
 

STROKOVNI SVET 

 

44. člen 

(položaj strokovnega sveta) 

 
(1) Strokovni organ Mreže MaMa je strokovni svet. 

 

(2) Člane strokovnega sveta imenuje Zbor Kluba MaMa na predlog direktorja ali članov 

Kluba MaMa. Predlog mora vsebovati utemeljitev z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev in soglasje kandidata. 
 

(3) Strokovni svet sestavljajo trije člani.  

 

(4) Mandatna doba članov strokovnega sveta je štiri leta z možnostjo ponovnega 

imenovanja. 

 

45. člen 

(pogoji za člane strokovnega sveta) 

 

Kandidat za člana strokovnega sveta mora izpolnjevati sledeče pogoje: 

 

- strinjanje z namenom ustanovitve Mreže MaMa, 

- je strokovnjak na področju dela z mladimi, 

- ima ustrezna teoretična znanja in praktične izkušnje na področju dela z mladimi. 
 

 
46. člen 

(pristojnosti in naloge) 

 

(1) Strokovni svet opravlja naslednje naloge: 

 

- odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih s tem statutom in drugim 

splošnimi akti Mreže MaMa, 

- določa strokovne podlage za programe dela in razvoja Mreže MaMa, 

- daje mnenje k letnemu načrtu dela, 

- ima posvetovalno vlogo pri programih Mreže MaMa, 

- daje Svetu MaMa in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za 
razvoj dejavnosti, 

- ocenjuje kakovost strokovnega dela Mreže MaMa v celoti in po posameznih področjih,  

- zavzema stališča do aktualnih in ključnih vprašanj na področjih delovanja Mreže MaMa, 

- druge naloge na podlagi zakona, pogodbe o ustanovitvi, tega statuta ali drugih splošnih 
aktov Mreže MaMa. 

 
(2) Strokovni svet sprejema mnenja oziroma priporočila v obliki sklepov. 

 

(3) Član strokovnega sveta osebne podatke, poslovne skrivnosti in druge občutljive podatke, 

za katere izve pri svojem delu ali v zvezi s svojim delom v strokovnem svetu. Kot 

poslovne skrivnosti se štejejo tudi projektne ideje, predlogi projektov in njihove finančne 
konstrukcije. 

 

(4) Član strokovnega sveta odgovarja Mreži MaMa za kršitev obveznosti iz prejšnjega člena. 

 

 

47. člen 



(seje) 

 

(1) Strokovni svet deluje na sejah strokovnega sveta.  

 

(2) Člani strokovnega sveta izmed sebe izvolijo predsednico oziroma predsednika (v 

nadaljevanju predsednik strokovnega sveta) in namestnico oziroma namestnika 
predsednika strokovnega sveta (v nadaljevanju namestnik predsednika strokovnega 

sveta). 

 

(3) Strokovni svet sklicuje predsednik strokovnega sveta  glede na potrebe Mreže MaMa, 

najmanj pa enkrat letno za potrebe podaje mnenja k letnemu načrtu dela. . Predsednik 
strokovnega sveta lahko za sklic seje pooblasti namestnika predsednika strokovnega 

sveta. 

 

(1) Predsednik strokovnega sveta je dolžan sklicati sejo strokovnega sveta na zahtevo člana 

strokovnega sveta, direktorja ali na podlagi sklepa Sveta MaMa in sicer tako, da je seja 

najkasneje v 30 dneh od prejema takšne zahteve. Zahteva mora vsebovati predlog 
dnevnega reda, gradiva potrebna za odločanje in predlog sklepov z obrazložitvijo. Če 

predsednik sveta v tem roku seje strokovnega sveta ne skliče, jo lahko skliče član 

strokovnega sveta, ki je sklic zahteval, direktor ali Svet MaMa. 

 

(2) Na seji strokovnega sveta, sklicanega na podlagi prejšnjega odstavka tega člena se lahko 
odloča samo o zadevah, za katere je bila sklicana. 

 

(3) Seje strokovnega sveta vodi predsednik strokovnega sveta, v primeru njegove odsotnosti 

pa namestnik predsednika strokovnega sveta. Direktor se mora na zahtevo sklicatelja 

seje strokovnega sveta udeležiti seje. 

 
(4) Seje strokovnega sveta so lahko korespondenčne. 

 

 

 

48. člen 
(odločanje) 

 

(1) Če ni drugače določeno je strokovni svet sklepčen, če je prisotna več kot polovica članov.  

 

(2) Če ni drugače določeno, strokovni svet odloča z večino glasov prisotnih članov 

 
 

49. člen 

(podpora strokovnemu svetu) 

 

(1) Delo strokovnega sveta se financira iz sredstev Mreže MaMa. Mreža MaMa nudi 
strokovnemu svetu svetu potrebno tehnično, administrativno in strokovno podporo. 

 

(2) Člani strokovnega sveta imajo pravico do povrnitve potnih stroškov prihoda na sejo 

Sveta MaMa, če tako odloči Svet MaMa. Svet MaMa pri tem upošteva tudi finančno 

stanje Mreže MaMa, o čemer pridobi informacije direktorja. 

 


