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Na podlagi 2. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96,  
36/00 - ZPDPC, 127/06 - ZJZP) ustanovitelja 

 

 Društvo Študentski kulturni center 

 

 LokalPatriot, Mladinski klub DNŠ  

 
sprejemata 

 

 
POGODBO  O USTANOVITVI ZAVODA  

Zavod Mladinska mreža MaMa 
 

 
 

I. IME IN SEDEŽ ZAVODA 

 
1. člen 

(ime in sedež zavoda) 
 
Ime zavoda je: Zavod Mladinska mreža MaMa 

 
Skrajšano ime zavoda je: Mreža MaMa 
 

Ime zavoda v angleščini je: Youth Network MaMa 
 

Sedež zavoda je v Ljubljani. 
 

 

2. člen 
(namen in dejavnosti zavoda) 

 
Namen Zavoda Mladinska mreža MaMa (v nadaljevanju Mreža MaMa) je 
združevanje, zastopanje in predstavljanje interesov organizacij, ki v Sloveniji 

opravljajo dejavnosti mladinskih centrov. 
  
Kot dejavnosti mladinskih centrov se štejejo predvsem dejavnosti zagotavljanja 

druženja mladih, spodbujanja njihove participacije, organiziranja prostovoljskega 
dela mladih ter izobraževanja mladih in druge dejavnosti, ki lahko prispevajo k 

družbeni integraciji mladih, njihovi mobilnosti, povezanosti ali informiranosti. 
 
Za dosego svojega namena bo Mreža MaMa takšnim organizacijam nudila 

strokovno pomoč pri njihovem delu in razvoju, organizirala srečanja med njimi, 
jih informirala o dogajanjih in aktivnostih, ki so zanje ključnega pomena, o 
možnostih pridobivanja sredstev na nacionalni in mednarodni ravni in jih 

opozarjala na primere dobrih praks ustvarjalne dejavnosti mladih.  
 

Znotraj Mreže MaMa se bodo organizacije kot članice ali člani (v nadaljevanju 
člani) povezovale v posebnem Klubu MaMa.  



stran 2/9 

 

Mreža MaMa bo osveščala in vzgajala člane v smislu medsebojnih odnosov in 
družbene kritičnosti. 

 
Mreža MaMa se bo na področjih svojega dela ukvarjala tudi z založniško 
dejavnostjo in informiranjem mladih ter vse zainteresirane javnosti o svojem 

delovanju. 
 

Mreža MaMa bo delovala na območju celotne Slovenije, sodelovala in povezovala 
pa se bo tudi s sorodnimi organizacijami iz tujine in domovine. 
 

 
II. DEJAVNOSTI Mreže MaMa 

 

3. člen 
(dejavnosti Mreže MaMa po standardni klasifikaciji dejavnosti) 

 
Dejavnosti Mreže MaMa v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) so: 

 
• 18.130 Priprave za tisk in objavo  

• 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu 
• 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 
• 56.300 Strežba pijač 

• 58.110 Izdajanje knjig 
• 58.130 Izdajanje časopisov 
• 58.140 Izdajanje revij in periodike 

• 58.190 Drugo založništvo 
• 58.290 Drugo izdajanje programja 

• 59.110 Produkcija filmov, videofilmov, televizijskih oddaj 
• 59.130 Distribucija filmov, videofilmov, televizijskih oddaj 
• 59.140 Kinematografska dejavnost 

• 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij 
• 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih 

• 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane  
              dejavnosti 
• 63.120 Obratovanje spletnih portalov 

• 63.990 Drugo informiranje 
• 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
• 69.103 Druge pravne dejavnosti 

• 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanj 
• 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo 

• 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 
• 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in                             
              humanistike   

• 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij 
• 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora  
• 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja 

• 74.200 Fotografska dejavnost  
• 74.300 Prevajanje in tolmačenje 

• 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 
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• 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup 

• 78.300 Druga oskrba s človeškimi viri 
• 79.110 Dejavnost potovalnih agencij 

• 79.120 Dejavnosti organizatorjev potovanj  
• 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti 
• 82.200 Dejavnost klicnih centrov  

• 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
• 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in  

              rekreacije 
• 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in  
              umetnosti 

• 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in  
              usposabljanje 
• 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 

• 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve  
• 90.010 Umetniško uprizarjanje 

• 90.030 Umetniško ustvarjanje  
• 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve  
• 92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah 

• 93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas  
• 94.120 Dejavnost strokovnih združenj 

• 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij 
• 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene 
 

 
4. člen 

(sprememba dejavnosti) 

 
Odločitev o spremembi dejavnosti Mreže MaMa sprejme Svet MaMa. Za veljavnost 

tega sklepa morata svoje soglasje podati ustanovitelja. 
 
 

5. člen 
(ustanovitev druge prave osebe) 

 
Mreža MaMa lahko v okviru svojih dejavnosti ustanovi drug zavod ali podjetje s 
soglasjem ustanoviteljev in zbora Kluba MaMa. 

 
 

III. ORGANI Mreže MaMa 
 

6. člen 
(organi Mreže MaMa) 

Organi Mreže MaMa so:  

 

 Svet MaMa 

 strokovni svet 

 direktorica oziroma direktor (v nadaljevanju direktor) 

 namestnica oziroma namestnik direktorja (v nadaljevanju namestnik), ki ni 

obvezen 

 zbor Kluba MaMa 
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7. člen 

(Svet MaMa) 
 

Mrežo MaMa upravlja Svet MaMa, ki je sestavljen iz devetih članic oziroma članov 

(v nadaljevanju člani sveta) in sicer: en predstavnik ustanoviteljev Mreže MaMa, 
en predstavnik delavcev in sedem predstavnikov uporabnikov oziroma 

zainteresirane javnosti.  
 
Mandat članov Sveta MaMe traja štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni.  

 
Predstavnika ustanoviteljev predlagata in izvolita ustanovitelja Mreža MaMa na 
neposrednih volitvah. Predstavnika delavcev izvolijo delavci na neposrednih 

volitvah. Predstavnike uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti predlagajo in 
izvolijo člani Kluba MaMa iz 10. člena te pogodbe. 

 
Svet MaMa ima predsednico oziroma predsednika in podpredsednico oziroma 
podpredsednika, ki ju izmed sebe izvolijo člani sveta. 

 
Podrobnejše delovanje Sveta MaMa ureja poslovnik Sveta MaMa. 

 
Svet MaMa sprejema statut in njegove spremembe, druge splošne akte Mreže 
MaMa, sprejema programe dela in razvoja Mreže MaMa ter spremlja njihovo 

izvrševanje, določa finančni načrt in sprejema letno poročilo, imenuje in razrešuje 
direktorja in namestnika direktorja,  ustanoviteljema in direktorju daje predloge 
in mnenja o posameznih vprašanjih,  sklepa pogodbe z direktorjem ter opravlja 

druge z zakonom, to pogodbo, statutom in drugimi splošnimi akti Mreže MaMa 
določene zadeve. 

 
Podrobnejšo sestavo, način imenovanja ali izvolitve članov in podrobnejše 
pristojnosti Sveta MaMa se določijo v skladu z zakonom in to pogodbo v statutu. 

 
 

8. člen 
(strokovni svet) 

 

Mreža MaMa ima strokovni svet kot strokovni organ.  
 
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela Mreže MaMa, 

daje predloge k letnemu programu dela, ima posvetovalno vlogo pri programih 
Mreže MaMa, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v 

statutu ter opravlja druge naloge, določene z zakonom, to pogodbo in statutom. 
 
Članstvo, imenovanje, trajanje mandata in podrobnejše pristojnosti strokovnega 

sveta se določijo v statutu. 
 
 

9. člen 
(direktor) 
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Direktor je poslovodni organ Mreže MaMa in njegov strokovni vodja. 

 
Direktorja imenuje in razrešuje Svet MaMa s soglasjem ustanoviteljev. Direktorja 

se imenuje na podlagi javnega razpisa, razen če Svet MaMa ne odloči drugače. 
 
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje Mreže MaMa, izvršuje sklepe Sveta 

MaMa, samostojno in neomejeno predstavlja in zastopa Mrežo MaMa,  odgovoren 
je za zakonitost in strokovnost dela Mreže MaMa ter za njeno finančno in 

materialno poslovanje. 
 
Mandat direktorja je pet let z možnostjo ponovnega imenovanja na to funkcijo. 

 
 

10. člen 

(namestnik direktorja) 
 

Mreža MaMa ima lahko namestnika direktorja, če tako predlaga  direktor glede na 
potrebe Mreže MaMa. 
 

Namestnika direktorja na predlog direktorja imenuje Svet MaMe s soglasjem 
ustanoviteljev. 

 
Namestnik direktorja samostojno in neomejeno zastopa Mrežo MaMa. Namestnik 
direktorja izvršuje vse naloge direktorja v primeru njegove odsotnosti, 

nezmožnosti za delo ali na podlagi njegovega pooblastila.  
 
Mandat namestnika direktorja traja najdlje do konca mandata direktorja. 

 
 

IV. KLUB MAMA 
 

11. člen 

(Klub MaMa) 
 

Znotraj Mreže MaMa deluje poseben Klub MaMa, ki ni samostojna pravna oseba.  
 
Vsi člani Kluba MaMa sestavljajo Zbor Kluba MaMa, ki se sestane najmanj enkrat 

letno. Delovanje Kluba MaMa, Zbora Kluba MaMa, njegove pristojnosti in odnos 
do ostalih organov MaMe se določijo v statutu.  
 

Delovanje Kluba MaMa, pogoje za včlanitev, postopek včlanitve, pravice in 
obveznosti članov se uredijo v posebnem pravilniku o delovanju Kluba MaMa, ki 

ga sprejme Svet MaMa ob predhodni seznanitvi mnenja Zbora Kluba MaMa o 
njegovem predlogu.  
 

 
IV. ORGANIZACIJA DELA Mreže MaMa 

 

12.člen 
(organizacija dela) 
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Način dela in organizacijo določa statut in drugi splošni akti Mreže MaMa. 

 
Za opravljanje posamezne dejavnosti ali dela dejavnosti ali za opravljanje 

dejavnosti na določenem območju se lahko oblikujejo organizacijske enote, ki 
delujejo v imenu in na račun Mreže MaMa, vodijo pa jih posebni vodje. 
 

Za izvajanje posameznih aktivnosti se lahko ustanovijo sekcije ali delovne 
skupine, ki združujejo člane Kluba MaMa. 

 
 

V. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK Mreže MaMa 

 
13.člen 

 
Ustanovitelji so zagotovili sredstva, potrebna za ustanovitev Mreže MaMa. 
 

 
 
VI. VIRI, NAČINI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA DELO Mreže MaMa 

 
14.člen 

 
MaMa pridobiva sredstva za delo: 
 

- s članarinami članov Kluba MaMa, 
- s prispevki ustanoviteljev, 
- s sponzorstvom, 

- s subvencijami, 
- z darili občanov in prostovoljnim delom, 

- z donacijami, 
- s prostovoljnimi prispevki, 
- iz sredstev javnih in zasebnih razpisov, 

- od plačil za storitve in izdelke, 
- iz zapuščin in volil, 

- iz drugih virov v skladu z zakonom, 
- iz lastne dejavnosti. 
 

 
VII. NAČINI RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN 

NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO Mreža MaMa 

 
15.člen 

 
Mreža MaMa razpolaga s presežkom prihodkov nad odhodki, ki jih doseže pri 
opravljanju svoje dejavnosti tako, da jih porabi izključno za opravljanje in razvoj 

svoje dejavnosti. 
 
O načinu razpolaganja s presežkom odloča Svet MaMa v skladu s programom in 

finančnim načrtom. 
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16.člen 

 
O načinu kritja primanjkljaja sredstev za delo Mreža MaMa odloča Svet MaMa v 

skladu s statutom. 
 
 

VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI Mreža MaMa V PRAVNEM 
PROMETU IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA Mreža MaMa ZA OBVEZNOSTI 

Mreže MaMa 
 

17.člen 

 
Mreža MaMa je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih 
določata zakon in ta pogodba. 

 
 

18.člen 
 
Mreža MaMa odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. 

 
Za obveznosti Mreže MaMa, ki nastanejo pri opravljanju dejavnosti, ustanovitelja 

ne odgovarjata. 
 
 

IX. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED Mrežo MaMa IN 
USTANOVITELJEMA 

 

19.člen 
 

O pristopu novih ustanoviteljev in prenehanju položaja ustanovitelja odločata 
ustanovitelja soglasno. Nova organizacija lahko pristopi k soustanoviteljstvu, če je 
bila član Kluba MaMa vsaj dve leti.  

 
 

X. STATUSNE SPREMEMBE 
 

20.člen 

 
O statusnih spremembah, povezovanju in združevanju Mreže MaMa odločata 
ustanovitelja po postopku in na način, določen s statutom. 

 
 

XI. TRAJANJE IN PRENEHANJE Mreže MaMa 
 

21.člen 

 
MaMa je ustanovljena za nedoločen čas. 
 

MaMa preneha v primerih in po postopku, določenim z zakonom. 
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V primeru prenehanja Mreže MaMa se sredstva, ki ostanejo po zaključenem 

stečajnem postopku ali likvidaciji in po poplačilu obveznosti prenesejo na drugo 
nevladno organizacijo z enakim ali podobnim namenom, ki jo določita 

ustanovitelja. 
 
 

XII. VPIS V SODNI REGISTER 
 

22.člen 
 
Z vpisom v sodni register je Mreža MaMa pridobila pravno in poslovno 

sposobnost. 
 
 

 
XIII. REŠEVANJE SPOROV 

 
23.člen 

 

Morebitne spore v zvezi s to pogodbo, bosta ustanovitelja skušala rešiti na miren 
način. 

  
 

XIV. KONČNI DOLOČBI 

 
24.člen 

 

S sprejetjem te pogodbe preneha veljati Pogodba o ustanovitvi Zavoda Mladinska 
mreža MaMa z dne 28. 2. 2012. 

 
 

25.člen 

 
Ta pogodba je sestavljena v štirih izvodih, od katerih vsak ustanovitelj prejme en 

izvod, eden je namenjen arhivu Mreže MaMa, eden, na katerem sta overjena 
podpisa zastopnikov ustanoviteljev, pa je namenjen priglasitvi spremembe te 
pogodbe sodnemu registru.  

 
 
Ljubljana, 7.10.2014 

 
 

 
 
 

 
Društvo Študentski kulturni center,  

Karmen Jernejčič 
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LokalPatriot, Mladinski klub DNŠ 
Andrej Krštinc 

 
 
 
 


