Upravni odbor TZS je na 12 seji, 10. septembra 2018 sprejel

SKLEP
O POSTOPKU KADROVANJA
ZA ORGANE TURISTIČNE ZVEZE SLOVENIJE
V OBDOBJU 2019-2023
1.
S tem sklepom pooblaščamo Strokovno službo TZS za vodenje kadrovskega postopka, roke
ter pravice in obveznosti pri kadrovanju v organe Turistične zveze Slovenije (v
nadaljevanju: TZS) za mandatno obdobje 2019-2023
2.
Z dnem sprejema sklepa se začnejo priprave kandidacijskih postopkov za voljene organe
TZS, ki jih za mandatno obdobje 2019 - 2023 voli skupščina TZS, in sicer:
- predsednika in podpredsednike TZS,
- člane upravnega odbora TZS,
- predsednika in podpredsednike mladinskega odbora TZS,
- člane mladinskega odbora TZS,
- predsednika, namestnika in tri člane nadzornega odbora TZS,
- predsednika, namestnika in tri člane disciplinskega razsodišča TZS.

3.
Kandidate za posamezne funkcije lahko predlagajo člani zveze:
- turistična društva, občinske in regijske turistične zveze,
- upravni odbor TZS in drugi organi TZS.

Pri predlogih kandidatov naj bo upoštevana zastopanost mladih in žensk, različnih področij
turističnih dejavnosti in regijskih območij.
4.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da so člani turističnih društev ali občinskih ali regijskih zvez,
- da poznajo turistično društveno organizacijo (TDO) in uspešno delajo v TDO,
- da poznajo turizem in so aktivni sooblikovalci turizma in turistične ponudbe,
- da pristajajo na kandidaturo.
Kandidati za mladinski odbor TZS morajo izpolnjevati tudi pogoje določene z ZJIMS –
starost med 15 in 29 let.
5.

Kandidati za predsednika TZS morajo po e-pošti na info@turisticna-zveza.si predložiti
kratek življenjepis in okvirni program dela za mandatno obdobje 2019-2023 upoštevajoč
dosedanji razvoj TDO.
6.
Morebitna kandidatura za člana upravnega odbora TZS ne izključuje možnosti kandidature
za ostale funkcije v TZS.
7.
Razpis za kandidiranje je poslan društvom in zvezam po e-pošti in objavljen na spletnih
straneh TZS.
Rok za kandidiranje prične teči 16. novembra 2018 in se zaključi 20. decembra 2018.
8.
Upravni odbor TZS pooblašča Strokovno službo TZS za pripravo volitev.
Strokovna služba TZS pripravi seznam predlaganih kandidatov za organe TZS in po
opravljenem usklajevanju predloži UO TZS poročilo ter predloge kandidatov.
UO TZS obravnava predloge in oblikuje kandidatno listo za skupščino.
9.
Strokovna služba TZS ugotavlja skladnost kandidatur z določili tega sklepa.
V primeru nepopolnih kandidatur obvesti predlagatelje, da v osmih dneh vloge dopolnijo.
10.
Strokovna služba TZS je za svoje delo odgovorna upravnemu odboru TZS.
11.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se na spletnih straneh TZS.
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