Ljubljana, 13.2.2019

Spoštovani predstavniki turističnih društev in zvez!

Turistična zveza Slovenije (TZS) v skladu z 18. in 24. členom Statuta TZS sklicuje 34. redno
volilno skupščino TZS, ki bo sklepala o vsebinskem in finančnem poročilu dela TZS v letu 2018 in
sprejela program dela zveze za leto 2019 in 2020 ter skladno s Statutom TZS izvolila nove
organe TZS za mandatno obdobje 2019-2023.
Datum in kraj:
petek, 15. marec 2019 ob 16. uri v prostorih Občine Šmarješke Toplice.
Skupščino sestavljajo zastopniki vseh članov zveze, to je 345 turističnih društev s podpisano
pisno izjavo k članstvu v TZS/TDO in poravnanimi obveznostmi ter 27 občinskih, medobčinskih
in regijskih zvez. Vsak član TZS ima v skupščini en glas. Člani zveze lahko pooblastijo zastopnika
(pooblaščenca), ki bo zastopal na skupščini več članov zveze. Pooblaščeni zastopniki imajo na
skupščini toliko glasov, kolikor članov (TD/TZ) zastopajo.
Naprošamo vas, da izpolnite obrazec Pooblastilo s katerim TD/TZ pooblašča izbranega
zastopnika iz vašega društva/zveze ali pa zapišite pooblaščenega zastopnika, da vas bo zastopal
na skupščini TZS.
Pooblastilo se nahaja na PORTALU TZS (www.tzs.link), modul Obrazci. Izpolnjeno pooblastilo
preko PORTALA elektronsko pošljite na TZS najkasneje do 8. marca 2019.
Strokovna služba bo na podlagi prejetih pooblastil pooblaščenemu zastopniku po e-pošti poslala
seznam društev, ki jih bo zastopal. Število društev pomeni tudi število glasov, ki jih bo imel
pooblaščeni zastopnik na skupščini! Glasovalne kartone pooblaščeni zastopnik prejme ob
vstopu v prostor, kjer bo zasedala Skupščina TZS.

Vas, spoštovani predstavniki občinske/območne oz. regijske zveze pa naprošamo, da društva
dodatno kontaktirate, da se aktivno vključijo v priprave na skupščino TZS oziroma medsebojno
uskladite seznam zastopnikov/pooblaščencev na skupščini TZS. Prilagamo tudi seznam
turističnih društev z glasovalno pravico. Zveza v imenu društva ne more pošiljati Pooblastila
razen, če ji društvo zaupa svoje vstopno geslo za Portal.

Lep pozdrav,
Ekipa TZS

Priloge:
- Vabilo na skupščino
- Pooblastilo
- Poslovnik o delu na skupščini
- Poročilo o delu TZS v letu 2018
- Plan dela TZS v letu 2019 in 2020
- Prijavnica za razpravo
- Predlog enotnih kandidacijskih list za voljne organe TZS
- Seznam vseh predlogov – kandidatov za voljene organe TZS
Celotno gradivo za skupščino TZS je objavljeno na spletni strani TZS www.turisticna-zveza.si

