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POZIV MLADINSKIM ORGANIZACIJAM IN ORGANIZACIJAM Z
MLADIMI ZA VČLANITEV V MLADINSKI SVET GORNJA RADGONA
Gor. Radgona 18. 12. 2012
Mladinske organizacije in druge organizacije s članstvom mladih ter sedežem v občini Gornja
Radgona, vabimo k včlanitvi v Mladinski svet Gornja Radgona (MSGR).
Mladinski svet Gornja Radgona je lokalna krovna mladinska organizacija, ki združuje mlade v
mladinskih organizacijah v starosti med 15. do 29. let, z namenom zastopanja interesov mladih.
Zainteresirane organizacije vabimo, da svojo prošnjo s prilogami priporočeno pošljejo na
naslov Mladinskega sveta Gornja Radgona, 21 dni pred sejo Zbora MSGR, to je do 29. 12.
2012.
Prošnji za pridobitev članstva mora biti priloženo:
- osnovni podatki o organizaciji, ki kandidira za članstvo,
- kopija statuta ali splošnih pravil delovanja organizacije,
- kopija programa ali usmeritev delovanja,
- pisna izjava, da organizacija pri svojem delovanju spoštuje Evropsko listino o človekovih
pravicah,
- pisna izjava, da organizacija sprejema in bo spoštovala statut MSGR,
- pisna izjava, da organizacija izpolnjuje vse pogoje navedene v 10. členu.
Polnopravno članstvo v lokalnem mladinskem svetu lahko po 10. členu Statuta MSGR pridobijo:
-

-

mladinske organizacije, opredeljene v zakonu, ki ureja javni interes v mladinskem sektorju (ZJIMS),
ki imajo najmanj 90 odstotkov članstva v starosti do 29. let in 70 odstotkov članov vodstva v starosti
od 15. do dopolnjenega 29. leta in sedež v tej samoupravni lokalni skupnosti. Članice mladinskega
sveta lokalne skupnosti, ki so hkrati združene v zvezo mladinskih organizacij na lokalni ravni, imajo
lahko v mladinskem svetu lokalne skupnosti le skupnega predstavnika.
Se opredeljujejo kot mladinske in delujejo po načelu: mladi za mlade in v korist mladih, so
demokratično organizirane in samostojno (avtonomno) delujejo in niso organizacijska enota ali del
druge članice MSGR.

Pridruženo članstvo lahko po 11. Členu Statuta MSGR pridobijo:
organizacije, ki ne izpolnjujejo pogoje iz 10. člena tega statuta, če je članstvo te organizacije v interesu
delovanja MSGR. Pridruženi člani so lahko tudi projekti, ki so namenjeni mladim in so vodeni s strani
mladih.

Zbor MSGR si pridržuje pravico, da zavrne prošnjo, če na seji ni prisoten predstavnik organizacije
kandidatke za članstvo in tudi v drugih primerih, za katere navede razlog odločitve.
Članarina v MSGR je za leto 2012 znašala 40,00 EUR in se vsako leto določa na Zboru MSGR na
predlog članic. Za več informacij glede včlanitve lahko pokličete na 041 306 906.
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