MSS-063-09
Na podlagi stališča Mladinskega sveta Slovenije o Svetu Vlade RS za mladino in zaključkov Posveta
MSS na temo Sveta Vlade RS je Kolegij MSS na svoji seji dne 23. aprila 2009 sprejel naslednji

Pravilnik o izboru
predstavnikov merodajnih organizacij
organizacij
v Svetu Vlade RS za mladino

I. Splošne določbe
1. člen
Na podlagi Sklepa Vlade RS o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade RS za mladino je Mladinski svet
Slovenije (MSS) pristojen za vodenje postopkov izbire kandidatov za Svet Vlade RS za mladino
(SVM); in sicer za:
- 3 predstavnike nacionalnih mladinskih organizacij;
- 1 predstavnika mladinskih svetov lokalnih skupnosti;
- 1 predstavnika mladinskih organizacij v reprezentativnih sindikatih;
- 1 predstavnika drugih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju mladine.
2. člen
Merodajne organizacije za sodelovanje v postopkih izbire predstavnika nacionalnih mladinskih
organizacij so organizacije, ki so pridobile status upravičenosti do sofinanciranja v skupini
»nacionalne mladinske organizacije« na podlagi zadnjega izvedenaga Javnega poziva Urada RS za
mladino za sofinanciranje organizacij na področju mladinskega dela.
Merodajne organizacije za sodelovanje v postopkih izbire predstavnika mladinskih svetov lokalnih
skupnosti so organizacije, ustanovljene na podlagi Zakona o mladinskih svetih kot mladinski svet
lokalne skupnosti.
Merodajne organizacije za sodelovanje v postopkih izbire predstavnika mladinskih organizacij v
reprezentativnih sindikatih so sindikati, ki imajo status reprezentativnosti v skladu z Zakonom o
reprezentativnosti sindikatov in aktualno odločbo pristojnega ministrstva.
Merodajne organizacije za sodelovanje v postopkih izbire predstavnika drugih nevladnih
organizacij, ki delujejo na področju mladine so organizacije, ki so pridobile status upravičenosti
do sofinanciranja v skupini »druge mladinske organizacije« na podlagi zadnjega izvedenaga
Javnega poziva Urada RS za mladino za sofinanciranje organizacij na področju mladinskega dela.

II. Kandidacijski postopki
3. člen
Predsednik MSS v imenu MSS razpiše kandidacijske postopke za predstavnike v SVM. Za datum
začetka kandidacijskih postopkov se šteje dan izdaje razpisa, če ni v razpisu določeno drugače.
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Merodajne organizacije lahko kandidirajo izključno svoje člane, ki so na dan izdaje razpisa stari
med 15 in 29 let. Mladinski sveti lokalnih skupnosti lahko kandidirajo izključno člane svojih
organizacij članic.
4. člen
Merodajne organizacije morajo kandidature posredovati v roku 15 dni od začetka kandidacijskih
postopkov s priporočeno pošto na naslov MSS.
Glavni tajnik MSS posreduje listo kandidatur vsem merodajnim organizacijam najkasneje 10 dni
pred dnevom izbire. Na listo kandidatur so uvrščene samo tiste kandidature, ki so bile
posredovane v skladu s tem Pravilnikom in razpisom.

III. Srečanje merodajnih organizacij in izbor predstavnikov
5. člen
Predsednik MSS skliče Srečanje merodajnih organizacij (v nadaljevanju: Srečanje), na katerem se bo
opravil izbor predstavnikov merodajnih organizacij v SVM. Sklic Srečanja mora biti posredovan
vsem merodajnim organizacijam najmanj 15 dni pred začetkom Srečanja. Sklicu mora biti priložen
predlog dnevnega reda.
6. člen
Merodajne organizacije morajo na MSS pisno posredovati imena svojih predstavnikov na Srečanju
najmanj 7 dni pred začetkom Srečanja. Vsaka merodajna organizacija lahko ima enega
predstavnika.
V primeru naknadne zamenjave predstavnika na Srečanju mora merodajna organizacija pisno
potrditi zamenjavo najkasneje do začetka Srečanja. Za potrditev zamenjave se šteje podpisan in
žigosan dokument merodajne organizacije.
Merodajna organizacija, ki ni posredovala imen svojih predstavnikov v skladu s tem Pravilnikom,
na Srečanju ne more sodelovati.
MSS 4 dni pred začetkom srečanja na svoji spletni strani objavi seznam merodajnih organizacij in
priimke njihovih pooblaščenih predstavnikov za sodelovanje na seji.
7. člen
Merodajne organizacije so na Srečanju razdeljene na skupine glede na tip merodajne organizacije
iz 2. člena tega dokumenta. Posamezna skupina merodajnih organizacij lahko odloča, če je na
Srečanju prisotna vsaj ena merodajna organizacija.
8. člen
Vsaka skupina merodajnih organizacij opravi svoj izbor za predstavnike v SVM. Izbor poteka po
naslednjem vrstnem redu:
1. Predstavitev kandidatk oz. kandidatov,
2. Odločitev merodajnih organizacij o načinu izbora predstavnikov,
3. Izvedba izbora.
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9. člen
Možni načini izbora predstavnikov so: s konsenzom prisotnih, z javnim ali s tajnim glasovanjem.
Način izbora se določi s konsenzom vseh prisotnih merodajnih organizacij. Če konsenza o načinu
izbora ni, se izbor opravi s tajnim glasovanjem.
10. člen
Izbor s konsenzom prisotnih pomeni, da se prisotni predstavniki merodajnih organizacij s
kandidati za predstavnika v SVM dogovorijo za v 1. členu tega Pravilnika določeno število
predstavnikov v SVM in temu nobena prisotna merodajna organizacija ne nasprotuje.
11. člen
Izbor z javnim glasovanjem se opravi na način, da o posameznih kandidatih merodajne
organizacije javno glasujejo z dvigom rok in možnostjo obrazložitve glasu. Glasuje se tako, da se
prebere imena kandidatov za predstavnike v SVM po abecednem vrstnem redu prve črke priimka.
Vsaka merodajna organizacija lahko z dvigom roke glasuje za v 1. členu tega Pravilnika določeno
število kandidatov. Izbrani so tisti kandidati, ki so dobili večino

glasov vseh prisotnih v svoji

skupini merodajnih organizacij. Če s tem glasovanjem ni prišlo do izbora predstavnikov v SVM, se
opravi drugi krog glasovanja, po katerem so izbrani tisti kandidati, ki prejmejo največ glasov. Če s
tem še vedno ni prišlo do izbora, se opravi žreb med kandidati, ki so prejeli največje enako število
glasov.
12. člen
Izbor s tajnim glasovanjem se opravi z glasovalnimi lističi, na katerih so navedena imena
kandidatov po abecednem vrstnem redu prve črke priimka. Glasuje se tako, da vsak predstavnik
merodajne organizacije prejme en glasovalni listič in glasuje na način, da obkroži enega izmed
navedenih kandidatov. Pri izboru predstavnikov nacionalnih mladinskih organizacij merodajne
organizacije lahko obkrožijo enega, dva ali tri navedene kandidate. Glasovalni lističi se oddajo v
glasovalno skrinjico. Po končanem glasovanju se ugotovi, ali je posamezen kandidat dobil večino
glasov vseh prisotnih v skupini merodajnih organizacij. Če s tem glasovanjem ni prišlo do izbora
predstavnikov v SVM, se opravi še drugi krog glasovanja, po katerem so izbrani tisti kandidati, ki
prejmejo največ glasov. Če s tem še vedno ni prišlo do izbora, se opravi žreb med kandidati, ki so
prejeli največje enako število glasov.
13. člen
Javno in tajno glasovanje opravi tričlanska volilna komisija za posamezno skupino merodajnih
organizacij. Vsaka skupina merodajnih organizacij imenuje svojo volilno komisijo.
14. člen
O Srečanju merodajnih organizacij se vodi zapisnik, za kar je zadolžen glavni tajnik MSS. Zapisnik
podpišeta Glavni tajnik MSS in Predsednik MSS. Zapisnik Srečanja se najkasneje pa v roku 5 dni
posreduje vsem merodajnim organizacijam.
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III.
III. Obveščanje o izboru
15. člen
Vsaka skupina merodajnih organizacij obvesti Glavnega tajnika MSS o izbranih predstavnikih v
SVM. Izbrani predstavniki v SVM so navedeni tudi v zapisniku Srečanja merodajnih organizacij.
16. člen
Glavni tajnik mora v roku 5 dni od Srečanja merodajnih organizacij o izboru predstavnikov v SVM
obvestiti vse merodajne organizacije.
17. člen
Predsednik MSS v roku 7 dni od Srečanja merodajnih organizacij ali roku, ki ga določi Vlada RS,
obvestiti Vlado RS o izbranih predstavnikih merodajnih organizacij v SVM.

IV. Prehodne in končne določbe
18. člen
Ta Pravilnik potrdi in spreminja Kolegij MSS. Pred potrditvijo ali spremembo tega Pravilnika morajo
biti vse merodajne organizacije obveščene in pozvane, da izrazijo svoje morebitno nestrinjanje s
Pravilnikom. V primeru, da merodajna organizacija svojih pripomb ne pošlje v določenem roku, ki
ne sme biti krajši od 5 dni, se razume, da se merodajna organizacija strinja z predlogom tega
Pravilnika ali predlogom spremembe tega Pravilnika.
S potrditvijo in spremembami Pravilnika se na prvi naslednji seji seznani Zbor MSS.
19. člen
Ta Pravilnik začne veljati na dan potrditve na Kolegiju MSS in velja do preklica.

Kamal Izidor Shaker
predsednik MSS
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