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Preambula 
 
 

Platforma AmCham YOUng predstavlja način razmišljanja, ki je usmerjeno naprej. Od študentskih praks 

preko programa AmCham Young Professionals™ do AmCham Young Leaders Cluba in iz njega izvaljene 

Snežne kepe (središča optimizma in »think tanka« izjemnih mladih), platforma YOUng povezuje 

generacije mladih, aktivnih posameznikov, ki izstopajo iz povprečja. Programi v sklopu platforme 

usmerjajo osebni in karierni razvoj poslovnih liderjev naslednje generacije. 

 
Izhodiščni program platforme AmCham YOUng je program AmCham Young Professionals™. Program za 

osebni in karierni razvoj posameznikov z izjemnimi potenciali je bil zasnovan v letu 2010. Pozitivna 

vrednost programa in prepoznavnost v slovenskem poslovnem prostoru izhaja iz povezovanja generacije 

mladih, aktivnih posameznikov z ambicijo po odkrivanju in razvoju svojih potencialov, ambicijo po 

soustvarjanju prihodnosti ter ambicijo po vodenju. Program je intelektualna lastnina Ameriške 

gospodarske zbornice (v nadaljevanju: AmCham Slovenija) in ekipe, ki ga je razvila, pod vodstvom mag. 

Ajše Vodnik, generalne direktorice AmCham Slovenija. Leta 2010 so bili avtorji osnovnega programa: 

mag. Ajša Vodnik (50%), Bogo Seme (25%) in Maja Košir (25%), ki je konec leta 2016 zapustila program. 

Leta 2017 se je aktivnemu soustvarjanju programov pridružila Tonja Avsenik. 

 

Platforma AmCham YOUng je zaživela v letu 2017 s povezavo in združitvijo vseh programov, ki združujejo 

mlade generacije od študentskih let do vključno 45. leta starosti, v enem stebru. AmCham YOUng 

platforma je tako tudi uradno postala eno izmed 4 področij delovanj AmCham Slovenija. 

 

Ker se morajo odlične zgodbe nadaljevati, je 1. generacija AmCham Young Professionals™ svojo zgodbo 

pisala naprej v klubu mladih liderjev AmCham Young Leaders Clubu. Alumni klub ima v aktualni podobi 

tri področja delovanja: povezovanje, mreženje in druženje; snovanje, organiziranje in izvajanje pozitivnih 

in družbeno koristnih projektov in iniciativ; Snežna kepa. 
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1. člen 

(vsebina pravilnika) 
 

Ta pravilnik ureja vse ravni delovanja kluba AmCham Young Leaders Club (v nadaljevanju: YLC). 
 

2. člen 
(ime in sedež kluba) 

 
YLC kot alumni klub programa AmCham Young Professionals™ deluje v okviru Ameriške gospodarske 
zbornice, Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana. 

 
3. člen 

(poslanstvo kluba) 
 

YLC je mreža izjemnih poslovnih liderjev mlajše generacije, katerih želja je sodelovati in skupaj ustvarjati 
boljšo prihodnost, močno gospodarstvo in visoko kakovost življenja. Srečanja članov YLC so namenjena 
širjenju dobrih praks, spoznavanju svetovnih trendov, razvijanju novih idej, medsebojnemu deljenju 
znanja in ustvarjanju pozitivne energije. Člani YLC se zavedajo, da uspeh pomeni odgovornost. YLC vsako 
leto proaktivno organizira pozitivne in družbeno koristne projekte in iniciative. Člani YLC stremijo k temu, 
da postanejo zgled na svojem področju delovanja in se lahko za večji učinek povezujejo z enako mislečimi 
posamezniki in organizacijami. 

 
4. člen 

(področje delovanja in sodelovanja kluba) 

YLC deluje na območju Republike Slovenije, po potrebi tudi v tujini. 

YLC lahko sodeluje s pravnimi in fizičnimi osebami v Republiki Sloveniji in v tujini. 
 
5. člen 

(organi kluba) 
 

Organi YLC so: 
 

- Zbor YLC, 
- Izvršni odbor YLC AmChampions, 
- Predsednik Izvršnega odbora YLC AmChampions. 



6. člen 
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(Zbor kluba) 
 

Zbor YLC je organ kluba, ki ga sestavljajo vsi člani YLC. Seznam članov YLC hrani in z njim upravlja izvršna 
pisarna AmCham Slovenija. 

Pristojnosti Zbora YLC so: 

- Podajanje predlogov za imenovanje članov v Izvršni odbor YLC AmChampions. 
- Druge naloge in aktivnosti v skladu s temi pravili in programom dela YLC. 

 
7. člen 

(članstvo v klubu) 
 

Član YLC je lahko vsak, ki je uspešno končal program AmCham Young Professionals™ in še ni dopolnil 45. 
leta starosti. 

 
Član YLC lahko postane tudi posameznik, ki je star med 35 in 45 let in se zaradi starostne omejitve ne 
more vpisati v program AmCham Young Professionals™, želi pa postati član YLC. Vsebinski pogoji za 
vstop v YLC v takem primeru so določeni v dokumentu Smernice ob pristopu k članstvu v YLC, ki je Priloga 
1 temu pravilniku. 

 
O kandidatu iz prejšnjega odstavka tega člena na seji odloča Izvršni odbor YLC AmChampions z navadno 
večino. 

 
8. člen 

(Izvršni odbor YLC AmChampions) 
 

Izvršni odbor YLC AmChampions sestavlja 13 članov, ki imajo mandat 2 leti. Člani Izvršnega odbora YLC 
AmChampions lahko mandat večkrat ponovijo. 

 
12 članov Izvršnega odbora YLC je s kandidatne liste izvoljenih na glasovanju Zbora YLC. Izvoljenih je 
tistih 12 kandidatov, ki dobijo največ glasov. Glasovanje se lahko izvede elektronsko. 

 
1 član Izvršnega odbora YLC AmChampions je predstavnik Snežne kepe in je imenovan s strani Snežne 
kepe po postopku, ki ga določi Snežna kepa. 

 
Na kandidatno listo za člane Izvršnega odbora YLC AmChampions se uvrsti 5 kandidatov, ki jih predlaga 
Svet AmCham YOUng, 5 kandidatov, ki jih predlaga izvršna pisarna AmCham Slovenija, in vsi kandidati, 
ki prejmejo vsaj 1 nominacijo s strani članov YLC in se z njo strinjajo. Vsi kandidati morajo biti člani YLC. 
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(pristojnosti Izvršnega odbora YLC AmChampions) 

Pristojnosti Izvršnega odbora YLC AmChampions so: 

- Imenovanje predsednika Izvršnega odbora YLC AmChampions. 
- Sprejem novih članov YLC iz 2. odstavka 7. člena tega pravilnika. 
- Izključitev članov YLC. 
- Priprava, sprejetje in izvajanje letnega programa dela YLC. 
- Imenovanje stalnih in začasnih delovnih skupin iz vrst članov Izvršnega odbora YLC 

AmChampions, članov YLC ali zunanjih strokovnjakov. 
- Odločanje o izvajanju projektov in imenovanje vodij projektov. 
- Dajanje predlogov in pobud izvršni pisarni AmCham Slovenija. 
- Sprejemanje pravilnika YLC. 
- Imenovanje zaslušnih članov YLC. 

 
10. člen 

(odločanje Izvršnega odbora YLC AmChampions) 
 

Izvršni odbor YLC AmChampions odloča z navadno večino prisotnih članov, kadar ni s tem pravilnikom 
določeno drugače. Za sklepčnost mora biti prisotna vsaj polovica članov. V primeru neodločenega izida 
šteje glas predsednika Izvršnega odbora YLC AmChampions dvojno. 

 
11. člen 

(način delovanja Izvršnega odbora YLC AmChampions) 
 

Izvršni odbor YLC AmChampions se na seji sestane po potrebi, najmanj pa 4 krat letno. 
 

Izvršni odbor YLC AmChampions odloča na sejah. Seje se lahko izvedejo fizično ali elektronsko. 
 

Kadar Izvršni odbor YLC AmChampions odloča o izločitvi člana YLC, lahko to stori samo na fizični seji in 
mora članu, o izločitvi katerega odloča, pred odločanjem omogočiti zagovor. Član YLC je izključen, če 
tako odloči vsaj polovica vseh članov Izvršnega odbora YLC AmChampions. 

 
Seje Izvršnega odbora YLC AmChampions sklicuje in vodi predsednik Izvršnega odbora YLC 
AmChampions po svoji presoji, v dogovoru s podpredsednikoma. Ob sklicu seje članom posreduje 
predlagani dnevni red seje in morebitno gradivo. 

 
O vsaki seji se vodi zapisnik, ki mora zajemati ob vsaki točki dnevnega reda glavne predloge in pripombe 
iz razprave ter sprejete sklepe. Zapisnik pripravi vodja programa YLC na AmCham Slovenija oz. druga 
oseba zaposlena na AmCham Slovenija in ga najkasneje 3 delovne dni po seji posreduje predsedniku 
Izvršnega odbora YLC AmChampions. 

 
Člani Izvršnega odbora YLC AmChampions, ki se seje ne morejo udeležiti, lahko za glasovanje pisno 
pooblastijo drugega člana Izvršnega odbora YLC AmChampions. Pooblastilo se pisno vloži pri 
predsedniku Izvršnega odbora YLC AmChampions. 
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(prenehanje funkcije v Izvršnem odboru YLC AmChampions) 
 

Članu Izvršnega odbora YLC AmChampions funkcija preneha z dopolnjenim 45. letom starosti, 
prenehanjem članstva v YLC, izločitvijo iz YLC, odstopom ali bridko smrtjo. 

 
Vsak član Izvršnega odbora YLC AmChampions lahko s pisno izjavo naslovljeno na predsednika Izvršnega 
odbora YLC AmChampions in izvršno pisarno AmCham Slovenija odstopi z mesta člana Izvršnega odbora 
YLC AmChampions. 

 
Predsednik Izvršnega odbora YLC AmChampions lahko na podlagi nesodelovanja na sejah Izvršnega 
odbora YLC AmChampions in pri drugih aktivnostih predlaga odpoklic neaktivnega člana Izvršnega 
odbora YLC AmChampions. 

 
13. člen 

(finančna nadomestila) 
 

Članstvo v Izvršnem odboru YLC AmChampions je častna funkcija, za katero se ne izplačujejo finančna 
nadomestila. 

 
14. člen 

(predsednik Izvršnega odbora YLC AmChampions) 
 

Izvršni odbor YLC AmChampions na svoji ustanovni seji izmed članov izbere predsednika z mandatom 2 
leti. Izbran je kandidat, ki prejme največ glasov. 

 
Pristojnosti predsednika Izvršnega odbora YLC AmChampions so: 

 
- Predstavlja Izvršni odbor YLC AmChampions. 
- Sklicuje in vodi seje Izvršnega odbora YLC AmChampions. 
- Pripravlja predlog letnega programa YLC. 
- Predlaga imenovanje stalnih in začasnih delovnih skupin iz vrst članov Izvršnega odbora YLC 

AmChampions, članov YLC ali zunanjih strokovnjakov. 
- Predlaga izvajanje projektov in imenovanje vodij projektov. 
- Imenuje in razrešuje dva podpredsednika Izvršnega odbora YLC AmChampions. 
- Predlaga izvršni pisarni AmCham Slovenija oprostitev letne članarine v YLC za vodje dokazano 

uspešnih projektov YLC. 
- Imenuje in razrešuje svetovalce za posamezna področja. 

 
Predsednika lahko v času odsotnosti s pisnim pooblastilom nadomešča eden od podpredsednikov. 
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(projekti) 
 

Izvršni odbor YLC AmChampions na pobudo lastnih članov, na pobudo članov YLC in na pobudo izvršne 
pisarne AmCham Slovenija sprejema odločitve v zvezi z izvajanjem projektov pod okriljem YLC. 

 
Vsak projekt ima vodjo projekta, ki ga Izvršni odbor YLC AmChampions imenuje z navadno večino. Vodja 
projekta ima dolžnost poročanja Izvršnemu odboru YLC AmChampions o napredku projekta. Projekt 
mora imeti merljive cilje. Vodja projekta je dolžan ob zaključku projekta Izvršnemu odboru YLC 
AmChampions predstaviti zaključno poročilo o uspešnosti projekta. 

 
Vodja projekta si lahko sam izbere sodelavce na projektu, ki so člani YLC. Vodja projekta in sodelavci na 
projektu za svoje delo ne prejemajo finančnega nadomestila. 

 
Izvršni odbor YLC AmChampions na začetku mandata sprejeme krovni projekt, ki ga bo tekom mandata 
izvajal. Vodja projekta je praviloma član Izvršnega odbora YLC AmChampions. Vsebina krovnega projekta 
mora temeljiti na poslanstvu YLC. 

 
Izvršni odbor YLC AmChampions lahko na pobudo članov Izvršnega odbora YLC AmChampions ali članov 
YLC odobri izvajanje drugih projektov. Pobudnik projekta pošlje prijavo projekta, ki mora biti v skladu z 
dokumentom Navodila za prijavo projekta, ki je v Prilogi 2 tega pravilnika, Izvršnemu odboru YLC 
AmChampions. Predsednik Izvršnega odbora YLC AmChampions obravnavo projekta uvrsti na naslednjo 
sejo Izvršnega odbora YLC AmChampions, ki o izvajanju projekta odloča. Po potrebi lahko predsednik 
Izvršnega odbora YLC AmChampions pobudnika projekta povabi na sejo Izvršnega odbora YLC 
AmChampions, da mu omogoči predstavitev projekta. Izvršni odbor YLC AmChampions o izvajanju 
projekta odloča z navadno večino. 

 
16. člen 

(delovne skupine) 
 

Izvršni odbor YLC AmChampions lahko imenuje stalne in začasne delovne skupine iz vrst članov Izvršnega 
odbora YLC AmChampions, članov YLC ali zunanjih strokovnjakov. 

 
17. člen 

(zaslužno članstvo) 
 

Izvršni odbor YLC AmChampions na predlog 10 članov YLC ali na predlog 5 članov Izvršnega odbora YLC 
AmChampions ali na predlog izvršne pisarne AmCham Slovenija podeli zaslužno članstvo članu YLC, ki je 
že dopolnil 41. leto in zato ne more biti več redni član YLC. 

 
Predlog za zaslužno članstvo je potrjen, če zanj glasujeta najmanj dve tretjini vseh članov Izvršnega 
odbora YLC AmChampions. 

 
Zaslužno članstvo se lahko podeli članu YLC, ki zaradi starostne omejitve ne more biti več redni član YLC, 
je pa v preteklosti s svojim delovanjem bistveno pripomogel k izvajanju poslanstva YLC in je pripomogel 
k ugledu YLC in AmCham Slovenija. 
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Zaslužni član je vabljen na vse dogodke YLC, ki jih organizira AmCham Slovenija, ne more pa aktivno 
sodelovati v Izvršnem odboru YLC AmChampions. Zaslužni člani služijo kot vezni člen med mlajšo in 
starejšo generacijo aktivnih članov AmCham Slovenija. 

 
Zaslužno članstvo se podeli do preklica in se zanj ne plačuje članarine. 

 
18. člen 

(članarina) 
 

Vpis v klub poteka z izpolnitvijo vloge za članstvo. Članarina velja za eno leto in znaša za zaposlene v 
podjetjih, ki so člani AmCham Slovenija, 150,00 € + DDV. Za vse ostale člane, katerih podjetja niso člani 
AmCham Slovenija, znaša članarina 1.100,00 € + DDV. Članstvo velja do preklica, ki mora biti najmanj 3 
mesece pred iztekom letnega članstva, oz. preneha ob doseženi starosti 41 let. Članstvo je za 
superfinaliste AmCham Young Professionals™ programa brezplačno. Članstvo je brezplačno tudi za člane 
Izvršnega odbora YLC AmChampions v času trajanja mandata. Članstvo je brezplačno za zaslužne člane 
YLC. Velja načelo, da je vpisnina v program nepovratna. V primeru, da delodajalec ne pristane na 
poravnavo stroškov vpisnine, si jo lahko član YLC poravna sam. 

 
19. člen 

(ugodnosti članstva) 
 

Članstvo v YLC ima naslednje ugodnosti: 
 

- Članstvo v poslovni platformi, ki širi optimizem in priložnosti. 
- Mreženje z izjemnimi mladimi poslovnimi liderji na vsaj petih srečanjih letno. 
- »Empower Lunch« kosilo s poslovnim liderjem in člani kluba; namen je reševanje poslovnih 

izzivov (»peer to peer mastermind«). 
- Medsebojna izmenjava dobrih praks, novih idej, znanj in pozitivne energije. 
- Srečanja, ki postanejo doživetja skozi pogovore z zanimivimi gosti, slovenskimi in tujimi 

poslovnimi liderji. 
- Druženja ob dogodkih. 
- Vidnost mladih liderjev v poslovnem okolju. 
- Priložnost za udeležbo na dogodkih AmCham Slovenija ter na partnerskih dogodkih AmCham 

Slovenija (omejeno število mest, pravilo hitrih prstov). 
- Sodelovanje v aktivnostih YLC. 

 
20. člen 

(uporaba moške slovnične oblike) 
 

V tem pravilniku uporabljeni izrazi, ki so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralen 
izraz za ženske in za moške. 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
21. clen 

(pricetek veljavnosti pravilnika) 
 

Ta pravilnik zacne veljati, ko ga z navadno vecino na seji sprejme lzvrsni odbor YLC AmChampions in 
podpise predsednik Sveta AmCham YOUng. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za lzvrsni odbor YLC AmChampions: Za Svet AmCham YOUng: 
 
 

 

Mart D. Buh, predsednik 
 
 
 
 
 

V Ljubljani, 27.9.2018 V ljubljani, 27.9.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

818 

 


