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Članicam Mreže MaMa 
 
 

Poziv za predlaganje predstavnikov  
za volitve Kluba MaMa  

v svet Zavoda Mladinska Mreža MaMa 
 

Spoštovane članice Mreže MaMa, 

 

Svet zavoda Mladinska mreža MaMa je na svoji 3. redni seji v letu 2014 sprejel sklep o izvedbi volitev  
predstavnikov Kluba MaMa v Svet MaMa. 

 
Vabimo vas, da do srede, 19. novembra 2014 predlagate svoje predstavnike za volitve Kluba 

MaMa v Svet zavoda Mladinska mreža MaMa. 

 
Svet MaMa je opredeljen v statutu, ki je dosegljiv na spletni strani Mreže MaMa. Povzetek pristojnosti 

Sveta MaMa pa lahko najdete v nadaljevanju. Prav tako je v prilogi kandidacijski obrazec za 
predlaganje kandidatov.  

 

Predloge kandidatov posredujete izključno s priporočeno pošto do vključno srede, 

19.11.2014, do 12. ure, na naslov Zavod Mladinska mreža MaMa, Gosposvetska 5, 1000 

Ljubljana in v elektronski obliki na info@mreza-mama.si. Še isti dan bodo kandidati in 

kandidatke s strani volilne komisije v sestavi Luka Polutnik (Mreža MaMa), Tinkara Koleša 

(Javni zavod Center za mlade Domžale) in Maja Majcen (Javni zavod Mladi Zmaji) pozvani k 

dopolnitvi h kandidaturi.  

Volitve Sveta MaMa bodo izvedene na 1. rednem zboru Kluba MaMa, ki bo 20.11.2014, v 

Mladinskem centru Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 48, Zagorje ob Savi, s pričetkom ob 9.30 uri. 

 

Za dodatne informacije smo na voljo na info@mreza-mama.si. 

Z lepimi pozdravi,  
Maja Hostnik 

 direktorica 

 
 
Poslano: 

 Članicam Mreže MaMa 

 Objavljeno na spletni strani Mreže MaMa 
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SVET MaMa 
 
(1) Mrežo MaMa upravlja svet MaMe, kot najvišji organ in ima 9 članov. Sestavljen je iz 1 

predstavnika ustanoviteljev, 1 predstavnika delavcev Mreže MaMa in 7 predstavnikov 
zainteresirane javnosti. 
 

(2) Člani Sveta MaMa so izvoljeni oziroma imenovani za mandatno dobo štirih let, po 
preteku te dobe pa so lahko ponovno izvoljeni oz. imenovani na to funkcijo. 

 

Pristojnosti Sveta MaMa: 

- upravlja Mrežo MaMa, 

- s soglasjem ustanoviteljev sprejema statut in spremembe statuta, 

- sprejema druge splošne akte, če sprejem drugih aktov ni izrecno pridržan drugim organom,  

- na predlog direktorja sprejme letni program dela, finančni načrt in letno poročilo, 

- na predlog direktorja potrjuje smernice delovanja, 

- obravnava in se opredeljuje do mnenj zbora Kluba MaMa, 

- spremlja izvajanje programov Mreže MaMa, 

- določa temeljno poslovno politiko Mreže MaMa in nadzira njeno izvajanje, 

- s soglasjem ustanoviteljev imenuje in razrešuje direktorja, 

- s soglasjem ustanoviteljev imenuje in razrešuje namestnika direktorja,  

- izmed svojih članov imenuje in razrešuje predsednico oziroma predsednika (v nadaljevanju 
predsednik) in podpredsednico oziroma podpredsednika (v nadaljevanju podpredsednik) Sveta 
MaMa, 

- ustanoviteljem in direktorju daje predloge in mnenja o posameznih vprašanjih, 

- sklepa pogodbe z direktorjem, 

- ustanavlja in ukinja posebne komisije, sestavljene iz posameznih članov Sveta MaMe, da opravijo 
posamezne naloge ali dejanja, potrebne za odločanje ali delovanje Sveta MaMa, 

- s soglasjem ustanoviteljev odloča o statusnih spremembah Mreže MaMa (pripojitev, spojitev, 

izločitev), 

- odloča z dvotretjinsko večino prisotnih članov o odobritvi članstva v Klubu MaMa, 

- na predlog direktorja oblikuje predlog višine članarine za člane Kluba MaMa in ga v sprejem 
posreduje Zboru Kluba MaMa, 

- od strokovnega sveta lahko zahteva izdajo mnenja oziroma priporočila, 

- odloča o drugih zahtevah, določenih z zakonom, pogodbo o ustanovitvi, tem statutom ali drugimi 
splošnimi akti Mreže MaMa, 

 

(1) Član Sveta MaMa varuje osebne podatke, poslovne skrivnosti in druge občutljive podatke, za 

katere izve pri svojem delu ali v zvezi s svojim delom v Svetu MaMa. Kot poslovni skrivnost se 
štejejo tudi projektne ideje, predlogi projektov in njihove finančne konstrukcije. 

 
(2)  Član Sveta MaMa odgovarja Mreži MaMa za kršitev obveznosti iz prejšnjega člena. 

 


