Svet Mlade Slovenije je na svoji 4. redni seji 1. junija 2021 sklical 21. kongres Mlade
Slovenije, ki bo v soboto, 25. septembra 2021, v Planici. V skladu s 9. členom statuta je
kongres volilni. V skladu s 4. členom Pravilnika o kandidiranju in volitvah v organe
objavljam

POZIV ZA VLAGANJE KANDIDATUR
NA 21. KONGRESU MLADE SLOVENIJE
Na kongresu se lahko kandidira za naslednje funkcije:
-

predsednik Mlade Slovenije (1 mesto),
podpredsednik Mlade Slovenije (2 mesti),
član Izvršilnega odbora Mlade Slovenije (10 mest),
predsednik Sveta Mlade Slovenije (1 mesto),
član Nadzornega odbora Mlade Slovenije (3 mesta) in
član Razsodišča Mlade Slovenije (3 mesta).

POGOJI ZA KANDIDIRANJE
Kandidat mora biti član Mlade Slovenije vsaj 6 mesecev in član Nove Slovenije. O
morebitnem odstopanju od pogoja za člane, ki bi želeli kandidirati, pa še niso člani vsaj 6
mesecev, odloča Izvršilni odbor. Za pravilno vloženo kandidaturo šteje kandidatura, ki
vsebuje pravilno izpolnjen kandidacijski obrazec, ki je priloga tega dokumenta, izpolnjuje
pogoje za kandidiranje in je vložena pravočasno na enega od predpisanih načinov.
Kandidate lahko predlaga regijski ali lokalni odbor. Regijski ali lokalni odbor lahko
predlaga tudi kandidata, ki nima prebivališča na območju te regije. Enega kandidata
lahko predlaga več regijskih ali lokalnih odborov.
ROKI ZA VLAGANJE KANDIDATUR
Kandidature je mogoče vlagati v elektronski ali fizični obliki od vključno 15. (petek, 10.
september 2021) do vključno 5. (ponedeljek, 20. september 2021) dne pred kongresom.
NAČINI VLAGANJA KANDIDATUR
Na fizični način se kandidatura vloži tako, da se izpolnjen in lastnoročno podpisan
kandidacijski obrazec pošlje v zaprti kuverti na sedež organizacije. Kot veljavno vložene
kandidature se štejejo kandidature, poslane do roka za vlaganje kandidatur (ponedeljek,
20. september 2021), ki prispejo na sedež organizacije najpozneje zadnji dan (petek, 24.
september 2021) pred kongresom.
Na elektronski način se kandidatura vloži tako, da se izpolnjen in lastnoročno ali digitalno
podpisan kandidacijski obrazec pošlje na elektronski naslov glavnega tajništva. Kot
veljavno vložene kandidature se štejejo kandidature, poslane do roka za vlaganje
kandidatur (ponedeljek, 20. september 2021).

V Ljubljani, 5. 9. 2021,
Marko Gruden,
generalni sekretar

