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Zadeva: Imenovanje novih predstavnikov mladinskih organizacij in združenj v Svet 
Vlade RS za mladino

Spoštovani,

na podlagi 8. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 42/10) 

imenuje vlada Svet Vlade RS za mladino kot posvetovalno telo, ki ji nudi pomoč pri 

odločanju o zadevah s področja mladih in mladinskega sektorja. Dne 12. 10. 2017 je Vlada 

Republike Slovenije na 152. redni seji sprejela sklep št. 00405-1/2017/15 o imenovanju 

članov Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino.

Mandat članov sveta traja štiri leta in se bo tako 12.10.2021 iztekel.

Na podlagi tretje točke Sklepa o ustanovitvi Sveta Vlade RS za mladino je zastopanost 

predstavnikov mladinskih organizacij in združenj v Svetu RS za mladino naslednja:

Zavod Mladinska mreža MaMa
Gosposvetska 5
1000 LJUBLJANA

Po elektronski pošti na 
info@mreza-mama.si



- 3 predstavniki nacionalnih mladinskih organizacij,

- 1 predstavnik Mladinskega sveta Slovenije,

- 1 predstavnik mladinskih svetov lokalnih skupnosti,

- 1 predstavnik Študentske organizacije Slovenije,

- 1 predstavnik Dijaške organizacije Slovenije,

- 1 predstavnik mladinskih organizacij v reprezentativnih sindikatih,

- 1 predstavnik mladinskih centrov,

- 1 predstavnik drugih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju mladine.

Skladno s četrto točko sklepa o ustanovitvi Sveta Vlade RS za mladino postopek izbire 

predstavnika iz sedme alineje prejšnjega odstavka opravi Mladinska mreža MaMa. 

Glede na navedeno vas prosimo, da izpeljete ustrezne postopke ter nam najkasneje do 

22.9.2021 sporočite ime in priimek ter kontaktne podatke predstavnika/predstavnice, ki bo 

v Svetu Vlade RS za mladino sodeloval kot predstavnik mladinskih centrov.

Na podlagi prejetega predloga bomo za novo mandatno obdobje pripravili nov sklep o 

imenovanju članov Sveta Vlade RS za mladino. Za dodatne informacije se lahko obrnete na 

andraz.zgonc@gov.si

S spoštovanjem,

Mag. Dolores KORES

D I R E K T O R I C A

V vednost:

Kabinet ministrice.
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