Na podlagi 8. člena statuta Združenja hotelirjev Slovenije je ustanovni zbor Združenja hotelirjev
Slovenije na svoji seji dne 16. oktobra 2012 sprejel

POSLOVNIK O DELU ZBORA
IN PRAVILA VOLITEV ORGANOV ZDRUŽENJA HOTELIRJEV SLOVENIJE

I. Uvodne določbe
1. člen
Člani zbora Združenja hotelirjev Slovenije (v nadaljevanju ZHS) so vsi vodje hotelov in hotelom
podobnih obratov (v nadaljevanju hotelirji) ki delujejo v okviru gospodarskih subjektov, ki so
člani Turistično gostinske zbornice Slovenije (v nadaljevanju TGZ), s tem, da aktivno na zboru
sodelujejo le tisti, ki so se ga udeležili.
II. Postopek
2. člen
Zbor skliče predsednik/ica ZHS na podlagi sklepa izvršilnega odbora ZHS.
Predlog za sklic skupščine lahko poda tudi 1/5 članov.
Strokovna služba TGZ pripravi vse potrebno za sklic zbora.
Vabilo za sklic zbora je lahko v elektronski obliki.
3. člen

Zbor ZHS je sklepčen če je prisotnih četrtina članov oziroma, če so po 15 minutah po času
sklica prisotni vsaj trije.
4. člen
Zbor pred sprejemom dnevnega reda, na predlog predsedujočega izvoli delovne organe zbora:
delovno predsedstvo in zapisnikarja.
5. člen
Delovno predsedstvo pregleda seznam prisotnih hotelirjev in ugotovi številčno prisotnost.
6. člen
Predsedujoči skrbi za pravilen potek zbora.
Vsak hotelir se lahko javi k razpravi in razpravlja, kadar mu predsedujoči da besedo.
Razpravljavec sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem redu. V nasprotnem primeru mu
predsedujoči odvzame besedo, pred tem pa ga je dolžan opomniti, da se mora držati dnevnega
reda.

7. člen
O poteku zbora ZHS se piše zapisnik. Zapisnik podpišejo zapisnikar in predsednik zbora.
8. člen
Po udeležbe in imenovanju delovnih organov zbora predsedujoči predlaga sprejem dnevnega
reda, ki je bil objavljen v sklicu zbora ZHS. O predlaganem dnevnem redu zbora se ne vodi
razprave.
III. Glasovanje
9. člen
Člani zbora ZHS glasujejo javno z dvigom rok in odločajo z večino oddanih glasov prisotnih.

10. člen
Po končanem glasovanju predsedujoči ugotovi in razglasi izid glasovanja.
IV. Določbe o izvolitvi članov izvršilnega odbora ZHS
11. člen
Kriteriji za kandidaturo izvršilnega odbora ZHS
Kandidat za člana IO je lahko vsak član ZHS, ki da privolitev h kandidaturi.
12. člen
Evidentiranje kandidatov za člane IO
Za evidentiranje kandidatov in izvedbo volitev je pristojna strokovna služba TGZ.
Predsednik/ica IO napove volitve vsaj 2 meseca pred potekom mandata članov IO.
Strokovna služba TGZ pošlje vsem članom ZHS poziv za evidentiranje kandidatov za člane IO
najmanj 15 dni pred volilno sejo zbora ZHS.
Evidentiranje traja najmanj 8 dni od poziva za evidentiranje kandidatov po posebnem obrazcu.
Strokovna služba TGZ preveri predloge ali so izpolnjeni pogoji za uvrstitev kandidata na kandidatno
listo.
IO imenuje posebno volilno komisijo, ki prouči predloge in sestavi kandidatno listo v skladu z 12.
členom Statuta ZHS.
13. člen
Izvolitev izvršilnega odbora
Predsedstvo zbora ZHS predlaga kandidatno listo članov za bodoči IO.
Glasovanje je javno z dvigom rok.
V primeru nesoglasja se na zboru predlaga nova lista.

Predsednik ZHS

