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RAZPIS VOLITEV V MLADINSKI SVET GORNJA RADGONA
Gor. Radgona 18. 12. 2012
V skladu s VI. poglavjem (Volitve in sprejemanje odločitev v MSGR) Statuta Mladinskega sveta
Gornja Radgona (MSGR), razpisujemo volitve v organe MSGR za naslednje mandatno obdobje
2013-2015. Izvršni odbor MSGR je na svoji 18. redni seji dne 12. 12. 2012 sprejel sklep o razpisu
kandidacijskega postopka. Z dnem objave razpisa (18. 12. 2012) začne po 45. členu Statuta MSGR
veljati kandidacijski postopek.
Volitve bodo na letnem Zboru MSGR dne 19. januarja 2013. Kandidira se lahko na vse voljene
funkcije MSGR. Za predsednika/predsednico eno (1) mesto, za podpredsednika/podpredsednico
eno(1) mesto, za sekretarja* eno (1) mesto, za člane Nadzornega odbora tri (3) mesta. Predstavnike
v Izvršni odbor MSGR mladinske organizacije članice predlagajo.
Kandidirajo lahko člani mladinskih organizacij članic MSGR. Mladinska organizacija članica
mora imeti poravnane vse obveznosti članstva do MSGR. Predloge kandidatur morajo
kandidati posredovati MSGR najkasneje v 15 dneh po dnevu začetka kandidacijskih
postopkov (to je do 2. 1. 2013) s priporočeno pošto in pripisom ˝ne odpiraj – kandidatura˝ na
naslov:
Mladinski svet Gornja Radgona
Trg svobode 15
9250 Gornja Radgona
Kandidat/kandidatka v celoti izpolni in podpiše kandidaturo, ki je priloga tega razpisa.
Po 52. členu Statuta MSGR vsaka organizacija - polnopravna ali pridružena članica MSGR lahko
predlaga v sestavo Izvršnega odbora MSGR svojega člana oziroma svojo članico in sicer do točke
dnevnega reda seje zbora, ob kateri se določa sestava. Vsi predlagani člani in članice se uvrstijo na
predlog sestave Izvršnega odbora MSGR. Zbor MSGR glasuje o celotnem predlogu sestave
Izvršnega odbora MSGR istočasno.
Lista kandidatur bo poslana najkasneje 10 dni pred volitvami skupaj z vabilom in dnevnim redom
seje Zbora MSGR vsem organizacijam članicam. Prav tako bo objavljena na spletni strani
www.msgr.si.
predsednik MSGR
Boris Fartek, l.r.

* Na predlog spremembe statuta, ki se bo potrjeval na seji Zbora MSGR dne 19. 1. 2013, se funkcija blagajnika in
tajnika združita pod funkcijo sekretarja.
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KANDIDATURA
__________________________________(ime in priimek)
stanujoč__________________________________________________________
vlagam kandidaturo za
__________________________________

Tel: ____________________
Mladinska organizacija članica katere član sem:
_________________________________________________
Razlog za kandidaturo:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________

__________________, dne ______________
Lastnoročni podpis kandidata:
Potrditev veljavnosti kandidature:
_______________________

M.P.
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