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1 Pregled pristojnosti in nalog pokrajine po Zakonu o mladinskih svetih /ZMS/ 
  
1.1 Pravna podlaga 
 
tč. predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa določba pojasnilo 
     
1 Ustava Republike Slovenije 

Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 
– UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 
68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 
75/16 – UZ70a 

  

     
tč. predpis določba pojasnilo 
     
1.1 Zakon o mladinskih svetih /ZMS/ 

Uradni list RS, št. 42/10, 21/18 - ZNOrg 
 1 

    
tč. povezani predpisi določba pojasnilo 
     
1.1 Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju /ZJIMS/ 

Uradni list RS, št. 42/10, 21/18 - ZNOrg 
 1 

 
1.2 Pristojnosti in naloge pokrajinskega sveta po Zakonu o mladinskih svetih /ZMS/ 
 
tč. pristojnosti in naloge pokrajinskega sveta  določba pojasnilo 
    
1 V proračunu lokalne skupnosti predvidi sredstva za delovanje 

mladinskega sveta lokalne skupnosti. 
7. člen 5 

 
1.2.1 Akti pokrajinskega sveta po Zakonu o mladinskih svetih /ZMS/ 
 
tč. akti pokrajinskega sveta  določba pojasnilo 
    
1 Odlok o proračunu pokrajine. 7. člen 5 
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1.3 Pristojnosti in naloge predsednika pokrajine po Zakonu o mladinskih svetih /ZMS/ 
 
tč. pristojnosti in naloge predsednika pokrajine  določba pojasnilo 
    
1 Pred določanjem predlogov predpisov, ki neposredno vplivajo na 

življenje in delo mladih, mora o tem obvestiti Mladinski svet 
Slovenije oziroma mladinske svete lokalnih skupnosti. 

6. člen 4 

 
2 Ocena finančnih in drugih posledic izvajanja določil Zakona o mladinskih svetih /ZMS/ 
 
Izvajanje določil Zakona o mladinskih svetih /ZMS/ ima finančne posledice za državni proračun v okviru 
prerazporeditve finančnih sredstev med državo in pokrajino v sorazmerju z decentraliziranimi 
pristojnostmi. 
 
Okvirna ocena sredstev za financiranje pristojnosti in nalog po določilih Zakona o mladinskih svetih 
/ZMS/ znaša … EUR.  
 
2 Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam pokrajine 
 
1 Zakon o mladinskih svetih /ZMS/ ureja položaj, delovanje, dejavnost ter financiranje Mladinskega 

sveta Slovenije in mladinskih svetov lokalnih skupnosti (1. člen ZMS). 
 
2.1 Mladinski sveti lokalnih skupnosti 
 
2 V mladinske svete lokalnih skupnosti se združujejo mladinske organizacije, opredeljene v zakonu, ki 

ureja javni interes v mladiskem sektorju, ki imajo najmanj 90 odstotkov članstva v starosti do 29 let 
in 70 odstotkov članov v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta in imajo sedež v tej samoupravni 
lokalni skupnosti. Članice mladinskega sveta lokalne skupnosti, ki so hkrati združene v zvezo 
mladinskih organizacij na lokalni ravni imajo lahko v mladinskem svetu lokalne skupnosti le 
skupnega predstavnika (2. člen ZMS).  
 
Mladinski svet Slovenije in mladinski svet lokalne skupnosti sta pravni osebi zasebnega prava s 
pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določata zakon in temeljni akt, katerega sprejmejo 
mladinski sveti z dvotretjinsko večino svojih članov (3. člen ZMS). 

 
2.1.1 Naloge mladinskih svetov 
 
3 Naloge Mladinskega sveta Slovenije in mladinskega sveta lokalne skupnosti v skladu s temeljnim 

aktom so: 
• izvaja in sodeluje pri izvajanju mladinskega dela in drugih dejavnosti na področjih 

mladinskega sektorja v skladu z zakonom, ki ureja javni interes v mladinskem sektorju; 
• zagotavlja pogoje za delovanje in razvoj interesnih oblik združevanja mladih; 
• omogoča sodelovanje mladih pri sprejemanju zakonskih in drugih predpisov, ki vplivajo na 

življenje in delo mladih; 
• opravlja druge naloge za uveljavljanje interesov mladih, opredeljenih s temeljnim aktom (5. 

člen ZMS). 
 
2.2 Obveznosti organov lokalnih skupnosti 
 
4 V skladu z določilom 6. člena ZMS so organi lokalnih skupnosti dolžni pred določanjem predlogov 

predpisov, ki neposredno vplivajo na življenje in delo mladih, o tem obvestiti Mladinski svet 
Slovenije oziroma mladinske svete lokalnih skupnosti. 

 
2.3 Financiranje mladinskih svetov 
 
5 Mladinski svet Slovenije in mladinski sveti lokalnih skupnosti se med drugim financirajo tudi iz 

proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti. Tako mora pokrajinski svet pokrajine v proračunu 
pokrajine predvideti sredstva, ki so namenjena za delovanje mladinskega sveta lokalne skupnosti na 
podlagi predloženega programa (7. člen ZMS). 
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Ključne besede 
 
Lokalna samouprava, pokrajina, pristojnosti, pokrajinski svet, predsednik pokrajine, mladinski sveti. 
 
 
Uporabljene kratice 
 
Ustava RS - Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – 

UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 
75/16 – UZ70a). 

ZMS - Zakon o mladinskih svetih /ZMS/ (Uradni list RS, št. 42/10, 21/18 - ZNOrg). 
 
Viri 
 
Ustava in zakoni 
 
Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 

24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – 
UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a). 

Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju /ZJIMS/ (Uradni list RS, št. 42/10, 21/18 - ZNOrg) 
Zakon o mladinskih svetih /ZMS/ (Uradni list RS, št. 42/10, 21/18 - ZNOrg). 
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