
 
      

             

 

Ljubljana, 21.02.2019 

O_190221_MH_1 
Članicam Mreže MaMa 
 

Poziv za predlaganje članov 
Strokovnega sveta Zavoda Mladinska mreža MaMa 

 

 

Spoštovane članice Mreže MaMa, 

Mandat aktualnim članom Strokovnega sveta Zavoda Mladinska mreža MaMa (v nadaljevanju 

strokovni svet), je potekel. Na podlagi 2. odstavka 44. člena Statuta zavoda Zavod Mladinska mreža 

MaMa (v nadaljevanju Statut), tri člane strokovnega sveta imenuje Zbor Kluba MaMa na predlog 

direktorja ali članov Kluba MaMa. Skladno s tem, Mreža MaMa objavlja povabilo članicam Kluba MaMa 

za predlaganje kandidatov za člane strokovnega sveta. 

Strokovni svet je opredeljen v  44. do 49. členu Statuta. Statut je dosegljiv na spletni strani Mreže 
MaMa. Na podlagi 45. člena Statuta mora kandidat za člana strokovnega sveta ustrezati naslednjim 

kriterijem: 

- 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. 

 

Predlogu za imenovanje je potrebno priložiti tudi izjavo o strinjanju kandidat-ke/a h kandidaturi 
za član-ico/a Strokovnega sveta Zavoda Mladinska mreža MaMa. 

 
Mreža MaMa je pripravila obrazca za oddajo predlogov, ki so v nadaljevanju tega poziva. Uporaba 
obrazcev ni obvezna. 
 

Članice Mreže MaMa pozivamo, da predloge kandidatov za člane strokovnega sveta posredujete 

izključno s priporočeno pošto do vključno četrtka, 21.3.2019 na naslov Zavod Mladinska 

mreža MaMa, Gosposvetska 5, 1000 Ljubljana ALI v elektronski obliki na info@mreza-mama.si. 

Vsi predlogi članic, ki bodo formalno izpolnjevali kriterije, bodo uvrščeni na 1. redni zbor Kluba MaMa, 

29.3.2019, kjer bomo izvedli tudi imenovanje oziroma potrjevanje članov strokovnega sveta. 

 

Za dodatne informacije smo na voljo na maja.hostnik@mreza-mama.si; 041 804 069.  

Z lepimi pozdravi,  
Maja Hostnik 

Direktorica  
 

 
Poslano: 

 Članicam Mreže MaMa 
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Izpolnjevanje kriterija 1 - strinjanje s kandidaturo in z namenom ustanovitve Mreže MaMa. 

 

Kandidat/ka izpolni  in podpiše spodnjo izjavo. 

 

IZJAVA 

Podpisan-a/i  (ime in priimek kandidat-ke/a), izjavljam, da sem seznanjen-a z vsebino delovanja 

Zavoda Mladinska mreža MaMa, se strinjam z namenom ustanovitve Mreže MaMa ter svojo 

kandidaturo za član-ico/a Strokovnega sveta Zavoda Mladinska mreža MaMa. 

 

Kraj in datum       Ime in priimek kandidat-ke/a 

             podpis 

 

 

 

 

Izpolnjevanje kriterija 2 - je strokovnjak na področju dela z mladimi. 

Izpolnjevanje kriterija 3 - ima ustrezna teoretična znanja in praktične izkušnje na področju 

dela z mladimi. 

 

Kandidat/ka naj predloži svoj življenjepis/CV, v katerem izpostavi svojo strokovnost na 

področju dela z mladimi kot tudi jasno opredeli svoja teoretična znanja in praktične 

izkušnje na področju dela z mladimi. 

 

 

 

 

 


