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Na podlagi 18. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19, 
67/19 – ZMatR-C in 200/20 – ZOOMTVI), minister za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti objavlja 

Javni poziv
nevladnim organizacijam in strokovnim institucijam za posredovanje predlogov
za člane Sveta Republike Slovenije za otroke in družino za obdobje 2022-2026

1. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti javno poziva nevladne 
organizacije in strokovne institucije, da posredujejo predloge za člane Sveta Republike 
Slovenije za otroke in družino za obdobje 2022 - 2026 (v nadaljnjem besedilu: Svet). Svet 
je na podlagi 18. člena Družinskega zakonika ustanovljeno stalno posvetovalno telo Vlade 
Republike Slovenije, katerega člani so predstavnice oziroma predstavniki (v nadaljnjem 
besedilu: predstavnik) nevladnih organizacij in strokovnih institucij s področja otrok in 
družine ter predstavniki Vlade Republike Slovenije.

2. V skladu z 18. členom Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 
22/19 in 67/19 – ZMatR-C in 200/20 – ZOOMTVI) traja mandat članom Sveta pet let.

3. Svet opravlja naslednje naloge:
- spremlja in ocenjuje položaj otrok in družine, s poudarkom na uresničevanju pravic 

otrok,
- predlaga strokovna izhodišča za sprejem zakonodaje in strateških dokumentov na 

področju otrok in družine,
- obravnava predloge zakonov s področja otrok in družine in pripravlja strokovna 

mnenja o predlogih zakonov,
- pripravlja pobude za usklajeno delovanje pristojnih organov na področju otrok in 

družine in za sodelovanje med pristojnimi organi, strokovnimi institucijami ter 
nevladnimi organizacijami,

- spremlja izvajanje sprejete zakonodaje in ukrepov na področju otrok in družine.

4. Član Sveta je lahko oseba s strokovnimi referencami in izkušnjami na področju otrok in 
družine.



5. Predlog nevladne organizacije oziroma strokovne institucije mora vsebovati:
- osebne podatke predlaganega predstavnika (ime in priimek, datum rojstva, telefonska 

številka in naslov elektronske pošte); 
- utemeljitev predloga s strani predlagatelja;
- predstavitev predstavnika, iz katere mora biti razvidno, da ima strokovne reference in 

izkušnje s področja otrok in družine; 
- lastnoročno podpisano soglasje predlaganega predstavnika (izjava je priloga tega 

javnega poziva).

6. Predlog predstavnika za Svet in izpolnjeno prilogo iz 5. točke javnega poziva je treba 
posredovati v zaprti ovojnici na naslov Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana,  z oznako "JAVNI POZIV za 
kandidaturo za SOD" najkasneje do 5. 5. 2022. Za pisno obliko prijave se šteje tudi 
elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mddsz@gov.si, pri čemer veljavnost 
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

7. Za prijavo oddano v zaprti ovojnici se šteje, da je prispela pravočasno, če je zadnji dan 
roka za oddajo do 14. ure oddana v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, če je zadnji dan roka 
oddana na pošto kot priporočena pošiljka, ali če je oddana kot elektronska oblika, poslana 
do roka na elektronski naslov gp.mddsz@gov.si. Obravnavane bodo le vloge kandidatov, ki 
bodo prispele v roku tega javnega poziva. Nepopolnih vlog ministrstvo ne bo upoštevalo.

8. Vsaka organizacija lahko predlaga največ enega predstavnika.

9. Člane Sveta bo imenovala Vlada Republike Slovenije za obdobje petih let na podlagi 
predloga ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki bo izmed vseh 
pravočasno prispelih predlogov predlagal predvidoma pet predstavnikov nevladnih 
organizacij in predvidoma pet predstavnikov strokovnih institucij.

10. Kontaktna oseba: sekretarka Sveta dr. Nataša Demšar Pečak, telefon 01 369 7616, 
elektronski naslov: gp.mddsz@gov.si.

Janez Cigler Kralj
MINISTER

Priloga:
- Izjava 
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