
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 za izvedbo postopka 
izbire predstavnika iz sedme alineje tretje točke Sklepa o ustanovitvi Sveta Vlade RS za mladino, je 
Mreža MaMa 26.6.2017 razpisala KANDIDACIJSKI POSTOPEK ZA PREDSTAVNIKA SVETA VLADE RS ZA 
MLADINO, kjer je prejela pet (5) pravilno oddanih kandidatur.  

 
Na podlagi navedenega razpisujemo 

VOLITVE ZA PREDSTAVNIKA MLADINSKIH CENTROV  
V SVET VLADE RS ZA MLADINO 

za katere velja javni postopek, kot je zapisan v nadaljevanju. 
 
 
UPRAVIČENCI DO GLASOVANJA IN NAČIN GLASOVANJA 
 
Pravico do glasovanja ima vsak mladinski center (v imenu mladinskega centra njegov zakoniti 
zastopnik - volivec), ki je naveden na priloženem seznamu (priloga 1). 
 
KANDIDATURE  
 
Lista kandidatov z njihovimi predstavitvami je priložena (priloga 2) ter hkrati z današnjim dnem 
objavljena na spletni strani Mreže MaMa; www.mreza-mama.si. 
 
GLASOVNICA 
 
V priponki tega sporočila se nahaja glasovnica (priloga 3) za volitve 1 (enega) predstavnika  
mladinskih centrov v Svetu Vlade RS za mladino.  
 
NAVODILA ZA GLASOVANJE 
 

1. Volivec (zakoniti zastopnik mladinskega centra) natisne priloženo glasovnico. Glasovnice se 
ne sme spreminjati.  

 
2. Volivec glasuje tako, da obkroži zaporedno številko pred imenom in priimkom kandidata, za 

katerega glasuje.  
Glasuje se samo za enega kandidata. 
Glasovati je možno samo enkrat (en mladinski center – en glas). V primeru, da mladinski 
center glasuje večkrat, se kot veljavna šteje glasovnica, ki je bila posredovana prva. 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti, za katerega kandidata 
je volivec glasoval, bo neveljavna.  

 
3. Izpolnjeno glasovnico volivec (zakoniti zastopnik mladinskega centra) podpiše in žigosa. 

 
4. Podpisano in žigosano glasovnico pošlje: 
- skenirano na e-naslova info@mreza-mama.si ali ustanova.pb@gmail.com  
- ali PRIPOROČENO po navadni pošti na naslov:  Zavod Mladinska mreža MaMa, 

Gosposvetska cesta 5, 1000 Ljubljana,  
 
Za pravočasno prispele glasovnice se štejejo tiste glasovnice, ki bodo oddane po e- pošti ali 
navadni pošti najkasneje do petka, 11.08.2017 do 24. ure, s pripisom VOLITVE V SVET VLADE RS 
ZA MLADINO (v predmetu e-sporočila ali na zunanji strani kuverte). 

 

http://www.mreza-mama.si/
mailto:info@mreza-mama.si
mailto:ustanova.pb@gmail.com


5. Mreža MaMa bo prejetje glasovnice potrdila s povratnim e-sporočilom z e-naslova 
info@mreza-mama.si do četrtka, 17.08. 2017, do 12. ure.  
V kolikor potrdila o prejetju glasovnice ne boste prejeli v zgoraj navedenem roku, prosimo, da 
to sporočite na info@mreza-mama.si, do četrtka, 17.08.2017, do 16. ure in preverite, ali smo 
vašo glasovnico prejeli.   
 

6. Glasovnice, ki ne bodo poslane do razpisanega roka bodo neveljavne.  
 
UGOTOVITEV REZULTATOV GLASOVANJA 
 
Ugotovitev rezultatov glasovanja bo izvedla volilna komisija v sestavi: 

1. Tine Hafner, Ustanova Pohorski bataljon; 
2. Želko Pelicon, Ustanova Pohorski bataljon; 
3. Laura Krančan, Mladinska mreža MaMa; 
4. Maja Hostnik, Mladinska mreža MaMa. 

 
Volilna komisija se bo sestala v petek, 18.08.2017, ob 10. uri v prostorih Zavoda Mladinska mreža 
MaMa, Gosposvetska 5, 1000 Ljubljana in pričela z ugotavljanjem rezultata glasovanja. Delo volilne 
komisije bo javno. 
 
Volilna komisija bo evidentirala vse prejete glasovnice tako, da bo v priloženi seznam upravičencev 
glasovanja (mladinskih centrov) zabeležila, kateri mladinski centri so glasovali ter ali je glasovnica 
veljavna, kot izhaja iz navodil za glasovanje (pravilno izpolnjena, pravočasno oddana). 
 
Na podlagi vseh prejetih veljavnih glasovnic bo komisija ugotovila skupno število volivcev, ki so 
glasovali.  Nato bo preštela, koliko glasov so dobili posamezni kandidati. 
 
Za predstavnika mladinskih centrov v Svetu Vlade RS za mladino bo izbran kandidat, ki bo dobil 
največje število veljavnih glasov.  
 
Rezultate bo razglasila komisija neposredno po preštetju vseh glasovnic.  
 
V primeru, da več kandidatov prejme enako število glasov, se opravijo ponovne volitve. Ponovne 
volitve bodo opravljene po enakem postopku. V primeru, da po ponovnih volitvah več kandidatov 
znova prejme enako število glasov, bo komisija opravila žreb.  
 
NADALJNJI POSTOPKI 

 
Mreža MaMa bo z izidom glasovanja seznanila Urad RS za mladino, ki bo imenoval predstavnika 
mladinskih centrov v Svetu RS za mladino. 
 
Mreža MaMa bo ime in priimek izvoljenega predstavnika mladinskih centrov v Svet Vlade RS za 
mladino objavila na spletni strani www.mreza-mama.si in www.mlad.si. 
 
Za dodatna pojasnila glede postopka je na voljo, zgolj preko elektronske pošte, Maja Hostnik na 
info@mreza-mama.si.  
 
 
Ljubljana, 20.7.2017                                                                                                    Maja Hostnik 

      za Mrežo MaMa 
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