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I Na kratko o
mladinskih
svetih
Tadej Beočanin in Boris Fartek
Mladinski sveti lokalnih skupnosti (MSLS)
so organizacije, ustanovljene po Zakonu
o mladinskih svetih, ki združujejo mladinske organizacije. Mladinski sveti lokalnih
skupnosti so nosilci mladinskega dela in
mladinske politike na lokalni ravni ter predstavljajo osnovo za sodelovanje mladih v
lokalnih skupnostih. V posameznih lokalnih skupnostih delujejo kot združevalni in
predstavniški organ lokalnih mladinskih organizacij in lokalnih enot večjih mladinskih
organizacij.

lokalnih skupnosti lahko mladi povedo, kar
mislijo, in vplivajo na odločitve, ki so za njih
pomembne.
Glavna naloga mladinskega sveta je torej zastopanje interesov mladih v lokalni
skupnosti ter trud za uresničevanje idej in
potreb mladih v lokalni skupnosti. MSLS v
imenu mladih vodi pogovore in se usklajuje
z lokalnimi odločevalci ter občinskimi upravami o zadevah, ki se posredno ali neposredno tičejo mladih.

Mladinski sveti lokalnih skupnosti zastopajo interese mladih pri lokalnih (občinskih)
oblasteh in se z njimi dogovarjajo o aktivnostih, sredstvih ter infrastrukturi, ki bodo
namenjeni mladim. Prav tako imajo v skladu z zakonom pravico do dajanja mnenj v
vseh zadevah, obravnavanih v občinskih
organih, ki zadevajo mlade. S svojim delovanjem spodbujajo dejavnosti mladinskih
organizacij, skrbijo za informiranje njihovega članstva in širše javnosti o politiki lokalne skupnosti, predvsem na področjih, ki
zadevajo mlade. Preko mladinskih svetov
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II Ustanovitev
mladinskega
sveta lokalne
skupnosti
Tadej Beočanin in Boris Fartek

1 Zakaj
ustanoviti
mladinski
svet?
Prvo in osnovno vprašanje, ki se pojavi pri
mladih s pobudo po ustanovitvi lokalnega
mladinskega sveta, je pravzaprav »Zakaj ga
sploh ustanoviti?«. Že takoj na začetku razmisleka je zelo pomembno, da si vzamemo
dovolj časa in skušamo najti čim več odgovorov, ki izhajajo iz dejstev in potreb posameznega lokalnega okolja. Za ustanovitev
mladinskega sveta je pomembno poznavanje njegove osnovne strukture, namena,
delovanja in vpliva v lokalnem okolju.

Pred ustanovitvijo je dobro vedeti nekaj
osnovnih dejstev o MSLS:
ʇʇ preko organizirane strukture lahko širša
skupina mladih lažje vpliva na življenje
mladih v lokalni skupnosti;
ʇʇ mladinski svet je struktura z veliko pogajalsko močjo v lokalni skupnosti.
ʇʇ Financiranje MSLS je možno iz različnih
virov;
ʇʇ MSLS je prostor krepitve demokratičnega
dialoga različnih skupin mladih;
ʇʇ MSLS spodbuja povezovanje mladine in
njenega organiziranja;
ʇʇ MSLS oblikuje okolje, ki omogoča mladim aktivno vključevanje v družbo;
ʇʇ MSLS podpira izvajanje dejavnosti s področja izobraževanja, neformalnega učenja, prostočasnih dejavnosti, kulture, razvoja mladinskih politik, mednarodnega
sodelovanja in raziskovanja na lokalni in
nacionalni ravni;
9
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ʇʇ MSLS sodeluje in izmenjuje izkušnje z
mladinskimi sveti in posamezniki iz drugih krajev in držav.
Pri ustanavljanju mladinskega sveta pa vsekakor ne gre za prevzemanje dela in odgovornosti lokalnih mladinskih organizacij.
Te še naprej opravljajo svojo dejavnost, za
katero so bile ustanovljene, pri svojem delu
in organiziranju pa ostajajo še naprej avtonomne. Dovolj močno povezovanje mladih
je nujno za funkcionalno delovanje takšne
krovne mladinske organizacije v lokalnem
okolju. Preko aktivnosti in vključevanja v
takšnih organizacijah mladostnik krepi razumevanje drugačnosti, sposobnost sprejemanja različnih mnenj, uči se demokratičnih
procesov v družbi in krepi svoje zmožnosti
sodelovanja in dela v timu. Lokalni mladinski sveti ponujajo mladim vrsto priložnosti
za spoznavanje različnih procesov vodenja
in organiziranja, pri vsem tem pa nenehno
krepijo in pridobivajo nove kompetence in
izkušnje za življenje.
Ustanavljanje MSLS pomeni ustvarjanje
skupne vizije mladine na lokalni ravni in
reprezentativno organizacijo (in s tem tudi
večjo moč) v dialogu z lokalno oblastjo. Za
vplivanje in izražanje interesov mladih v lokalni skupnosti in širše je nujno imeti močno predstavniško telo, ki zagovarja in predstavlja vse mlade. To je ključna naloga MSLS.

2 Kdo lahko
ustanovi
MSLS?
Mladinski sveti lokalnih skupnosti so krovna mladinska združenja na lokalni ravni, ki v
svojih vrstah združujejo različne mladinske
organizacije.
Mladinski svet lokalne skupnosti lahko ustanovijo 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.

3 Članstvo v
MSLS
V dosedanjih praksah se je izkazalo, da izvajanje mladinske dejavnosti opravljajo
tudi druge (nečlanske) mladinske strukture.
Zaradi njihovega dela in soustvarjanja mladinskega dela na lokalni ravni je velikokrat
tudi tem organizacijam omogočeno sodelovanje in vključevanje v lokalne mladinske
svete.
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Zaradi teh razlik se pri ustanavljanju MSLS
opredeli članstvo mladinskih organizacij na
tiste, ki ustrezajo zahtevam mladinske organizacije po ZJIMS in na tiste, ki teh kriterijev
ne izpolnjujejo, a se jih vseeno lahko vključi
v članstvo MSLS.
Pri ustanavljanju MSLS se lahko upošteva
tiste članice ustanoviteljice, ki izpolnjujejo pogoje, opredeljene v ZMS in ZJIMS. Vsi
ostali, ki ne ustrezajo zahtevam zakona, se
lahko le pridružijo s pridruženim članstvom
v lokalnem mladinskem svetu.
Zaradi tega se članstvo v MSLS lahko deli na:
ʇʇ polnopravno članstvo;
ʇʇ pridruženo članstvo.
Polnopravno članstvo pridobijo članice,
opredeljene kot mladinske organizacije v
ZJIMS, in imajo najmanj 90 odstotkov članstva v starosti do 29 let in 70 odstotkov
članov vodstva v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta. Ta mladinska organizacija je po ZJIMS avtonomno demokratično
prostovoljno samostojno združenje mladih,
ki s svojim delovanjem omogoča mladim
pridobivanje načrtnih izkušenj, oblikovanje in izražanje njihovih stališč ter izvajanje dejavnosti v skladu z njihovo interesno,
kulturno nazorsko ali politično usmeritvijo
ter je organizirano kot samostojna pravna
oseba, in sicer kot društvo ali zveza društev
ali kot sestavni del druge pravne osebe, in
sicer društva, sindikata ali politične stranke, s tem, da ji je v temeljen aktu te pravne
osebe zagotovljena avtonomija delovanja v
mladinskem sektorju.

Pridruženo članstvo se od polnopravnega
članstva razlikuje v tem, da članice nimajo v svoji članski strukturi takšne strukture
mladih, kot je opredeljena v ZJIMS, vendar
kljub temu delujejo z mladimi in izvajajo aktivnosti za mlade. Pridruženi člani so lahko
tudi projekti, ki so namenjeni mladim in so
vodeni s strani mladih.
Odločitev vsakega posameznega MSLS je
v opredelitvi članstva pri pripravi temeljnega akta, ki naj bo takšno, da bo na stanje
in potrebe lokalnega okolja kar najbolje
odgovarjalo.

4 Območje
delovanja
MSLS
Praviloma se lokalni mladinski sveti ustanavljajo v posamezni samoupravni lokalni
skupnosti (občini), zato k ustanovitvi povabimo vse mladinske organizacije, ki delujejo v njej in imajo sedež v tej samoupravni
lokalni skupnosti. Ustanovne mladinske
organizacije morajo imeti tudi svoj sedež
na območju lokalne skupnosti, v kateri bo
ustanovljen MSLS.
Na začetku je pomembno ugotoviti, koliko mladinskih organizacij obstaja v lokalni
skupnosti. Lahko se zgodi, da se za boljši
izkoristek izkaže ustanovitev MSLS skupaj
s sosednjo občino, če gre za manjše občine, ki so kulturno, gospodarsko in socialno
povezane.
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K ustanovitvi je potrebno povabiti vse mladinske organizacije, tudi tiste, ki niso pravne
osebe. S tem se zagotovi potrebna pluralnost in demokratičnost pristopa k ustanavljanju, hkrati pa se lahko v večjih lokalnih
skupnostih izognemo morebitni ustanovitvi drugega mladinskega sveta.

5 Organi
mladinskih
svetov
lokalnih
skupnosti
Organi mladinskih svetov lokalnih skupnosti (MSLS) se med posameznimi MSLS razlikujejo, ne zgolj po poimenovanju, temveč
tudi po sestavi ter stopnji vpliva na delovanje MSLS. Zavedati pa se moramo, da je
MSLS prvotno namenjen podpori, usklajevanju mladinskih aktivnosti organizacij
članic ter drugih mladinskih organizacij,
združevanju in zastopanju interesov organizacij članic, zato je pomembno, da imajo te
največjo vlogo pri sprejemanju odločitev o
delovanju in usmeritvah MSLS. Torej morata
biti najvišji in izvršni organ organa, ki odločata in vplivata na delovanje, sestavljena iz
predstavnikov organizacij članic. Vsi organi
pa morajo biti opredeljeni v statutu.
Običajno so organi MSLS:
ʇʇ zbor kot najvišji organ MSLS;
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ʇʇ izvršni odbor tudi kolegij MSLS kot tisti
organ, ki odloča o sprotnih zadevah med
dvema sejama zbora (najvišji organ med
dvema sejama zbora MSLS);
ʇʇ predsednik MSLS;
ʇʇ tajnik MSLS oziroma glavni tajnik MSLS;
ʇʇ nadzorni odbor.
Večina MSLS ima še svoje podpredsednike
za posamezna področja delovanja ter redki
tudi disciplinsko komisijo ter stalni odbor.

5.1 Zbor MSLS
Zbor je najvišji organ MSLS, sestavljen iz
predstavnikov organizacij članic. Običajno
imajo polnopravne organizacije članice
po dva predstavnika v zboru, v nekaterih
MSLS-jih tudi tri, pridružene organizacije
članice pa po enega predstavnika s pravico
do glasovanja. Zbor sestavljajo še predsednik, s pravico do glasovanja v primeru enakega rezultata glasov pri posameznem glasovanju, ter člani nadzornega odbora, tajnik
ter podpredsedniki, če jih MSLS ima, ki pa so
brez pravice do glasovanja.
Zbor MSLS je pristojen za:
ʇʇ sprejem in spreminjanje statuta;
ʇʇ določanje višine članarine;
ʇʇ sprejem aktov in pravilnikov, ki urejajo
notranjo organiziranost MSLS;
ʇʇ sprejem usmeritev dela, letnega načrta
dela in poročila o delu;
ʇʇ sprejem finančnega načrta in zaključnega računa;
ʇʇ izvolitev in razrešitev:
ʞʞ predsednika oziroma predsednice,
ʞʞ podpredsednikov oz. podpredsednic;
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ʇʇ
ʇʇ
ʇʇ
ʇʇ

ʞʞ glavnega tajnika oziroma glavne
tajnice;
ʞʞ članov in članic ter predsednika oziroma predsednice nadzornega odbora;
ʞʞ drugih organov, ki jih ima MSLS;
imenovanje članov oziroma članic izvršnega odbora;
odločanje o članstvu v drugih asociacijah
doma in v tujini;
sprejem ali izključitev organizacij članic;
opravljanje drugih nalog v skladu s statutom in drugimi akti in ustanavljanje drugih pravnih oseb v skladu s svojimi cilji in
usmeritvami dela.

Zbor se enkrat letno sestaja na rednih sejah
zbora, ki jih sklicuje predsednik MSLS.

5.2 Izvršni odbor (tudi
kolegij) MSLS
Izvršni odbor je najvišji organ MSLS med
dvema sejama zbora in opravlja organizacijske, programske, upravne, administrativne,
strokovno-tehnične ter druge naloge, ki si
jih določi sam ali mu jih določi zbor. Izvršni
odbor je za svoje delo odgovoren zboru in
v njegovem imenu opravlja posamezne naloge. Izvršni odbor običajno sestavljajo po
en predstavnik vsake organizacije članice, s
pravico do glasovanja, ter predsednik MSLS,
s pravico do glasovanja v primeru enakega
rezultata glasov pri posameznem glasovanju. Izvršni odbor sestavljajo še podpredsedniki MSLS ter tajnik, ki nimajo pravice do
glasovanja.
Izvršni odbor:

ʇʇ pripravlja in obravnava letni načrt dela in
poročilo o delu;
ʇʇ pripravlja in izvaja aktivnosti v skladu z
letnim programom dela;
ʇʇ obravnava predlog finančnega načrta
in zaključnega računa in izvaja finančni
načrt;
ʇʇ obravnava tekoče materialno in finančno
stanje;
ʇʇ imenuje tajništvo in druge člane oziroma
članice tajništva;
ʇʇ imenuje in razrešuje predstavnike oziroma predstavnice v stalnih telesih izven
MSLS;
ʇʇ voli in razrešuje člane kolegija v času med
dvema volilnima zboroma;
ʇʇ med dvema sejama zbora voli oziroma
imenuje nadomestne nosilce oziroma
nosilke funkcij, voljenih v zboru;
ʇʇ ustanavlja delovna telesa za poglobljeno
delo na posameznem področju in za izvajanje posameznih projektov ter usklajuje
njihovo delo;
ʇʇ opravlja druge naloge v skladu s statutom in letnim programom dela.
Izvršni odbor sklicuje in vodi predsednik.
Seje izvršnega odbora se sklicujejo po potrebi, vendar vsaj na dva meseca, na pobudo predsednika ali na pisno zahtevo vsaj
tretjine članov izvršnega odbora s pravico
do glasovanja.

5.3 Predsednik MSLS
Predsednik oziroma predsednica MSLS:
ʇʇ zastopa organizacijo v javnosti in v pravnem prometu ter podpisuje dokumente
v njenem imenu;
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Ustanovitev mladinskega sveta lokalne skupnosti

ʇʇ razpisuje začetek kandidacijskih postopkov za volitve ali imenovanja v skladu s
statutom;
ʇʇ nadzira delo tajništva;
ʇʇ sklicuje redne in izredne seje zbora;
ʇʇ do izvolitve delovnega predsedstva vodi
zbor;
ʇʇ navezuje stike s sorodnimi ustanovami
doma in v tujini;
ʇʇ skrbi za stike z javnostjo;
ʇʇ skrbi za različne organizacijske, kadrovske in finančne naloge;
ʇʇ skrbi za zakonitost poslovanja;
ʇʇ opravlja druge naloge v skladu s statutom in drugimi akti MSLS.
Predsednik je odgovoren za delovanje organizacije v skladu s statutom in pravnim
redom Republike Slovenije. Za svoje delo
je odgovoren zboru in izvršnemu odboru
MSLS.

5.4 Tajnik MSLS
Tajnik MSLS izvaja administrativne, strokovne in druge naloge, določene s statutom,
oziroma tiste, ki mu jih naloži zbor ter izvršni odbor MSLS. Tajnik vodi in usklajuje delo
tajništva MSLS. Tajnika oziroma tajnico izvoli zbor. Za svoje delo je odgovoren izvršnemu odboru in zboru MSLS.
Pristojnosti tajnika oziroma tajnice so:
ʇʇ pomaga predsedniku pri opravljanju njegove dolžnosti;
ʇʇ pomaga podpredsednikom pri opravljanju njihovih dolžnosti;
ʇʇ usklajuje delo tajništva;
ʇʇ pripravlja strokovna gradiva za seje;
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ʇʇ izpolnjuje naloge in sklepe, ki mu jih naloži izvršni odbor;
ʇʇ se redno udeležuje sej izvršnega odbora;
ʇʇ opravlja druge naloge, določene s statutom ter akti MSLS.

5.5 Nadzorni odbor MSLS
Nadzorni odbor običajno sestavljajo trije
člani, in sicer predsednik oziroma predsednica nadzornega odbora ter dva člana oziroma članici nadzornega odbora.
Predsednika oziroma predsednico nadzornega odbora določijo člani med seboj ali
pa je to tisti kandidat oziroma kandidatka,
ki prejme na zboru največ glasov od izvoljenih v nadzorni odbor. Nadzorni odbor za
svoje delovanje odgovarja zboru MSLS. V
primeru, da MSLS nima disciplinske komisije, nadzorni odbor opravlja tudi naloge nadzornega organa.
Nadzorni odbor na splošno opravlja nadzor
nad delovanjem vseh organov MSLS. Poleg
tega pa tudi preverja pravilnost finančnega
in materialnega poslovanja v skladu s statutom in drugimi akti, ki zadevajo materialno
in finančno poslovanje. Poročilo o ugotovitvah in mnenje o delovanju nadzorni odbor poda zboru. Pristojen je tudi za razlago
statuta in drugih aktov med dvema sejama
zbora ter izvajanje disciplinskih postopkov
in pripravo ustreznih predlogov sklepov izvršnemu odboru.
Seje nadzornega odbora sklicuje predsednik oziroma predsednica na lastno pobudo, in sicer na podlagi sklepa izvršnega
odbora, na pobudo člana oziroma članice
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nadzornega odbora ali na pobudo ene tretjine organizacij – polnopravnih članic, vendar vsaj enkrat letno.

5.6 Disciplinska komisija
V kolikor ima MSLS disciplinsko komisijo,
ta običajno šteje tri člane, in sicer predsednika disciplinske komisije in dva člana.
Disciplinska komisija obravnava disciplinske kršitve, kot so kršitve določb statuta,
nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev
in funkcij, neizvrševanje sklepov organov
ter vsa druga dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu in dobremu imenu MSLS oziroma
njegovih članic. Po izvedenem postopku,
v skladu z disciplinskim pravilnikom, disciplinska komisija sprejme disciplinske ukrepe, ki so lahko opomin, javni opomin ali predlog za izključitev iz članstva.
Disciplinska komisija se sestaja po potrebi
na podlagi pisnih zahtev članov in organov
MSLS.

5.7 Podpredsednik MSLS
Podpredsedniki, v kolikor jih MSLS ima,
so odgovorni za delo na področju svojega delovanja, ki ga določi zbor ob njihovi
izvolitvi, ali pa so naloge podpredsednikov predhodno določene v statutu MSLS.
Podpredsedniki opravljajo naloge in obveznosti v skladu z letnim programom
dela in odločitvami izvršnega odbora.
Podpredsedniki so za svoje delo odgovorni
predsedniku ter običajno tudi zboru MSLS.

Eden od podpredsednikov, odvisno od določb statuta, je tudi namestnik predsednika
v času njegove odsotnosti. Po pooblastilu
predsednika opravlja vse naloge in funkcije,
ki so določene s statutom in drugimi pravnimi akti MSLS. Podpredsedniki za različna
področja dela so običajno podpredsednik
za program in izobraževanje, finančno in
materialno poslovanje ter podpredsednik
za stike z javnostjo, ker so to tista področja, ki zahtevajo večjo pozornost znotraj
MSLS. Lahko pa si posamezen MSLS določi svoja področja dela, ki so zanj bolj pomembna in zanje izvoli podpredsednike.
Podpredsedniki imajo lahko za svoja področja dela za seboj neformalne skupine mladih, ki jim pomagajo omenjeno področje
razvijati in izvajati program v skladu z letnim programom dela posameznega MSLS.

5.8 Stalni odbor
V kolikor ima MSLS stalni odbor, ta običajno opravlja nalogo posvetovalnega telesa
izvršnemu odboru oziroma kolegiju MSLS.
Naloge stalnega odbora so priprava resolucij ter pomoč pri pripravi projektov za razpise. Stalni odbor je sestavljen iz predstavnikov organizacij članic MSLS in predsednika
ter podpredsednikov, tajnika ter nadzornega odbora MSLS – odvisno od določb statuta MSLS.
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5.9 Programski kolegij

5.10 Komisije MSLS

Glede na širino delovanja in obseg posameznega MSLS lahko ti razvijejo tudi tako imenovani programski kolegij, delovne skupine
ali delovna telesa s svojimi predstavniki vodji, ki so običajno del kolegija za posamezna področja delovanja MSLS, ki jih organizacije članice kot take ne pokrivajo. Delovne
skupine običajno skrbijo za razvoj področij
mladinskega dela, ki v lokalni skupnosti še
niso razvita. Njihov namen je poglobljeno
delo na posameznem področju. Tako MSLS
in mladinsko delo pridobivata na širini in
veljavnosti, saj gre pri skupinah običajno za
razvoj mladinskih politik in področij dela, ki
so v lokalni skupnosti zaznana kot potrebna. Primeri takih delovnih skupin so lahko:
delovna skupina za okoljske teme, skupina
za prosti čas mladih, za razvoj mladinskega
turizma, delovna skupina za razvoj različnih
mladinskih politik: izobraževanje mladih,
zaposlovanje mladih, participacija mladih,
družbena kritičnost mladih in druge. Te skupine so lahko neformalne skupine mladih
posameznikov, ki jih posamezno področje
zanima in delujejo znotraj posameznega
MSLS. Programski kolegij je primeren za
večje MSLS, z daljšo tradicijo, več aktivnimi člani in težnjami po nečem več, boljšim,
obsežnejšim. Za MSLS z željo po razširitvi in
obogatitvi programa.

Glede na določbe statuta lahko znotraj
MSLS delujejo tudi posamezne komisije, in
sicer komisija za članstvo, komisija za podeljevanje nagrad in priznanj zaslužnim
članom MSLS ter druge, ki jih določa statut
MSLS.
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Shema: Organi MSLS

6 Postopek
ustanovitve
MSLS
Pravne podlage za ustanovitev mladinskega sveta so:
ʇʇ Zakon o mladinskih svetih;
ʇʇ Zakon o društvih;
ʇʇ Pravilnik o registraciji in vodenju registra
mladinskih svetov.
Na ustanovnem zboru sprejmejo ustanovne
organizacije sklep o ustanovitvi mladinskega sveta in temeljni akt (statut). Ta mora določati najmanj:
ʇʇ ime in sedež;
ʇʇ cilje in načela, po katerih delujejo;

ʇʇ podrobnejše pogoje in način včlanjevanja, prenehanja članstva ter prenehanje
sveta;
ʇʇ organe, njihovo sestavo, način volitev in
razrešitev njihovih članov ter mandatno
dobo in pristojnosti organov;
ʇʇ način zagotavljanja javnosti dela;
ʇʇ naloge in dejavnosti, ki jih opravljajo, in
zastopanje v pravnem prometu;
ʇʇ vire materialnih sredstev in način nadzora nad razpolaganjem s sredstvi;
ʇʇ način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta;
ʇʇ druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje v skladu z
zakonom ter njenimi cilji in načeli.
Na ustanovnem zboru se izvoli oz. imenuje
najmanj pravnega zastopnika novoustanovljenega mladinskega sveta (predsednika).
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6.1 Formalnosti po
ustanovnem zboru
Po ustanovnem zboru mora na zboru imenovani zastopnik vložiti zahtevo za registracijo mladinskega sveta na sedežu upravne
enote, na območju katere ima mladinski
svet svoj sedež.
Vlogi je potrebno priložiti:
ʇʇ zapisnik ustanovnega zbora;
ʇʇ dva izvoda temeljnega akta;
ʇʇ seznam
z
naslednjimi
podatki
ustanoviteljev:
ʞʞ ime in skrajšano ime;
ʞʞ sedež (kraj, ulica in hišna številka);
ʞʞ matična številka;
ʞʞ šifra dejavnosti;
ʞʞ štev. in datum odločbe o vpisu v register društev oz. političnih strank;
ʇʇ izjavo zastopnika ustanovitelja v skladu s
6. alinejo 3. člena Pravilnika o registraciji
in vodenju registra mladinskih svetov;
ʇʇ osebno ime zastopnika ustanovitelja z
njegovim notarsko overjenim podpisom.
Za vlogo in odločbo se plača upravna taksa
po tarifni številki 1 in 3 ZUT.
Register mladinskih svetov vodi in upravlja
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport – Urad RS za mladino. Upravna enota temu organu posreduje odločbo o vpisu
mladinskega sveta v register, izvod statuta
ter celotno dokumentacijo, na podlagi katere je bila odločba izdana. Urad RS za mladino opravi vpis mladinskega sveta v register.
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Po pridobitvi matične številke mora MSLS
na pristojnem davčnem uradu zaprositi za
davčno številko, po prejemu le-te pa odpre
transakcijski račun za poslovanje na izbrani
banki. S tem se formalnosti ob ustanovitvi
zaključijo.

Pogosto zastavljena vprašanja

III Pogosto
zastavljena
vprašanja
1. Ali lahko samo ena mladinska
organizacija ustanovi MSLS?
Ne. Za ustanovitev so potrebne najmanj tri
mladinske organizacije.

2. Katere pogoje morajo izpolnjevati
mladinske organizacije –
ustanoviteljice MSLS?
Mladinske organizacije morajo izpolnjevati
pogoje, opredeljene v zakonu, ki ureja javni
interes v mladinskem sektorju. Imeti morajo
najmanj 90 odstotkov članstva v starosti do
29. leta in 70 odstotkov članov vodstva v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta in sedež
v samoupravni lokalni skupnosti, na območju
katere bo deloval MSLS.

3. Kako dolgi so postopki
ustanovitve mladinskega sveta?
Postopki ustanovitve mladinskega sveta so
lahko zelo različno dolgi: od dveh mesecev pa
tudi do pol leta. Odvisni so od same koordinacije in priprave na ustanovitev s strani vseh
ključnih mladinskih organizacij ustanoviteljic
in od postopka registracije na Upravni enoti.

Če se je ustanovni zbor uspešno sestal in so vsi
dokumenti ustanovitve pravilno predloženi
Upravni enoti, potem mora ta po uradni dolžnosti v največ 30 dneh od vložitve vloge izdati
odločbo po upravnem postopku. Ustanovitev
MSLS se po izdani odločbi UE konča z vpisom
v register MSLS, kar lahko traja nekaj tednov.

4. Ali je za ustanovitev mladinskega
sveta potrebna podpora občine?
Za ustanovitev podpora občine oz. lokalne
skupnosti ni potrebna. MSLS se ustanavljajo
na pobudo in iniciativo avtonomnih mladinskih organizacij, seveda pa je podpora lokalne skupnosti zaželena, saj bo le na tak način
MSLS uspešno sodeloval z njo.

5. Največ koliko ustanovnih članic
ima lahko mladinski svet?
Omejitve glede števila ustanovnih članic navzgor ni.
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6. Koliko birokracije je potrebne za
ustanovitev mladinskega sveta?
Pri ustanavljanju mladinskega sveta je potrebne toliko birokracije, kot jo je pri ustanavljanju drugih pravnih oseb, naprimer društva. Osnovni dokumenti za ustanovitev so
statut mladinskega sveta, ustanovne izjave
mladinskih organizacij ustanoviteljic, zapisnik ustanovnega zbora z listo prisotnosti in
obrazec za registracijo organizacije na upravni enoti.

7. Ali se lahko v mladinski svet
vključijo tudi mladinske organizacije
s sedežem izven ustanovljene
občine?
Da, če MSLS v svojem temeljen aktu opredeljuje takšno obliko članstva in je ustanovljen
na področju več lokalnih skupnosti, ki so kulturno, gospodarsko in socialno povezane.

8. Je ustanovitev mladinskega sveta
finančno zahteven projekt?
Za ustanovitev MSLS ni potreben velik finančni vložek. Plačati je potrebno upravne takse za
vlogo in odločbo po ceniku upravne enote (po
tar. št. 1 in 3 ZUT). Ustanovni kapital za mladinski svet ni potreben.

9. Kakšna je razlika med mladinskim
svetom in ostalimi društvi?
Mladinski sveti so organizacije, ki združujejo več različnih mladinskih društev, klubov,
podmladkov političnih strank in drugih organiziranih skupin mladih. Članstva mladinskih
svetov ne sestavljajo posamezniki, kot je to v
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društvih, ampak mladinske organizacije, ki v
organe mladinskega sveta predlagajo svoje
člane.

10. So mladinski sveti avtonomne
organizacije?
Da. Tako kot vse druge mladinske organizacije so tudi mladinski sveti avtonomne
organizacije.

11. Ali lahko v mladinskih sveti
sodelujejo tudi politični podmladki?
Do članstva v mladinskem svetu imajo pravico tudi politični podmladki, saj delujejo
kot mladinske organizacije, opredeljene po
ZJIMS. V lokalne mladinske svete se združujejo lokalni odbori posameznih podmladkov
političnih strank.

12. So mladinske organizacije v
mladinskem svetu enakovredne?
Vse mladinske organizacije članice lokalnega
mladinskega sveta so med seboj enakovredne.

13. Ali v mladinskem svetu
sodelujejo prostovoljci?
V vsakem mladinskem svetu lahko sodelujejo
prostovoljci, bodisi tisti, ki delujejo v katerih
koli mladinskih organizacijah, bodisi tisti, ki
ne prihajajo iz mladinskih organizacij.

Pogosto zastavljena vprašanja

14. Kdo so glavni finančni
podporniki mladinskega sveta?
Ključno finančno podporo za svoje delovanje
morajo mladinski sveti pridobiti iz proračuna
lokalne skupnosti. Poleg tega vira so MSLS na
voljo tudi drugi viri, kot so donacije iz naslova
0,5 odstotka dohodnin, evropski programi za
mlade (sploh Erasmus+) in drugi.
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