
 
      

             

 

Ljubljana, 20.03.2015 
O_150326_UD_1 

ZAPISNIK 

1. rednega zbora Klub MaMa 2015, 
ki je bil v petek, 20.3.2015 

v prostorih Marenberškega mladinskega centra, Radlje ob Dravi, s  pričetkom ob 10.00. 
 

Prisotni na klubu: 28 članic Mreže MaMa (Podpisana lista prisotnosti s priloženimi pooblastili o 
zastopanju, je priloga tega zapisnika.) 

 

Mag. Maja Hostnik, direktorica Mreže MaMa je pozdravila vse prisotne na prvem Zboru Kluba MaMa in 
ugotovila, da je na Zboru kluba MaMa od 44 članic Mreže MaMa prisotnih 28 predstavnikov, zakonitih 

zastopnikov oz. pooblaščenih predstavnikov organizacij, članic Kluba MaMa in da je zbor Kluba MaMa 
sklepčen, zato se lahko prične z delom.  

 

 
Direktorica Zavoda Mladinska mreža MaMa, mag. Maja Hostnik, predlaga naslednji dnevni red: 

1. Uvod in sprejem poslovnika Zbora kluba MaMa  
2. Izvolitev delovnega predsedstva 

3. Potrditev dnevnega reda 
4. Zaključno poročilo Mreže MaMa 2014  

5. Letni delovni načrt Mreže MaMa 2015  

6. Članarina za 2015  
7. Imenovanje članov Strokovnega sveta MaMa 

8. Razno 
 

Ad. 1: 

Direktorica je prisotne seznanila s predlogom poslovnika zbora Kluba MaMa. 
 

Sklep 1: Vsi prisotni z glasovalno pravico zbora Kluba MaMa so poslovnik soglasno sprejeli. 
 

Ad. 2: 

Direktorica je podala predlog za izvolitev delovnega predsedstva. Za predsednico Zbora Kluba MaMa 
je predlagala Nežo Pavlič, za zapisničarko Urško Duplišak, za overjavitelja zapisnika pa Dominiko 

Karlatec in Marka Pritržnika. 
 

Sklep 2: Zakoniti zastopniki oziroma pooblaščeni predstavniki organizacij so predlog delovnega 
predsedstva soglasno potrdili z dvigom rok.  

 

Ad. 3:  
Predsednica zbora Kluba MaMa je dala na glasovanje predlagan dnevni red.  

 
Sklep 3: prisotni so soglasno z dvigom rok sprejeli dnevni red Zbora. 

 

Ad. 4:  
Direktorica je predstavila Zaključno poročilo Mreže MaMa 2014 in odprla razpravo, vendar na 

zaključno poročilo ni bilo pripomb in dodatnih vprašanj,  
 

Sklep 4: prisotni so soglasno z dvigom rok sprejeli Zaključno poročilo Mreže MaMa.  
 

Ad. 5 

Direktorica je predstavila Letni delovni načrt Mreže MaMa 2015. Predstavila je tudi mnenje in 
priporočila Strokovnega Sveta na LDN Mreže MaMa 2015. Maja Drobne pa je predstavila projekt 

Strukturiranega dialoga in programe mednarodnega sodelovanja. Po predstavitvi se je odprla 



 
      

             

 

razprava, pri čemer je članice najbolj zanimalo kakšna je trenutna zaposlitvena struktura in  kakšni so 
cilji do konca leta, kako bi uredili enotno naročilo letalskih kart (npr. Adria) in naj se nekaj poleg IPF 

ukrene tudi glede varnostne službe.  

 
Sklep 5: prisotni so soglasno z dvigom rok sprejeli Letni delovni načrt Mreže MaMa 2015.  

 
Ad 6 

Direktorica je prisotne seznanila s sklepom Strokovnega Sveta Mreže MaMa glede višine članarin, ki za 
leto 2015 znaša 3% letno prejetih sredstev od JP URSM, po objavljenih rezultatih, vendar članarina ni 

nižja kot 200,00 EUR in mnenjem Strokovnega Sveta Mreže MaMa o višini članarine. Članice je najbolj 

zanimalo kolikšen delež proračuna prestavljajo članarine, direktorica je odgovorila, da okoli 5% in pa 
koliko članic povprečno zaprosi za oprostitev članarine. Direktorica je dogovorila, da 4.   

 
Sklep 6: Za leto 2015 se določi članarina za Klub MaMa v višini 3% letno prejetih sredstev od JP 

URSM, po objavljenih rezultatih objavljeni, vendar članarina ni nižja kot 200,00 EUR.  

 
Izjemoma je lahko organizacija članica na podlagi pisne vloge z utemeljitvijo in sklepom Sveta MaMa 

oproščena plačila članarine, a mora za znesek članarine opraviti aktivnost za Mrežo MaMa. 

Sklep je bil z dvigom rok soglasno sprejet.  
 

 

Ad. 7: 
Direktorica je v imenovanje Strokovnega sveta MaMa predlaga naslednje člane Zbora Kluba MaMa: 

Karmen Murn, Jurija Šarmana in Matjaža Vodeba. Direktorica je člane Kluba MaMa seznanila z 
opravičljivo odsotnostjo Jurija Šarmana in Karmen Murn. 

  

Sklep 7: Zbor Kluba MaMa je v Strokovni Svet MaMa potrdil naslednje člane zbora Kluba MaMa: 
Karmen Murn, Jurij Šarman in Matjaž Vodeb. 

 
Sklep je bil z dvigom rok soglasno sprejet.  

 
 

Ad. 8: Razno 

Pod točko razno je predsednica Zbora Kluba MaMa predlagala tri usmeritve: Program Erasmus+, 
koriščenje MHC kapacitet ter Jamstvo za mlade, kjer se mora upoštevati tudi generacijo med 30 in 40 

let, ki je najbolj delovna in produktivna generacija, ki ustvarja dodano vrednost za nova delovna 
mesta mladih.  

 

Predsednica Kluba MaMa je odprla razpravo glede programa Erasmus+. Maja Hostnik je predlagala 
oblikovanje sklepa s predlogi za izboljšavo programa Erasmus+ in uporabe kapacitet mladinskih 

centrov in mladinskih centrov hostlov: 
 

- Maja Malus je izrazila stališče o nujnosti oblikovanja skupnih predlogov. 
- Matjaž Vodeb je predlagal nudenje pomoči mladim pri pisanju razpisov. 

- Mateja Maver je predlagala koriščenje kapacitet mladinskih centrov s strani Nacionalne 

agencije, Urada RS za mladino in Mladinskega Sveta Slovenije. 
- Maja Hostnik je predlagala oblikovanje priporočila Kluba MaMa glede koriščenja kapacitete 

mladinskih centrov in mladinskih centrov hostlov. 
 

Slep 8: Mreža MaMa pripravi dopis s priporočili Erasmus + in koriščenja kapacitet MCH in članice 

Kluba MaMa posredujejo predloge za priporočilo o uporabi kapacitet mladinskih centrov in mladinskih 
centrov hostlov, Mreža MaMa pa priporočilo posreduje Uradu RS za mladino, Mladinskemu Svetu 

Slovenije in nacionalni agenciji Movit.  



 
      

             

 

 
Sklep je bil z dvigom rok soglasno sprejet.  

 

 
Maja Hostnik je predstavila program Jamstvo za mlade in ukrepe programa ter predlagala oblikovanje 

skupnih predlogov. Sledila je razprava: 
 

- Aleksander Kraner je izpostavil problematiko zgornje starostne meje pri definiranju mladih 
oseb znotraj programa Jamstvo za mlade in predlagal vključevanje oseb starejših od 30 let v 

program. 

- Vojko Vaupotič je predlagal večjo medijsko izpostavljenost. 
 

 
 

 

Zbor Kluba MaMa se je zaključil ob 11:30. 
 

Predsednica zbora Kluba MaMa: Neža Pavlič 
 

Zapisničarka: Urška Duplišak 
 

Overjavitelja zapisnika: 

                                                                                                 Marko Pritržnik _____________ 

                                                                                               Dominika Karlatec __________ 


