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Status delovanja v javnem interesu v mladinskem sektorju 
V četrtek, 30. junija 2011 je na Ministrstvu za šolstvo in šport potekal Informativni dan v 
zvezi s podeljevanjem statusov delovanja v javnem interesu v mladinskem sektorju. 
Predstavnika Urada RS za mladino Mitja Blaganje in Aleš Ojsteršek sta predstavila 
postopek uveljavljanja statusa delovanja v javnem interesu v mladinskem sektorju ter 
spletno aplikacijo za administrativno podporo pri pridobivanju statusa. 
Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS) je bil 
objavljen v Uradnem listu (Ur.l.RS št. 47/2011) in z njegovim sprejemom se zaključuje 
prva faza normativnega urejanja mladinskega sektorja v Sloveniji. 
 
Za pridobitev statusa organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju morajo 
organizacije v mladinskem sektorju izpolnjevati naslednje pogoje: 
 
- da redno izvajajo mladinske programe oziroma programe za mlade 
- da izkazujejo pomembnejše dosežke pri razvoju in povezovanju mladinskega dela in 
- da razpolagajo z ustreznimi materialnimi in človeškimi zmogljivostmi za delovanje. 
 
Za dodelitev statusa se lahko organizacije potegujejo na tri načine: 
 
- s statusom društva v javnem interesu v mladinskem sektorju 
- s statusom mladinske organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju ali 
- s statusom organizacije za mlade v javnem interesu v mladinskem sektorju 
 
 
Po formalno popolni oddaji vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev jo pregleda 
strokovna komisija Ministrstva za šolstvo in šport, ki nastopa kot izvedenski organ in po 
presoji izda odločbo. 



 
 Z pridobljenim statusom organizacije pridobijo določene prednosti kot: 
- opravičenost od plačila upravnih taks 
- boljše možnosti za pridobivanje javnih sredstev 
- možnost, da jim davčni zavezanci (fizične osebe) pri napovedi dohodnine namenijo do 
0,5% odmerjene dohodnine 
 
Več informacij na spletni strani Urada RS za mladino 
 
Zemljevid Ljubljane za mlade popotnike v angleškem jeziku  
Zavod MISSS je v okviru projekta USE- IT EUROPE v letošnjem letu izdal 4. zemljevid 
Ljubljane za mlade popotnike v angleškem jeziku - Ljubljana for Young Travellers. 
 
Zemljevidi so brezplačni in namenjeni mladim ter vsem, ki si želijo spoznati zanimivosti 
in čare mesta Ljubljana – »By day & by night« 
 
Sistem distribucije obsega 20 evropskih mest v okviru mreže Use It Europe, mladinske 
hotele v Sloveniji, mladinske hotele sosednjih držav ter turistične info točke v Ljubljani. 
 
Organizacijam, ki se pri svojem delu srečujejo z mladimi popotniki, je zemljevid na voljo 
tudi v večjih količinah. 
 
Izdajo Publikacijo podpira Zavod Turizem Ljubljana in jo je mogoče dobiti na turističnih 
informacijskih točkah v Ljubljani, mladinskih hotelih ter nekaterih izpostavljenih 
lokacijah. 
Vir: MISSS 
 
URSM vabi na Informativni dan  
Urad RS za mladino obvešča, je bil v petek, 17. junija 2011, v Uradnem listu (Ur.l.RSšt. 
47/2011) objavljen Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem 
sektorju (ZJIMS). 
 
Povezavo do pravilnika najdete tudi na njihovi spletni strani http://www.ursm.gov.si. 
 
S sprejetjem omenjenega pravilnika zaključujejo prvo fazo normativnega urejanja 
mladinskega sektorja v Sloveniji. Med drugim so s tem izpolnjeni tudi vsi pogoji za 
izvajanje  zakonskih določb v zvezi s podeljevanjem statusa delovanja v javnem interesu 
v mladinskem sektorju. 
 
URSM vabi na Informativni dan, ki bo v četrtek, 30. junija 2011, ob 11.30 , ki bo v veliki 
dvorani Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova 16, Ljubljana. 
 
Informativni dan ni namenjen mladinskim svetom lokalnih skupnosti in javnim 
zavodom, ki delujejo v mladinskem sektorju, torej organizacijam, ki skladno z zakonom 
statusa ne pridobivajo. 
Vir: URSM 
 
 
 

http://www.ursm.gov.si/�


Zaposlitvena priložnost za dolgotrajno brezposelne in udeležence javnih del  
Zavod za zaposlovanje je na svoji spletni strani objavil javno povabilo Priložnost zame. 
Povabilo omogoča dolgotrajno brezposelnim in brezposelnim udeležencem javnih del 
subvencionirano zaposlitev pri nevladnih organizacijah. 
Javno povabilo ostaja odprto do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 12. 2011. 
Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so samostojni poslovni subjekti, so 
registrirani za opravljanje dejavnosti s sedežem v Sloveniji in sodijo med nevladne 
organizacije ter izpolnjujejo še druge pogoje za prijavo. 
Vir: Zavod RS za zaposlovanje 

 
6. Slovenski forum inovacij 
JAPTI, javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, s finančno podporo Ministrstva 
za gospodarstvo organizira 6. Slovenski forum inovacij, edini poslovni dogodek, ki na 
enem mestu združuje inovativni potencial Slovenije – podjetja, posameznike, mlade, 
raziskovalne in druge podporne institucije ter drugo zainteresirano javnost. 
Forum se bo odvijal 22. in 23. novembra 2011, na Gospodarskem razstavišču, v Ljubljani. 
Prijavijo se lahko tudi fizične osebe, mladi posamezniki ali skupina mladih- omejitev ni! 
Prijavite in predstavite svojo inovacijo: proizvod, storitev ali poslovni model, in 
kandidirajte za izbor za 45 najboljših inovacij. Zmagovalci posameznih kategorij izbranih 
inovacij bodo prejeli posebna priznanja. 
Rok prijave je do 12. septembra 2011, do 24. ure preko elektronske prijavnice. 
Več informacij: www.foruminovacij.si 
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