Na podlagi drugega odstavka 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 ZPDPC, 127/06 - ZJZP), tretjega odstavka 11. člena Pogodbe o ustanovitvi zavoda Zavod Mladinska
mreža MaMa z dne [7.10.2014], prvega odstavka 20. člena in prvega odstavka 50. člena Statuta zavoda
Zavod Mladinska mreža MaMa z dne [7.10.2014], je svet Zavoda Mladinska mreža MaMa na svoji seji
dne [7.10.2014] sprejel sledeči:

PRAVILNIK O
DELOVANJU KLUBA MaMa
I.

UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet urejanja)

Ta pravilnik ureja pogoje in postopek včlanitve v Klub MaMa, ki deluje znotraj Zavoda Mladinska mreža
MaMa; matična številka 2146622 (v nadaljevanju Mreža MaMa), pravice in obveznosti članov Kluba
MaMa, postopek imenovanja predstavnikov zainteresirane javnosti oziroma uporabnikov izmed članov
Kluba MaMa v svet MaMa ter način njihovega odpoklica in način prenehanja članstva v Klubu MaMa.
II.

NAČELA DELOVANJA
3. člen
(načela delovanja)

(1) Delovanje Kluba MaMa in njenih članov temelji na načelu solidarnosti, enakopravnosti,
medsebojnem sodelovanju in pomoči.
(2) Delovanje Kluba MaMa in njenih članov je pregledno, odprto in javno.
(3) Članstvo v Klubu MaMa je prostovoljno.
(4) Klub MaMa omogoča dve vrsti članstva in sicer redno članstvo, ki je namenjeno organizacijam, ki
sodelujejo pri upravljanju Mreže MaMa in aktivno sodelujejo pri doseganju namena Mreže MaMa in
pridruženo članstvo, ki je namenjeno organizacijam, ki še ne izpolnjujejo vseh pogojev za redno
članstvo, si pa to želijo.
III.

REDNO ČLANSTVO V KLUBU MAMA
4. člen
(pogoji za redno članstvo)

(1) Redni član Kluba MaMa (v nadaljevanju član) lahko postane vsaka organizacija, ki izpolnjuje sledeče
pogoje:
-

je pravna oseba, vpisana v ustrezni register,
ima sedež v Republiki Sloveniji,
je organizirana kot funkcionalno središče za mlade, v katerem se že najmanj eno leto redno izvajajo
dejavnosti mladinskih centrov,
v svojem lokalnem okolju ali širše je prepoznavna kot organizacija, ki izvaja dejavnosti mladinskega
centra,
ima izdelan najmanj enoletni program dela, ki vsebuje nadaljnje izvajanje dejavnosti mladinskega
dela,
njeno članstvo v Klubu MaMa odobri pristojni organ Mreže MaMa.

(2) Kot dejavnosti mladinskih centrov se štejejo predvsem dejavnosti:
-

zagotavljanje pogojev za delovanja, druženja in druge dejavnosti mladih,
skrb za mladinsko infrastrukturo,
zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev in opreme za izvajanje mladinskega dela ter
zagotavljanje ustrezno usposobljenega kadra za podporo mladinskemu delu,
zagotavljanje pogojev za razvoj ustvarjalnih in kritičnih mladih posameznikov,
stran 1/10

razvijanje in izvajanje programov na področju informiranja in svetovanja ter neformalnega učenja,
spodbujanje mladih k večji participaciji in aktivnemu državljanstvu,
sodelovanje pri izvajanju mobilnosti mladih, organiziranje prostovoljskega dela mladih,
raziskovalnega dela mladih in spodbujanje povezovanja mladih na mednarodni ravni,
izobraževanje mladih,
nudenje podpore drugim programom v mladinskem sektorju v lokalnem okolju,
druge dejavnosti, ki lahko prispevajo k družbeni integraciji mladih, njihovi mobilnosti, povezanosti
ali informiranosti.

-

5. člen
(postopek včlanitve rednega člana)
(1)

Organizacija, ki želi postati član Kluba MaMa, na Mrežo MaMa naslovi prošnjo za članstvo, ki je
Priloga 1 tega pravilnika.

(2)

Prošnji iz prejšnjega odstavka je potrebno priložiti:

-

sklep pristojnega organa organizacije o vložitvi prošnje za članstvo.
dokazilo o vpisu v ustrezen register oziroma izpisek iz registra,
ustanovitveni akt,
program dela za najmanj eno leto, iz katerega je razvidno redno izvajanje dejavnosti mladinskih
centrov,
letno poročilo za preteklo leto, iz katerega so razvidne dejavnosti mladinskega centra,
morebitna druga dokazila o izpolnjevanju pogojev za članstvo.

(3)

Direktor o prejeti prošnji obvesti predsednika sveta MaMa.

(4)

O izpolnjevanju pogojev za članstvo in o odobritvi članstva v Klubu MaMa odloči svet MaMa na
svoji prvi seji po prejemu prošnje. Organizacija je sprejeta v članstvo, če za to glasujeta najmanj
dve tretjini prisotnih članov sveta MaMe.

(5)

Svet MaMa pri odločanju o izpolnjevanju pogojev in odobritvi članstva odloči avtonomno in po
lastni presoji, upoštevajoč pretekle dosežke organizacije, prispevek organizacije h Klubu MaMa,
zagotavljanje avtonomnega in neodvisnega delovanja Mreže MaMa in druge okoliščine. Svet MaMa
lahko pred odločitvijo organizacijo zaprosi za dodatna pojasnila ali dokazila.

(6)

Zoper odločitev sveta MaMa o zavrnitvi članstva v Klubu MaMa se zavrnjena organizacija lahko
pritoži v 15 dneh od prejema elektronskega obvestila o zavrniti članstva. O pritožbi dokončno
odloči Zbor Kluba MaMa.

(7)

Zbor Kluba MaMa odloča o pritožbi avtonomno in po lastni presoji. Zbor Kluba MaMa lahko
ponovno presodi izpolnjevanje pogojev za članstvo in upoštevajoč vse okoliščine primera odloči o
odobritvi članstva v Klubu MaMa. Na odločitev zbora Kluba MaMe pritožba ni možna.
6. člen
(prenehanje rednega članstva)

(1) Članstvo v Klubu MaMa preneha z izstopom, s črtanjem ali z izključitvijo člana.
(2) Član izstopi iz Kluba MaMa tako, da na Mrežo MaMa naslovi pisno izjavo o izstopu, ki je podpisana
s strani zakonitega zastopnika člana.
(3) Člana se črta iz Kluba MaMa če:
-

preneha obstajati,
nima več sedeža v Republiki Sloveniji,
kljub pisnemu opominu ne plača članarine ali drugih prispevkov, ki jih je določil zbor Kluba MaMe,
kljub pisnemu opominu ne poravna svojih drugih denarnih obveznosti do Mreže MaMa,
izvaja dejavnosti mladinskih centrov v bistveno manjšem obsegu ali slabši kvaliteti, kot jih je ob
sprejemu v članstvo,
ne izvaja več redno dejavnosti mladinskih centrov.
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(3) Obstoj pogojev za črtanje ugotavlja direktor in o tem poroča svetu MaMe. Svet MaMe člana črta iz
Kluba MaMa, če so za to izpolnjeni pogoji.
(4) Člana se lahko izključi iz Mreže MaMa če:
-

krši ta pravilnik ali druge splošne akte Mreže MaMa ali sklepe organov Mreže MaMa,
deluje v nasprotju z interesi ali namenom Mreže MaMe,
okrni ugled Mreže MaMa,
Mreži MaMa s svojim ravnanjem ali opustitvijo povzroči ali bi lahko povzročil večjo škodo,
izvaja dejavnosti mladinskih centrov v bistveno manjšem obsegu ali slabši kvaliteti, kot jih je ob
sprejemu v članstvo.

(5) O izključitvi odloča svet MaMa z dvotretjinsko večino vseh prisotnih članov. Član, o katerem
izključitvi se odloča, ima pravico do zagovora na seji sveta MaMe preden ta o tem glasuje.
(6) Član se lahko na odločitev o črtanju ali izključitvi pritoži v 15 dneh od prejema elektronskega
obvestila o črtanju oziroma izključitvi. O pritožbi dokončno odloči Zbor Kluba MaMe. Zbor Kluba
MaMe odloča o pritožbi avtonomno in po lastni presoji. Zbor Kluba MaMe lahko ponovno presodi
izpolnjevanje pogojev za črtanje oziroma izključitev in v primeru izpolnjenih pogojev potrdi odločitev
sveta MaMe. Na odločitev zbora Kluba MaMe pritožba ni možna.
7. člen
(pravice rednih članov)
Pravice članov Kluba MaMa so:
-

da predlagajo in volijo svoje predstavnike v svet MaMe,
da glasujejo na zboru Kluba MaMa,
da dajejo pobude in predloge za delo Mreže MaMa ter sodelujejo pri njenih dejavnostih,
da uživajo in koristijo vse ugodnosti in storitve, ki jih Mreža MaMa nudi članom Kluba MaMa,
da sodelujejo pri upravljanju in delovanju Mreže MaMa v skladu s pogodbo o ustanovitvi, statutom
in drugimi splošnimi akti Mreže MaMa.
8. člen
(obveznosti rednih članov)

Obveznosti članov Kluba MaMa so:
-

da spoštujejo ta pravilnik in druge splošne akte Mreže MaMa ter sklepe njenih organov,
da volijo svoje predstavnike v svet MaMa,
da vestno in zanesljivo izpolnjujejo zaupane naloge,
da z lastnim prizadevanjem in vzorom pomagajo pri uresničitvi namenov Mreže MaMa,
da v skladu s svojim zmožnostmi pomaga pridruženim članom pri njihovem razvoju,
da pravočasno plačujejo članarino in ostale prispevke, ki jih določi zbor Kluba MaMe,
da Mrežo MaMo obvestijo o kršitvah obveznosti drugih članov,
da sporočijo Mreži MaMi spremembo svojih kontaktnih podatkov,
da nemudoma sporočijo Mreži MaMa kakršne koli spremembe, ki bi lahko vplivale na
izpolnjevanje pogojev članstva v Klubu MaMa.
IV.

PRIDRUŽENO ČLANSTVO V KLUBU MAMA
9. člen
(pogoji za pridruženo članstvo)

Pridruženi član Kluba MaMa lahko postane vsaka organizacija, ki izpolnjuje sledeče pogoje:
-

je pravna oseba, vpisana v ustrezni register,
ima sedež v Republiki Sloveniji,
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je organizirana kot funkcionalno središče za mlade v katerem se izvajajo dejavnosti mladinskih
centrov,
ima izdelan najmanj enoletni program dela, ki vsebuje nadaljnje izvajanje dejavnosti mladinskega
dela,
njen položaj pridruženega članstva v Klubu MaMa odobri pristojni organ Mreže MaMa.

-

10. člen
(postopek včlanitve pridruženega člana)
(1) Organizacija, ki želi postati pridruženi član Kluba MaMa, na Mrežo MaMa naslovi prošnjo za
pridruženo članstvo, ki je Priloga 2 tega pravilnika.
(2) Obrazcu iz prejšnjega odstavka je potrebno priložiti:
-

sklep pristojnega organa o vložitvi prošnje za pridruženo članstvo,
dokazilo o vpisu v ustrezen register oziroma izpisek iz registra,
ustanovitveni akt,
osnovne smernice delovanja v prihodnje, ki vsebujejo izvajanje dejavnosti mladinskih centrov,
poročilo o izvedenih preteklih aktivnostih, iz katerega je razvidno izvajanje dejavnosti mladinskega
centra
morebitna druga dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridruženo članstvo.

(3) Direktor o prejeti prošnji obvesti predsednika sveta MaMa.
(4) O izpolnjevanju pogojev za pridruženo članstvo in o odobritvi pridruženega članstva v Klubu MaMa
odloči svet MaMa na svoji prvi seji po prejemu prošnje.
(5) Svet MaMe pri odločanju o izpolnjevanju pogojev in odobritvi pridruženega članstva odloči
avtonomno in po lastni presoji, upoštevajoč položaj organizacije v njenem lokalnem ali širšem
okolju, njene pretekle dosežke in potencial za razvoj, prispevek organizacije h Klubu MaMa in druge
okoliščine. Svet MaMe lahko pred odločitvijo organizacijo zaprosi za dodatna pojasnila ali dokazila.
(6) Zoper odločitev sveta MaMe o zavrnitvi pridruženega članstva v Klubu MaMa se zavrnjena
organizacija lahko pritoži v 15 dneh od prejema elektronskega obvestila o zavrniti članstva. O
pritožbi dokončno odloči Zbor Kluba MaMe.
(7) Zbor Kluba MaMe odloča o pritožbi avtonomno in po lastni presoji. Zbor Kluba MaMe lahko ponovno
presodi izpolnjevanje pogojev za pridruženo članstvo in upoštevajoč vse okoliščine primera odloči ali
se organizaciji odobri pridruženo članstvo v Klubu MaMa. Na odločitev zbora Kluba MaMe pritožba
ni možna.
11. člen
(prenehanje pridruženega članstva)
(1) Pridruženo članstvo v Klubu MaMa preneha z izstopom, s črtanjem, z izključitvijo ali z odobritvijo
položaja rednega člana.
(2) Pridruženi član izstopi iz Kluba MaMa tako, da na Mrežo MaMa naslovi pisno izjavo o izstopu, ki je
podpisana s strani zakonitega zastopnika pridruženega člana.
(3) Pridruženega člana se črta iz Kluba MaMa če:
-

preneha obstajati,
nima več sedeža v Republiki Sloveniji,
kljub pisnemu opominu ne poravna denarnih obveznosti do Mreže MaMa,
več eno šest mesecev ne izvaja več kakršnokoli dejavnost mladinskih centrov.

(4) Obstoj pogojev za črtanje ugotavlja direktor in o tem poroča svetu MaMe. Svet MaMe pridruženega
člana črta iz Kluba MaMa, če so za to izpolnjeni pogoji.
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(5) Pridruženega člana se lahko izključi iz Mreže MaMa iz smiselno enakih razlogov kot veljajo za
izključitev rednega člana. Za postopek izključitve pridruženega člana smiselno veljajo določbe tega
pravilnika o izključitvi rednega člana.
12. člen
(pravice pridruženih članov)
Pravice pridruženih članov Kluba MaMa so:
-

da se udeležujejo zbora Kluba MaMa, kjer imajo pravico do besede, ne morejo pa glasovati,
da dajejo Mreži MaMi pobude glede njenega delovanja,
da uživajo in koristijo vse ugodnosti in storitve, ki jih Mreža MaMa nudi pridruženim članom Kluba
MaMa,
da jih Mreža MaMa in člani Kluba MaMa v skladu s svojimi zmožnostmi usmerjajo in strokovno
vodijo pri njihovem delu in razvoju z namenom, da izpolnijo pogoje za rednega člana,
13. člen
(obveznosti rednih članov)

Obveznosti pridruženih članov Kluba MaMa so:
-

da spoštujejo ta pravilnik in druge splošne akte Mreže MaMa ter sklepe njenih organov,
da vestno in zanesljivo izpolnjujejo zaupane naloge,
da z lastnim prizadevanjem in vzorom pomagajo pri uresničitvi namenov Mreže MaMa,
da Mrežo MaMo obvestijo o kršitvah obveznosti drugih članov,
da sporočijo Mreži MaMi spremembo svojih kontaktnih podatkov,
da nemudoma sporočijo Mreži MaMa kakršne koli spremembe, ki bi lahko vplivale na izpolnjevanje
pogojev pridruženega članstva v Klubu MaMa.
V.

POSTOPEK IMENOVANJA PREDSTAVNIKOV ČLANOV KLUBA MAMA V SVET MaMe
14. člen
(položaj predstavnikov)

(1) Predstavnice oziroma predstavniki zainteresirane javnosti oziroma uporabnikov storitev Mreže
MaMa v svetu zavoda Mreža MaMa (v nadaljevanju predstavniki) se imenujejo izmed članov Kluba
MaMa.

15. člen
(pričetek postopka imenovanja)
(1) Direktor s sklepom najkasneje 45 dni pred potekom mandata obstoječim predstavnikom odredi
začetek postopka imenovanja novih predstavnikov.
(2) Sklep iz prejšnjega odstavka tega člena vsebuje določitev najmanj dvo-članske komisije (v
nadaljevanju komisija), ki je odgovorna za izvedbo postopka imenovanja predstavnikov v skladu s
tem pravilnikom. Pri pregledu predlogov za kandidate in pri štetju glasov so lahko poleg članov
komisije prisotni tudi predstavniki članov Kluba MaMa, če za to izrazijo interes.
16. člen
(poziv k predlaganju kandidatov)
(1) Komisija v roku treh dni od svojega imenovanja na spletni strani Mreže MaMa objavi poziv vsem
članom Kluba MaMa, da predlagajo svoje kandidate za predstavnike, in o tem isti dan po elektronski
pošti obvesti vse člane Kluba MaMa.
(2) Poziv iz prejšnjega odstavka tega člena vsebuje najmanj:
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-

-

obrazec za predlaganje kandidata, ki zajema:
 podatke o članu, ki kandidata predlaga,
 kratko predstavitev kandidata,
 soglasje kandidata k kandidaturi.
datum, do katerega se zbirajo predlogi za kandidate, ki ne sme biti pred potekom 14 dni od objave
poziva in naslovne podatke za pošiljanje predloga kandidata.

(3) Kandidata lahko predlaga vsak član Kluba MaMa.
17. člen
(zbiranje predlogov)
(1) Komisija zbira predloge najmanj 14 dni od objave poziva, in sicer po navadni pošti, po elektronski
pošti ali po faksu v skladu s pogoji, navedenimi v pozivu.
(2) Po poteku roka za zbiranje predlogov komisija v roku treh delovnih dni pregleda prejete predloge in
člane Kluba MaMa, ki so oddale nepopolne predloge, pozove k dopolnitvi v roku treh delovnih dni.
Ostale predloge se zavrže.
(3) Po poteku roka za dopolnitev predloga iz prejšnjega odstavka, komisija v roku treh delovnih dni
odloči o popolnosti vseh dopolnjenih predlogov.
(4) Komisija na podlagi popolnih vlog oblikuje seznam kandidatov, ki ga skupaj s predstavitvami
kandidatov ter obvestilom o datumu javne predstavitve objavi na spletni strani Mreže MaMa in o
tem isti dan po elektronski pošti obvesti vse člane Kluba MaMa. V obvestilu komisija člane Kluba
MaMa opozori, da v kolikor bo na javni predstavitvi med prisotnimi kandidati prišlo do imenovanja s
soglasjem bodo predstavniki postali tako imenovani kandidati in se volitve ne bodo izvedle (četrti
odst. 18. člena tega pravilnika).
(5) Če je število kandidatov enako številu predstavnikov, ki se jih želi imenovati, postanejo predstavniki
vsi kandidati. O tem komisija izda sklep in o njem obvesti vse člane Kluba MaMa.
(6) Komisija po elektronski pošti obvesti organizacije, katerih predlogi so bili zavrženi o razlogih za
zavrženje. Zoper takšno odločitev ima organizacija pravico do pritožbe v treh delovnih dneh od
prejema elektronskega obvestila. O pritožbi dokončno odloči Svet MaMe.
18. člen
(javna predstavitev kandidatov)
(1) Najmanj tri in največ sedem dni od objave seznama kandidatov se opravi javna predstavitev
kandidatov.
(2) Udeleženci javne predstavitve so kandidati in predstavniki zainteresiranih članov Kluba MaMa.
Kandidate lahko na javni predstaviti predstavijo njihovi pooblaščenci.
(3) Predstavitev kandidatov vodi komisija, ki zagotovi, da imajo vsi kandidati enako možnost svoje
predstavitve, postavljanja vprašanj ostalim kandidatom in možnost odgovarjanja na vprašanja
prisotnih na predstavitvi.
(4) Komisija na javni predstavitvi kandidatom omogoči tudi razpravo o najprimernejših predstavnikih in
pozove kandidate, da povedo ali se kateri odpoveduje kandidaturi in na ta način doseže, da so vsi
ostali kandidati postanejo predstavniki Mreže MaMa brez volitev. V kolikor pride do soglasja o tem,
kdo bi bili predstavniki med prisotnimi kandidati, se šteje, da so ostali kandidati odstopili od
kandidature.
(5) V kolikor med kandidati ne pride do soglasja o tem, kdo bi bili predstavniki, se v treh delovnih dneh
razpišejo volitve.
19. člen
(razpis in izvedba volitev)
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(1) Volitve se razpišejo z objavo razpisa volitev na spletni strani Mreže MaMa o čemer komisija isti dan
obvesti vse člane Kluba MaMa.
(2) Razpis iz prejšnjega odstavka tega člena vsebuje najmanj:
-

-

-

obrazec za glasovanje, ki zajema;
 podatke o članu, ki glasuje,
 seznam kandidatov,
datum, do katerega je možno glasovati, ki ne sme biti pred potekom petih dni od objave razpisa
volitev in naslovne podatke za pošiljanje glasov (poštni naslov, elektronski naslov, fax številka,
uradne ure za anonimno glasovanje),
pojasnilo, da je potrebno glasovati za toliko kandidatov, kot je predvideno število predstavnikov,
sicer je glasovnica neveljavna.
pojasnilo, da mora biti glasovnica podpisana s strani pooblaščene osebe člana, ki glasuje, razen v
primeru, če se glasuje osebno in anonimno.

(3) Komisija zbira izpolnjene obrazce za glasovanje najmanj pet dni od objave razpisa volitev in sicer po
navadni pošti, po elektronski pošti ali po faksu v skladu s pogoji, navedenimi v razpisu.
(4) Osebno glasovanje je anonimno in poteka tako, da pooblaščena oseba člana Kluba MaMa v skrinjico
odda izpolnjen del obrazca za glasovanje, ki vsebuje seznam kandidatov, preostali del obrazca pa
izroči članu komisije. Pri oddaji dela obrazca za glasovanje v skrinjico mora biti zagotovljena tajnost.
20. člen
(objava rezultatov)
(1) Po poteku roka za glasovanje komisija v roku treh delovnih dni pregleda prejete glasovnice.
Glasovnice, ki so jih oddale osebe, ki nimajo pravice glasovanja ali iz katerih ni razvidna jasna volja
o glasovanju ali na kateri ni zadostnega števila glasov ali so kako drugače nepopolne, se zavrže.
(2) Kandidati, ki prejmejo najvišja števila glasov, postanejo predstavniki. Če prejmeta dva ali več
kandidatov najnižje število glasov, ki še zadošča za izvolitev za predstavnika, se glasovanje med temi
člani ponovi. V kolikor tudi na takšen način do izvolitve predstavnikov ne pride, se predstavnike
določi z žrebom.
(3) Seznam izvoljenih kandidatov se objavi na spletni strani Mreže MaMa in se o tem isti dan obvesti
vse člane Kluba MaMa.
(4) Zoper sklep komisije o imenovanju predstavnikov imajo kandidati pravico do pritožbe v treh
delovnih dneh od prejema elektronskega obvestila o imenovanju. O pritožbi dokončno odloči Svet
MaMe.
VI.

POSTOPEK ODPOKLICA PREDSTAVNIKOV ČLANOV KLUBA MAMA V SVETU MaMe
21. člen
(odpoklic predstavnika)

(1) Postopek razrešitve se prične na podlagi pobude najmanj tretjine članov Kluba MaMa. Pobuda za
odpoklic vsebuje tudi obrazložitev zakaj se odpoklic predlaga.
(2) Na podlagi pobude o odpoklicu direktor imenuje posebno komisijo, ki izvede postopek glasovanja o
odpoklicu predstavnika. Za postopek glasovanja o razrešitvi se smiselno uporabljajo določbe tega
poslovnika o imenovanju oziroma o volitvah predstavnika. Namesto javne predstavitve se v postopku
glasovanja o odpoklicu opravi javno soočenje mnenj, na katerem lahko predstavnik, za katerega se
predlaga odpoklic, poda svoj zagovor.
(3) Predstavnik je odpoklican, če za njegov odpoklic glasuje več kot polovica članov Kluba MaMa, ki
odda svoj glas.
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VII.

PRAVICE IN OBVEZNOTI PREDSTAVNIKOV
22. člen
(delo predstavnika)

(1) Predstavnik pri svojem delu ravna skrbno, pošteno in zastopa interese vseh članov Kluba MaMa, ne
glede na to iz katere organizacije prihaja, kdo ga je predlagal ali kdo je zanj volil.
(2) Predstavnik skrbi za javnost in preglednost svojega dela, ter obvešča člane Kluba MaMa o svojem
delu.
(3) Predstavnik se redno udeležuje sej sveta MaMe in pri svojem delu spoštuje predpise, ki urejajo
njegovo delo.
23. člen
(pravice članov Kluba MaMa)
Vsak član Kluba MaMa lahko od predstavnika kadarkoli zahtevajo informacije ali mnenja o posameznih
vprašanjih v zvezi z njegovim delom v svetu MaMe.
24. člen
(tehnična podpora predstavniku)
Mreža MaMa predstavniku na njegovo zahtevo nudi ustrezno tehnično podporo pri komuniciranju s
člani Kluba MaMa (npr. z gostovanjem spletnega foruma za posvetovanje nudenje posebnega e-naslova
za komunikacij in podobno) ali pri organiziranju posvetov s člani Kluba MaMa glede zadev o katerih
odloča svet MaMe (npr. s pošiljanjem vabil, zagotovitvijo prostora za posvet in podobno).

25. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
26. člen
(položaj obstoječih članov Kluba MaMa)
Vse organizacije, ki so na dan pričetka veljavnosti tega pravilnika člani Kluba MaMa se štejejo za redne
člane Kluba MaMa brez preverjanja pogojev za redno članstvo po tem pravilniku.
27. člen
(začtek veljavnost in razveljavitev drugih aktov)
(1) Ta pravilnik prične veljati, ko ga sprejme svet MaMa.
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati:
-

Pravilnik o Klubu MaMa z dne 22.02.2006
Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov – predstavnikov Kluba MaMa v svet zavoda z dne
27.06.2006.

Ljubljana, [10.7.2014]
[Laura Krančan],
Predsednica Sveta MaMe

____________________________
Priloga 1: Obrazec Prošnja za redno članstvo
Priloga 2: Obrazec Prošnja za pridruženo članstvo
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PRILOGA 1– OBRAZEC ZA REDNO ČLANSTVO
Gosposvetska 5, SI – 1000 Ljubljana
Začasni naslovi:

info@mreza-mama.si
www.mreza-mama.si

Prošnja za redno članstvo
v Mreži MaMa
1. Organizacija
2. Naslov
3. Telefon

Fax

4. E-pošta

Domača stran

5. Odgovorna oseba

S podpisom te prošnje izjavljamo, da smo seznanjeni s
Pravilnikom o delovanju Kluba MaMa z dne [7.10.2014] in bomo
kot redni član delovali po njem.
Kraj, datum:

Podpis odgovorne osebe
Žig
K pristopni izjavi priloži:
 sklep pristojnega organa o vložitvi prošnje za redno
članstvo
 dokazilo o vpisu v ustrezen register oziroma izpisek
iz registra
 ustanovitveni akt
 program dela za najmanj eno leto
 letno poročilo za preteklo koledarsko leto

PRILOGA 2 – OBRAZEC ZA REDNO ČLANSTVO
Gosposvetska 5, SI – 1000 Ljubljana
Začasni naslovi:

info@mreza-mama.si
www.mreza-mama.si

Prošnja za pridruženo članstvo
v Mreži MaMa
1. Organizacija
2. Naslov
3. Telefon

Fax

4. E-pošta

Domača stran

5. Odgovorna oseba

S podpisom te prošnje izjavljamo, da smo seznanjeni s
Pravilnikom o delovanju Kluba MaMa z dne [7.10.2014] in bomo
kot pridruženi član delovali po njem.
Kraj, datum:

Podpis odgovorne osebe
Žig
K pristopni izjavi priloži:
 sklep pristojnega organa prosilca o vložitvi prošnje
za pridruženo članstvo
 dokazilo o vpisu v ustrezen register oziroma izpisek
iz registra
 ustanovitveni akt
 osnovne smernice delovanja
 poročilo o izvedenih aktivnostih

