Organizacijam v mladinskem sektorju

V Ljubljani, 15. februarja 2016
Oznaka: 028-16-TK-svm
Zadeva: Povabilo k sodelovanju v procesu sprememb Zakona o javnem interesu v mladinskem
sektorju

Pozdravljeni!
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju je krovni zakon, ki ureja delovanje našega sektorja in
s tem tudi naše delovanje. Skozi leta implementacije zakona so se določene zadeve izkazale kot
neustrezne oz. so potrebne korekcije, prav tako pa se je v tem obdobju pokazalo, da nekatere zadeve
v zakonu morda manjkajo ali so premalo definirane in jasne.
Urad RS za mladino (URSM) je tako na zadnji 4. redni seji Sveta Vlade RS za mladino (SVM), ki je
potekala 4. decembra 2015 na Brdu pri Kranju najavil, da bo v letu 2016 pričel s pripravo sprememb
Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS). Člani SVM so na seji sprejeli sklep o
oblikovanju posebne delovne skupine, ki bo tekom celotnega procesa skrbela za pripravo sprememb
in dopolnitev ZJIMS. V delovno skupino so bili imenovani s strani Vlade RS: dr. Peter Debeljak (URSM),
Aleš Ojsteršek (MIZŠ), dr. Simon Slokan (MNZ), Špela Turk (MJU); in s strani mladinskega sektorja: Tin
Kampl, Martin Nahtigal, Mojca Selak in Želimir Stanič.
Delovna skupina se je že sestala na prvem srečanju in dorekla način in časovnico dela. Na srečanju je
bilo s strani predstavnikov mladinskega sektorja predstavljena tudi namera za vključitev v proces
celotnega mladinskega sektorja. V ta namen smo se predstavniki mladih v SVM odločili, da k procesu
priprave sprememb in dopolnitev ZJIMS povabimo vse zainteresirane v mladinskem sektorju.
Vabimo vas, da nam do 26. februarja 2016 posredujete vaše predloge za spremembe oziroma
dopolnitev ZJIMS. V predlogu jasno zapišite, na kaj se nanašajo spremembe in jih ustrezno tudi
utemeljite. Pripišite tudi v imenu, katere organizacije podajate predlog. Vaše prispevke bodo zbirali
člani delovne skupine:
- Tin Kampl, tin.kampl@mss.si
- Martin Nahtigal, martin@drustvo-skam.si
- Mojca Selak, mojca.selak1@gmail.com
- Želimir Stanič, zelimir.stanic@gmail.com
Kot gradivo vam pošiljamo tudi predlog sprememb, ki so jih v tej začetni fazi predlagali na URSM.
Delovna skupina bo na naslednjem srečanju, ki bo predvidoma v mesecu marcu obravnavala vse
prejete predloge in dopolnitve, do katerih se bo v nadaljevanju procesa tudi opredelila.
O samem procesu vas bomo sproti tudi obveščali.
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