Na podlagi 12. člena Statuta stranke Lista Marjana Šarca je zbor članic in članov podmladka
stranke LMŠ (organizacije UPI), v ____________ , dne ____________ sprejel

AKT O USTANOVITVI
PODMLADKA LMŠ

PREAMBULA
Ustvarjalnost je ena izmed glavnih odlik človeka. UPI prepoznavamo in podpiramo
kakršnokoli spoštljivo izražanje in ustvarjanje. Našo zgodbo zmeraj ustvarjamo skupaj.
Podpiramo razvoj in pomagamo posameznim članom pri prepoznavanju talentov in jih
krepimo. Le z ustvarjalnostjo lahko dosežemo najboljši razvoj potencialov.
Prihodnost se piše v tem trenutku. Tega se UPI zavedamo in tako tudi delujemo. Težav in
slabosti ne bomo prenašali in prelagali na ostale generacije. Rešujemo in reševali jih bomo
sami. Upoštevamo preteklost, vendar nas ta ne omejuje. Osredotočeni smo naprej, delujemo
zdaj. Svet bo stal na ramenih mladih šele, ko bo za nas poskrbljeno.
Ideja poganja razvoj. Zato UPI cenimo vsakršno idejo. Skoraj ni napačnih idej, napačen je
lahko le kontekst. Ideja porodi idejo, zato je izražanje in dialog ključno orodje, ki ga
uporabljamo za načrtovanje programa, ki bo zagotavljal kar največjo blaginjo mladih.

1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
UPI (v nadaljevanju organizacija) je podmladek stranke Lista Marjana Šarca (v nadaljevanju
LMŠ).
Pri svojem delovanju in oblikovanju programa, mnenj in odločitev smo avtonomni, vendar ne
delujemo v nasprotju s politiko LMŠ, ki jo tudi sooblikujemo.
S svojim delovanjem zastopamo interese mladih in skušamo ustvarjati politike, ki bodo
zagotavljale njihovo največjo možno dobrobit.

2. člen
Ime organizacije je UPI, katerega kratice predstavljajo Ustvarjalnost, Prihodnost, Ideje.
Organizacija je notranja organizacijska enota politične stranke LMŠ, s sedežem v Kamniku in
deluje v Republiki Sloveniji.
Organizacija se lahko vključuje v mednarodne organizacije in zveze političnih organizacij s
sorodnimi programskimi izhodišči in cilji.
3. člen
Znak organizacije je sestavljen iz zapisa imena organizacije in kratice. Znak se deli na dva
dela. Levi del je vodoraven in je sestavljen iz kratice »UPI«. Nad črko i se nahaja simbol, ki je
prevzet iz logotipa stranke. Na desnem delu znaka pa so navpično ena pod drugo zapisane
besede, ki sestavljajo polno ime organizacije in sicer »Ustvajalnost, Prihodnost, Ideje«.
Logotip je sestavljen iz enakih barvnih tonov, ki sestavljajo logotip stranke.
Štampiljka organizacije je enaka logotipu organizacije.
4. člen
Delovanje organizacije je javno.
Organi organizacije lahko na predlog, ki ga mora podpreti več kot polovica navzočih članov,
izjemoma sejo tudi zaprejo za javnost.
5. člen
V tem aktu o ustanovitvi uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški
slovnični obliki, so nevtralno uporabljeni za ženski in moški spol.
6. člen
Za vsa vprašanja, ki jih ta akt o ustanovitvi ne ureja, se smiselno uporabljajo določila aktov
politične stranke LMŠ.

2. ČLANSTVO
7. člen
Organizacija združuje članice in člane stranke LMŠ (v nadaljevanju člani) med 16. in 35.
letom starosti, ki v skladu s pogoji določenimi v aktu o ustanovitvi podpišejo pristopno izjavo,
s katero sprejemajo ustanovni akt in program organizacije.
Člani LMŠ, ki še niso dopolnili 30. leta starosti, ob včlanitvi v stranko LMŠ avtomatično
postanejo tudi člani te organizacije.
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Člani organizacije ne smejo biti člani drugih političnih strank, podmladkov drugih političnih
strank ali organizacij, katerih delovanje in program je v nasprotju z vrednotami in programom
te organizacije.
Register članov organizacije vodi glavni tajnik.
8. člen
Nadzorni odbor organizacije lahko na predlog izvršnega odbora organizacije v roku 30 dni po
prejemu pristopne izjave s pisno utemeljitvijo zavrne vpis v seznam članov organizacije, če
dosedanje delo, javno nastopanje ali drugo ravnanje podpisnice ali podpisnika pristopne
izjave nasprotuje temeljnim vrednotam, ciljem ali programskim prizadevanjem organizacije.
Na odločitev nadzornega odbora stranke je v roku 10 dni od zavrnitve vpisa v seznam članov
možna pritožba, ki jo obravnava izvršni odbor LMŠ na prvi naslednji seji. Odločitev izvršnega
odbora LMŠ o pritožbi je dokončna.
9. člen
Člani organizacije imajo pravico:
• biti obveščeni o delovanju organizacije,
• sooblikovati program in delovanje organizacije,
• voliti in biti voljeni v organe organizacije.
Člani organizacije imajo dolžnost:
• s svojim delovanjem spoštovati in udejanjati vrednote in program organizacije,
• delovati skladno z aktom o ustanovitvi organizacije,
• aktivno sodelovati v organih, v katere so bili izvoljeni ali imenovani ter uresničevati
njihov sklepe.
10. člen
Članstvo v organizaciji preneha z izstopom, izbrisom, izključitvijo, s smrtjo ali z dopolnjenim
35. letom starosti.
Članstvo po 35. letu starosti izjemoma ne preneha, če je članica ali član izvoljen ali imenovan
v organe organizacije in njegov mandat še ni zaključen. V tem primeru se članstvo podaljša
do izteka mandata.
Članica ali član iz organizacije izstopi tako, da glavnemu tajniku organizacije pošlje pisno
izstopno izjavo, v kateri lahko navede razloge za svoj izstop.
Članico ali člana se izključi iz organizacije v primeru hujših kršitev temeljnih vrednot
organizacije, njenega akta o ustanovitvi ali delovanja v nasprotju s programom ali sprejetimi
sklepi organizacije. Pobudo za izključitev lahko poda vsaka članica ali član organizacije ali
njeni organi. O pobudi za izključitev odloča nadzorni odbor organizacije.
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3. NAČIN UPRAVLJANJA ORGANIZACIJE
11. člen
Organi organizacije so:
- zbor članic in članov,
- izvršni odbor,
- predsednica ali predsednik,
- podpredsednica ali podpredsednik,
- glavni tajnik,
- vodja programskih usmeritev,
- vodja terenske mreže,
- nadzorni odbor.
Mandat vseh organov organizacije traja dve leti, v koliko ta akt o ustanovitvi ne določa
drugače. Svojo funkcijo člani organov opravljajo do izvolitve novih članov organov.
Organe organizacije lahko sestavljajo le člani organizacije, razen če ta akt o ustanovitvi
določa drugače. Funkcijo predsednice ali predsednika in podpredsednice ali podpredsednika
lahko opravlja le član organizacije, ki je hkrati tudi član LMŠ.
12. člen
Kolegijski organi organizacije odločajo na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah.
Kolegijski organi organizacije veljavno odločajo, če je na seji navzoča več kot polovica
članov in sicer z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen v primerih, ko je s tem
aktom o ustanovitvi določeno drugače.
Na korespondenčnih sejah mora biti omogočeno odločanje vsem članom organa, odločitev
pa je sprejeta, če zanjo glasuje večina vseh članov organa.
Člani kolegijskih organov organizacije so se dolžni udeleževati sej organov, katerih člani so.
V kolikor se član kolegijskega organa iz neopravičenih razlogov ne udeleži seje organa več
kot trikrat zapored v tekočem letu, mandat tega člana kolegijskega organa preneha, ne glede
na druge določbe tega akta o ustanovitvi.
Natančnejše delo kolegijskih organov lahko določajo njihovi poslovniki in pravilniki.

~ Zbor članov~
13. člen
(1) Najvišji organ organizacije je zbor članov, ki jo sestavljajo vsi člani organizacije.
Zbor članov:
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•
•
•

sprejema akt o ustanovitvi in njegove spremembe ter dopolnitve;
sprejema program, njegove spremembe in druge vsebinske dokumente in usmeritve;
voli in razrešuje predsednico ali predsednika organizacije, podpredsednico ali
podpredsednika in člane nadzornega odbora.

Zbor članov sestoji iz vseh članic in članov organizacije.
Zbor članov se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat na dve leti.
14. člen
Zbor članov skliče in vodi predsednica ali predsednik organizacije. Zbor članov veljavno
odloča, če so bili nanj najmanj 7 dni pred zasedanjem vabljeni vsi člani organizacije.
Zbor članov je sklepčen, če je prisotnih več kot ena petina članov organizacije. V kolikor zbor
članov ni sklepčen se zasedanje preloži za 30 minut. Po preteku tega časa je zbor članov
sklepčen.
Zbor članov veljavno odloča z večino opredeljenih glasov navzočih članov zbora.
Zbor članov lahko s pisno izjavo in predlaganim dnevnim redom zahteva tudi najmanj tretjina
članov, ki se morajo pod predlog popisati in navesti razloge za zahtevo sklica. V tem primeru
mora predsednica ali predsednik organizacije zbor članov sklicati najkasneje v 30 dneh od
prejema pisne izjave.
Zbor članov lahko sprejme poslovnik o svojem delu.

~ Izvršni odbor ~
15. člen
Izvršni odbor sestavljajo:
• predsednica ali predsednik organizacije,
• podpredsednica ali podpredsednik organizacije,
• glavni tajnik,
• vodja programskih usmeritev organizacije,
• vodja terenske mreže organizacije.
16. člen
Izvršni odbor:
• skrbi za udejanjanje sklepov in stališč zbora članov,
• organizira in izvaja aktivnosti organizacije ter odloča o kadrovskih, strukturnih,
organizacijskih in ostalih zadevah organizacije ter v zvezi s tem sprejema ustrezne
akte,
• vodi postopke volitev članov posameznih organov organizacije,
• evalvira izvedene aktivnosti organizacije,
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obravnava aktualno dogajanje doma in po svetu ter oblikuje odzive in stališča,
potrjuje sodelovanje organizacije z drugimi organizacijami,
na predlog vodje programskih usmeritev, sprejme predloge za spremembo ali
dopolnitev programskih usmeritev,
opravlja druge naloge določene s tem aktom o ustanovitvi in sklepi zbora članov.
17. člen

Izvršni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj trikrat letno.
Seje izvršnega odbora sklicuje in vodi predsednica ali predsednik organizacije, ki je hkrati
tudi predsednik izvršnega odbora organizacije.
Sejo izvršnega odbora lahko s pisno izjavo in predlaganim dnevnim redom zahteva tudi
najmanj tretjina članov izvršnega odbora organizacije, ki se morajo pod predlog podpisati in v
zahtevi navesti razloge za zahtevo sklica. V tem primeru mora predsednica ali predsednik
izvršnega odbora sejo izvršnega odbora sklicati najkasneje v 30 dneh od prejema pisne
izjave.

~ Predsednica ali predsednik~
18. člen
Predsednica ali predsednik organizacije:
• predstavlja organizacijo v javnosti in jo vodi,
• skrbi za udejanjanje sklepov in stališč zbora članov ter izvršnega odbora,
• predlaga zboru članov v izvolitev kandidatke ali kandidate za podpredsednico ali
podpredsednika organizacije,
• imenuje glavnega tajnika, vodjo programskih usmeritev in vodjo terenske mreže,
• svojem delu poroča zboru članov, izvršnemu odboru te organizacije ter izvršnemu
odboru stranke LMŠ,
• opravlja druge naloge določene s tem aktom o ustanovitvi,
• je član sveta stranke LMŠ.
Predsednico ali predsednika organizacije, s soglasjem izvršnega odbora stranke LMŠ, izvoli
zbor članov organizacije.
Mandat predsednice ali predsednika traja dve leti. Ista članica ali član lahko funkcijo
predsednice ali predsednika organizacije opravlja največ tri mandate.

~ Podpredsednica ali podpredsednik~
19. člen
Podpredsednica ali podpredsednik organizacije:
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sodeluje s predsednikom ali predsednico organizacije pri udejanjanju sklepov in
stališč zbora članov ter izvršnega odbora,
o svojem delu poroča zboru članov organizacije,
opravlja druge naloge v skladu z usmeritvami predsednice ali predsednika
organizacije in ostale naloge določene s tem aktom o ustanovitvi.

V primeru odsotnosti predsednice ali predsednika organizacije predstavlja organizacijo v
javnosti podpredsednica ali podpredsednik organizacije, ki ima za to pooblastilo predsednice
ali predsednika organizacije.
Podpredsednico ali podpredsednika organizacije, na predlog predsednika ali predsednice
organizacije, izvoli zbor članov organizacije.
Mandat podpredsednice ali podpredsednika traja dve leti. Ista članica ali član lahko funkcijo
podpredsednice ali podpredsednika organizacije opravlja največ tri mandate.

~ Glavni tajnik ~
20. člen
Glavni tajnik organizacije:
• skrbi za usklajeno in koordinirano delovanje organizacije ter njenih organov skladno s
aktom o ustanovitvi in programom organizacije,
• vodi evidenco članstva organizacije,
• opozarja organe organizacije na morebitno odstopanje njihovega delovanja od določil
akta o ustanovitvi ali programa organizacije ter po potrebi o tem obvesti izvršni odbor
organizacije,
• zagotavlja administrativno, organizacijsko in strokovno podporo organom
organizacije, skrbi za dokumentacijo organizacije in vodi zapisnike sej organov,
• skupaj s predsednico ali predsednikom organizacije zastopa organizacijo v pravnem
prometu,
• generalni sekretarki oziroma generalnemu sekretarju LMŠ poroča o finančnem in
materialnem poslovanju organizacije,
• opravlja druge zadolžitve po navodilih predsednice ali predsednika organizacije ali
izvršnega odbora organizacije,
• opravlja druge naloge določene s tem aktom o ustanovitvi.
Glavnega tajnika imenuje predsednica ali predsednik organizacije.
Mandat glavnega tajnika je vezan na mandat predsednice ali predsednika organizacije.

~ Vodja programskih usmeritev~
21. člen
Vodja programskih usmeritev organizacije:
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oblikuje predloge skupnih vsebinskih izhodišč za pripravo programa organizacije,
v sodelovanju z glavnim tajnikom organizacije zagotavlja organizacijsko in strokovno
podporo organom organizacije,
skrbi za obveščanje članov o predlogih za spremembe programa in o delovanju
organizacije,
opravlja druge zadolžitve po navodilih predsednice ali predsednika organizacije ali
izvršnega odbora organizacije,
opravlja druge naloge določene s tem aktom o ustanovitvi.

Vodjo programskih usmeritev imenuje predsednica ali predsednik organizacije.
Mandat vodje programskih usmeritev je vezan na mandat predsednice ali predsednika
organizacije.

~ Vodja terenske mreže~
22. člen
Vodja terenske mreže organizacije:
• skrbi za pridobivanje članstva, novih kadrov ter usklajuje dogodke in aktivnosti
organizacije na terenu,
• opravlja druge zadolžitve po navodilih predsednice ali predsednika organizacije ali
izvršnega odbora organizacije,
• opravlja druge naloge določene s tem aktom o ustanovitvi.
Vodjo terenske mreže imenuje predsednica ali predsednik organizacije.
Mandat vodje terenske mreže je vezan na mandat predsednice ali predsednika organizacije.

~ Nadzorni odbor ~
23. člen
Nadzorni odbor stranke:
• nadzoruje finančno in materialno poslovanje organizacije,
• na predlog izvršnega odbora organizacije odloča o zavrnitvi vpisa v seznam članov
organizacije,
• odloča o izključitvi člana organizacije,
• ocenjuje usklajenost aktov organizacije s tem aktom o ustanovitvi in drugimi splošnimi
akti organizacije ter s statutom LMŠ,
• tolmači akt o ustanovitvi in druge akte organizacije,
• odloča o sporih glede volitev in imenovanj v organe organizacije,
• opravlja druge naloge, ki izhajajo iz tega akta o ustanovitvi ali drugih aktov
organizacije.
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Nadzorni odbor ima predsednico ali predsednika ter dve članici oziroma člana, ki jih izvoli
zbor članov organizacije.
Članstvo v nadzornem odboru ni združljivo s članstvom v drugem organu organizacije, razen
s članstvom v zboru članov organizacije.
Nadzorni odbor organizacije odloča na svojo pobudo, na pobudo članov organizacije in na
pobudo organov organizacije.
24. člen
Seje nadzornega odbora sklicuje in vodi predsednica ali predsednik nadzornega odbora, ki
ga izmed sebe izvolijo članice in člani nadzornega odbora.
Sejo nadzornega odbora organizacije lahko s pisno izjavo in predlaganim dnevnim redom
zahtevata tudi najmanj dva člana nadzornega odbora organizacije. V tem primeru mora
predsednica ali predsednik nadzornega odbora sejo nadzornega odbora sklicati najkasneje v
30 dneh od prejema pisne izjave.

4. FINANCIRANJE IN POSLOVANJE
25. člen
Organizacija se financira iz javnih sredstev, prispevkov fizičnih oseb in dela sredstev, ki ji jih
določi izvršni odbor stranke LMŠ.
Pri financiranju organizacije se neposredno uporabljajo določbe zakona, ki ureja financiranje
političnih strank.
Finančno in materialno poslovanje mora potekati v skladu s pravilnikom o finančnem in
materialnem poslovanju, ki ga sprejme izvršni odbor organizacije, ter z internimi pravili LMŠ.

5. VOLITVE IN IMENOVANJA TER PRENEHANJE FUNKCIJ V ORGANIH
26. člen
Za izvedbo volitev in imenovanj v individualne ali kolegijske organe organizacije ter
prenehanje funkcij v organih se smiselno uporabljajo določila statuta in ostalih aktov stranke
LMŠ.
27. člen
V primeru sporov pri volitvah in imenovanjih v organe organizacije, odloča na prvi stopnji
nadzorni odbor organizacije, na drugi pa nadzorni odbor stranke LMŠ.
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6. PRENEHANJE ORGANIZACIJE
28. člen
Predlog za prenehanje organizacije lahko sprejme zbor članov organizacije. Predlog, ki mora
biti podan v pisni obliki in mora vsebovati podpise predlagateljev, mora biti posredovan
izvršnemu odboru stranke LMŠ, ki o prenehanju dokončno odloči.

7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Akt o ustanovitvi začne veljati takoj, ko ga sprejme zbor članov organizacije.
30. člen
Spremembe in dopolnitve tega akta o ustanovitvi se sprejema po enakem postopku kot akt,
če ni v njem drugače določeno.
31. člen
Akt o ustanovitvi se objavi na uradni spletni strani stranke ali organizacije.

Kraj: Ljubljana
Datum: 4. 9. 2021
Podpis:
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