
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIROČNIK  ZA ŠTUDENTSKE KLUBE SLOVENIJE 

PRIDOBITEV STATUSA MLADINSKE ORGANIZACIJE V JAVNEM INTERESU 

 

 

Vsak študentski klub se pri svojem delovanju (na bodisi lokalni, 

državni ali nacionalni ravni) seznani tudi s prijavami na različne 

razpise. Marsikomu se ob prvem stiku z vso potrebno birokracijo 

razpisno delo zdi težko razumljivo in zapleteno. Na Zvezi ŠKIS vam 

želimo delo vsaj malo olajšati in vas seznaniti s tem, kaj pomeni 

status mladinske organizacije v javnem interesu in kaj lahko kot 

študentski klub s statusom sploh pridobite.   

  



Nekateri razpisni pogoji navajajo status mladinske organizacije v javnem interesu kot pogoj 

za prijavo na razpis. Vse točne informacije in pogoji so zapisani v Zakonu o javnem interesu 

v mladinskem sektorju (ZJIMS), ki je stopil v veljavo z letom 2010.  

Mladinska organizacija je avtonomno, demokratično, prostovoljno in 

samostojno združenje mladih, ki s svojim delovanjem mladim omogoča 

pridobivanje načrtnih učnih izkušenj, oblikovanje in izražanje stališč ter 

izvajanje dejavnosti v skladu z njihovo interesno, kulturno, nazorsko ali 

politično usmeritvijo. Povedano enostavneje, gre za organizacijo, ki 

združuje mlade in hkrati zanje izvaja določene aktivnosti. Takšna 

mladinska organizacija je lahko organizirana kot društvo, torej kot 

samostojna pravna oseba, ali pa deluje znotraj obstoječega društva 

(npr. sekcija mladih, ki izvaja aktivnosti za mlade). 

Organizacija, ki pridobi status mladinske organizacije v javnem interesu, lahko kandidira za 

javna sredstva za programe v mladinskem sektorju na podlagi javnega poziva (18. člen 

Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju - ZJIMS) in ne nujno javnega razpisa. Nadalje ima 

takšno društvo, zavod ali ustanova tudi vse druge ugodnosti, ki veljajo za nevladne 

organizacije s statusom delovanja v javnem interesu.   

ZAKAJ SE TOREJ SPLAČA IMETI STATUS? 

• Upravičeni ste do donacij iz 0,5 % dohodnine, kar pomeni, da vam lahko zavezanci za 

dohodnino namenijo do 0,5 % svoje dohodnine; 

• Pravico imate do brezplačne pravne pomoči v sporih v zvezi z opravljanjem dejavnosti v 

javnem interesu oziroma z namenom, zaradi katerega so ustanovljene (10. člen Zakona o 

brezplačni pravni pomoči – ZBPP); 

• Pravico imate do brezplačne pravne pomoči v sporih v zvezi z opravljanjem dejavnosti v 

javnem interesu oziroma z namenom,  zaradi katerega so ustanovljene (10. člen Zakona o 

brezplačni pravni pomoči – ZBPP); 

• Prednost imate pri javnih razpisih za pridobivanje sredstev iz državnega proračuna, 

namenjenih društvom, in sicer lahko zaradi pridobljenega statusa društva v javnem 

interesu dobite dodatne točke, a skupaj ne več kot 20 % točk ostalih meril na razpisu 

(36. člen Zakona o društvih – ZDru-1); 

• Oproščeni ste plačila upravne takse za dokumente in dejanja v zvezi z opravljanjem  

dejavnosti, ki so v javnem interesu (24 . člen Zakona o upravnih taksah - ZUT). 
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POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA MLADINSKE ORGANIZACIJE V JAVNEM INTERESU: 

• Da redno izvajate mladinske programe oziroma programe za mlade na področjih:  

- avtonomije mladih, 

- neformalnega učenja in usposabljanja ter večanja kompetenc mladih, 

- dostopa mladih do trga delovne sile in razvoja podjetnosti mladih, 

- skrbi za mlade z manj priložnostmi v družbi, 

- prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja mladih, 

- mobilnosti mladih in mednarodnega povezovanja, 

- zdravega načina življenja in preprečevanja različnih oblik odvisnosti mladih in 

- sodelovanja mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi. 

• Da izkazujete pomembnejše dosežke pri razvoju in povezovanju mladinskega dela; 

• Da razpolagate z ustreznimi materialnimi in človeškimi zmogljivostmi za delovanje; 

• Da je v temeljnem aktu zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem sektorju; 

• Da imate najmanj 90 % članstva v starosti do 29 let in 70 % članov vodstva v starosti od 

15 do 29 let; 

• Da delujete v mladinskem sektorju neprekinjeno vsaj dve leti pred vložitvijo vloge za 

pridobitev statusa; 

• Da ste zadnji dve leti pretežno izvajali programe iz zgoraj navedenih področij (iz prve 

alineje). 

Kot posamezni študentski klub morate zaprositi za dodelitev statusa mladinske 

organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju. Za dodelitev statusa so odgovorni in 

pristojni na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, na katerem bodo vašo zahtevo 

preučili in jo bodisi sprejeli ali zavrnili. Postopek pridobitve statusa je sledeč: 

 

Vlogo oddate preko spletne aplikacije na spletni strani Ministrstva 

za izobraževanje, znanost in šport, kjer se registrirate kot nov 

uporabnik in vpišete vse potrebne podatke (podatki o organizaciji in 

zastopniku). Po izpolnjevanju podatkov kliknete spodnji gumb 

'pošlji' in vlogo preko spleta oddate pristojnemu ministrstvu. 

 

Poleg vseh zahtevanih podatkov morate vlogi priložiti nekatere 

priloge in jih v fizični obliki poslati na Urad RS za mladino na naslov 

Masarykova 16, 1000 Ljubljana.  

WWW 
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ZAHTEVANE PRILOGE SO:  

1 Sprejet program prihodnjega delovanja na področju mladih; 

2 Izpis iz evidence članstva, iz katerega je razvidno število in struktura članstva po starosti 

ter število in delež mladih v vodstvu (osebno ime, letnica rojstva in kraj prebivališča 

članov). Iz evidence mora biti razvidno, da je znotraj mladinske organizacije najmanj 90 

% članstva v starosti do 29 let; 

3 Sklep pristojnega organa društva o višini letne članarine in načinu upoštevanja plačila 

članarine; 

4 Računovodski izpis o vplačilu članarine članov za tekoče leto oziroma obdobje enega 

leta; 

5 Poročilo o izvedenem programu v mladinskem sektorju, ki vsebuje bistvene podatke o 

vsebini programa, sodelujočih, kraju, času, načinu in finančni vrednosti tega programa 

ter navedbo pomembnejših dosežkov pri razvoju in povezovanju mladinskega dela, 

vključno z dokaznim gradivom o navedenih podatkih v pisni, slikovni, zvočni oziroma 

slikovno-zvočni obliki. Iz dokumentacije mora biti razvidno obdobje delovanja in 

priložena dokazila o delovanju v tem obdobju; 

6 Sklep pristojnega organa društva o sprejetju poročila iz prejšnje točke; 

7 Sklep pristojnega organa društva o vložitvi vloge za pridobitev statusa organizacije v 

javnem interesu; 

8 Dokazilo o lastništvu oziroma sklenjenem pravnem poslu o najemu, zakupu ali 

neodplačni uporabi ustreznih prostorov, prevoznih sredstvih, opremi in blagu, ki je 

potrebno za pripravo in izvajanje programa v skladu s predpisi (npr. pogodba, sklep 

pristojnega organa, izjava odgovorne osebe in podobno); 

9 Dokazilo o številu in usposobljenosti redno ali pogodbeno zaposlenih in zunanjih 

sodelavcev oziroma prostovoljcev, s katerimi je urejeno razmerje v skladu z zakonom, ki 

ureja prostovoljstvo (npr. poročilo oziroma izjava odgovorne osebe ob navedbi 

zahtevanih podatkov). 

 

Naj vas število prilog, ki so potrebne za oddajo vloge, ne prestraši. 

Pri nekaterih točkah, ki se nanašajo npr. na članarino (ki jo kot 

študentski klub nimate), zakoniti zastopnik napiše sklep, v katerem 

je jasno navedeno, da študentski klub ne pobira članarine in da je 

članstvo brezplačno.  
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Odgovor na poslano vlogo lahko pričakujete v enem do dveh 

mesecev, saj se mora sestati posebna komisija, ki skupaj obravnava 

celotno vlogo.  

 

Če v priročniku nismo odgovorili na vsa vaša vprašanja, ali pa bi zgolj 

želeli dodatno razlago pojmov in postopkov, smo vam na Zvezi ŠKIS 

vedno na voljo z dodatnimi pojasnili.  

 

Obrnete se lahko na Ajdo Novak (ajda.nova@gmail.com; 040 744 

009), ki vam bo z veseljem odgovorila in pomagala pri nastali težavi 

oziroma vprašanju. Prav tako so vam na voljo tudi pristojni na Uradu 

RS za mladino na telefonski številki 01/400 5790, kjer vas bodo 

najverjetneje vezali na go. Katjo Pečnik.  

 

Čeprav se zdi postopek pridobitve statusa organizacije v javnem interesu težaven, lahko z 

njim pridobite marsikatero ugodnost, ki bo zmanjšala finančno obremenitev vašega kluba. 

 

 

 

 

? 
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