1. Kdo lahko ustanovi MSLS?
Na podlagi 8. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06, 58/09, 39/11 in
64/11) in na podlagi 2. člena Zakona o mladinskih svetih (Uradni list RS, št.
70/00 in 42/10), lahko ustanovijo MSLS najmanj tri mladinske organizacije, ki
imajo najmanj 90% članstva v starosti do 29. let in 70% članov vodstva v
starosti od 15. do 29. leta starosti in sedež v tej samoupravni lokalni skupnosti.
Združevanje v mladinske svete lokalnih skupnosti temelji na načelih
svobodnega združevanja, enakopravnosti in vzajemnega spoštovanja
avtonomnosti vsake organizacije.
2. Kdo je MSLS-ju primeren sogovornik na občini?
Predloge in pobude, ki naj bi izboljšale položaj mladih oziroma mladinskih
organizacij, naj MSLS odda na oddelka za mladino. Če občina nima oddelka za
mladino, se je potrebno obrniti na oddelek za družbene dejavnosti ali pa na
oddelek za kulturo. Lahko pa se MSLS obrne neposredno na župana.
3. Kateri pravni akt je podlaga za ustanovitev MSLS-ja?
Pravne podlage za ustanovitev mladinskega sveta so:
 Zakon o mladinskih svetih;
 Zakon o društvih;
 Pravilnik o registraciji in vodenju registra mladinskih svetov.
Na ustanovnem zboru sprejmejo ustanovne organizacije sklep o ustanovitvi
mladinskega sveta in temeljni akt (statut), ki mora biti v skladu z zgoraj
naštetimi zakoni.
4. Kje registriram MSLS?
Po ustanovnem zboru mora zastopnik, ki je bil imenovan na zboru, vložiti
zahtevo za registracijo mladinskega sveta na sedežu upravne enote, na
območju katere ima mladinski svet svoj sedež.

5. Kaj je temeljna naloga MSLS?
Omogočanje sodelovanja mladih pri sprejemanju zakonskih in drugih
predpisov, ki vplivajo na življenje in delo mladih, je osnovna naloga
mladinskega sveta lokalne skupnosti kot najbolj reprezentativnega
predstavnika glasu mladih v lokalni skupnosti. MSLS mora dobro poznati
strukturo sprejemanja političnih odločitev v lokalni skupnosti ter se na tej
podlagi vključevati v proces odločanja.
V namen doseganja konkretnih rezultatov, se mora MSLS posluževati različnih
tehnik lobiranja in ustvarjanja ter krepitvi vezi s predstavniki lokalnih političnih
struktur.

