
 
      

             

 

Ljubljana, 24.05.2016 
O_160524_MH_1 

 
Na podlagi četrte točke Sklepa  o ustanovitvi Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino in v 
skladu s pozivom Urada Republike Slovenije za mladino Zavodu Mladinska mreža MaMa z 
dne 12.05.2016 za izvedbo postopka izbire predstavnika iz sedme alineje tretje točke Sklepa 
o ustanovitvi Sveta Vlade RS za mladino, razpisujemo  
 

KANDIDACIJSKI POSTOPEK ZA ČLAN-ICO/A SVETA VLADE RS ZA MLADINO 
 
 
Svet Vlade RS za mladino sestavlja 10 predstavnikov vladnih institucij in 10 predstavnikov 
mladinskih struktur, od teh je 1 (en) predstavnik-ica mladinskih centrov. Skladno s četrto 
točko Sklepa o ustanovitvi Sveta Vlade RS za mladino je za vodenje postopka izbire 
predstavnika mladinskih centrov pristojna Mladinska mreža MaMa.  
 
Mladinska mreža MaMa poziva mladinske centre, naj podajo predloge kandidatov za 
imenovanje člana Sveta Vlade RS za mladino. Kandidate lahko predlagajo vsi mladinski 
centri, ki so navedeni na priloženem seznamu. Vsaka organizacija lahko predlaga največ 
eno kandidatko oz. kandidata. 
 
 
Popolne kandidature morajo vsebovati: 

- življenjepis v »Europass obliki«, ki je objavljen na spletni strani www.europass.si; 
- podpisano motivacijsko pismo kandidata/kandidatke, s katerim tudi izraža strinjanje 

k svoji kandidaturi ter z objavo kandidature; 
- podporno pismo predlagatelja (žigosanega in podpisanega s strani zakonitega 

zastopnika mladinskega centra). 
 
 
Vloge morajo biti poslane PRIPOROČENO po pošti na naslov: 
Mreža MaMa 
Gosposvetska cesta 5 
1000 Ljubljana. 
s pripisom na vidnem mestu ovojnice »NE ODPIRAJ - Kandidatura za Svet Vlade RS za 
mladino«. 
 
 
Upoštevane bodo zgolj pravilno opremljene in popolne kandidature, oddane do torka, 
07.6.2016 do 24. ure s priporočeno pošto, naslovljeno na Mreža MaMa, Gosposvetska 5, 
1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ - Kandidatura za Svet Vlade RS za mladino«. 
 
 

http://www.europass.si/


 
      

             

 

 

Nadaljnji postopek: 
Izbor 1 (enega) predstavnika mladinskih centrov  v Svet Vlade RS za mladino se bo opravil po 
pošti. Mreža MaMa bo predvidoma 10.6.2016 vsem mladinskim centrom, navedenim na 
priloženem seznamu, po elektronski pošti posredovala kandidature in glasovnico ter hkrati 
informacijo objavila na www.mlad.si. 
 
Mladinski centri bodo v roku 7 (sedmih) dni od odposlanja glasovnice in objave kandidatur, 
lahko glasovali za svojo kandidatko/kandidata tako, da bodo po pošti vrnili izpolnjeno 
glasovnico, skladno z navodili glede oddaje glasovnice. 
 
Prispele glasovnice bo odprla komisija, v katero bodo povabljeni: 

- dva (2) predstavnika UPB (imenuje UPB), 
- dva (2) predstavnika Mreže MaMa (imenuje Mreža MaMa). 

 
 
Na podlagi prispelih glasovnic bo izbran kandidat, ki bo dobil največje število glasov. Mreža 
MaMa bo z izidom glasovanja nato seznanila Urad RS za mladino. 
 
 
Dodatna pojasnila: 
Dodatna pojasnila glede postopka so na voljo zgolj preko elektronske pošte info@mreza-
mama.si. 
 
 
Ljubljana, 24.5.2016 
 
 

Maja Hostnik 
Direktorica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prilogi: 

- 1: Seznam mladinskih centov, ki lahko predlagajo in glasujejo za kandidatko/kandidata za 
člana Sveta Vlade RS za mladino 

- 2: Poziv Urada RS za mladino Zavodu Mladinska mreža MaMa z dne 12.5.2014 
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