA za volitve predsednice oz. 
predsednika MSS 

 
Predsednica oz. predsednik MSS opravlja naslednje zadolžitve: 

● je vez med organizacijami članicami in MSS; 
● skrbi za učinkovito komunikacijo med organizacijami članicami in MSS; 
● skrbi za vključevanje novih organizacij članic v MSS; 
● prizadeva si za povezovanje z drugimi akterji v mladinskem sektorju in izven njega oz. za sklepanje 

strateških partnerstev; 

● predstavlja MSS v odnosu do organizacij članic in zunanjih javnosti; 
● vodi zagovorništvo v najvišjih zagovorniških procesih na področju horizontalnih in vertikalnih mladinskih 

politik; 
● sodeluje z odločevalci (predsednik RS, ministrstva, poslanci, vlada, strokovne službe, drugi organi državne 

uprave, delovne skupine itd.); 

● vodi Kolegij MSS ter skrbi za njegovo delovanje; 
● vodi tajništvo MSS. 

 
 

Predsednica oz. predsednik MSS ima v skladu z 28. členom Statuta MSS določene še naslednje naloge: 

● zastopa organizacijo v pravnem prometu, 
● razpisuje kandidacijske postopke za volitve in imenovanja v skladu s Statutom in Pravilnikom o volitvah in 

imenovanjih, 
● predlaga v imenovanje generalnega sekretarja MSS, 
● sklicuje seje Kolegija in Zbora MSS, 

● odgovarja za finančno in materialno poslovanje MSS, 
● opravlja druge naloge v skladu s Statutom in drugimi akti MSS. 

 
Predsednica oz. predsednik MSS lahko funkcijo opravlja profesionalno ali neprofesionalno. 
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Kandidatura za predsednico oz. predsednika 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 mesto predsednice oz. predsednika MSS. 

Kandidaturi prilagamo izjave o podpori naslednjih organizacij polnopravnih članic MSS (obvezne so 4 izjave 
o podpori): 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Ime in priimek odgovorne osebe 
organizacije: 

 

Podpis odgovorne osebe organizacije: Žig organizacije: 
  

2. DODATNI PODATKI O KANDIDATKI OZ. KANDIDATU 

Tel. št.:  E-pošta:  
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3. IZJAVA KANDIDATKE OZ. KANDIDATA 

Spodaj podpisani  

 
Ime in priimek kandidatke oz. kandidata 

izjavljam: 
● da se s kandidaturo za predsednico oz. predsednika strinjam 

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

Kandidaturi poleg izjav o podpori prilagam še: 
(OPOZORILO!: Druge priloge (razen izjav o podpori) niso obvezne. Ne priložite ničesar, za kar ne želite, da bi se 
posredovalo organizacijam članicam.) 

• 

• 

• 

Podpis kandidatke / kandidata: 

 

 

Ne pozabite obrazcu priložiti vsaj 4 izjave o podpori! 


