Združenje hotelirjev Slovenije pri Turistično gostinski zbornici Slovenije
je v skladu z 11. členom Statuta Turistično gostinske zbornice Slovenije
na svojem Ustanovnem zboru dne 16. oktobra 2012 sprejelo

STATUT
ZDRUŽENJA HOTELIRJEV SLOVENIJE

1. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Status in cilji
Združenje hotelirjev Slovenije (v nadaljevanju ZHS) je interesno in nepridobitno združenje
direktorjev in vodij hotelov oziroma hotelom podobnih obratov.
Združenje hotelirjev Slovenije deluje v okviru Turistično gostinske zbornice Slovenije.
Cilji delovanja ZHS so:
- uveljavljanje svojih skupnih interesov v cilju uspešnega poslovanja hotelskih obratov,
- izboljševanje poslovne učinkovitosti, kakovosti storitev in konkurenčnosti članov na
domačem in tujem trgu,
- mednarodno sodelovanje.
2. člen
Članstvo ZHS
Člani ZHS so direktorji oziroma vodje hotelskih in hotelom podobnih obratov (v nadaljevanju
člani oziroma hotelirji), ki delujejo v okviru gospodarskih subjektov, ki so člani Turistično
gostinske zbornice Slovenije (v nadaljevanju TGZ).
II. IME IN SEDEŽ ZHS
3. člen
Ime ZHS je: Združenje hotelirjev Slovenije
Skrajšano ime je: ZHS
Sedež ZHS je: Ljubljana, Dimičeva ulica 13
Pri poslovanju s tujino se kot ime ZHS uveljavlja: Slovenian Hotel Managers Association
4. člen
Smernice za delo ZHS
ZHS v okviru letnega programa dela opravlja zlasti naslednje naloge:
- zastopanje interesov članstva ob pripravi, spremembah in uveljavljanju za hotelirstvo

pomembnih predpisov,
- spodbujanje razvoja in konkurenčnosti dejavnosti hotelirstva,
- spodbujanje dviga kakovosti hotelskih storitev,
- sodelovanje pri pripravi in uveljavljanju ustreznega strokovnega izobraževanja,
- posredovanje poslovnih informacij in nasvetov s področja dejavnosti hotelirstva članom,
- organizacija izobraževanj in posvetov za področje hotelirstva ter strokovnih srečanj,
- promocija dejavnosti hotelirjev,
- druge naloge v skladu s programom dela.
ZHS pri uresničevanju svojih nalog sodeluje z interesno sorodnimi združenji na mednarodni
ravni.
JAVNOST DELA ZHS
5. člen
Delo ZHS je javno. Javnost dela se zagotavlja zlasti z obveščanjem preko spletnih strani TGZ.

V. ORGANI ZHS
6. člen

-

Organi ZHS so:
zbor ZHS
izvršilni odbor ZHS
predsednik/ca ZHS
7. člen
Odločanje organov
Izvršilni odbor odloča z navadno večino glasov.
Organi ZHS si pri odločanju prizadevajo za dosego soglasja, tako, da so odločitve čim bolj
usklajene in morajo pri posredovanju svojih stališč seznaniti javnost tudi s stališčem manjšine,
če ta tako zahteva.
8. člen
Zbor ZHS
Zbor ZHS sestavljajo hotelirji, ki izpolnjujejo pogoje po tem statutu za članstvo v ZHS in so
se udeležili zbora.
Predsednik/ca zbora ZHS je predsednik/ca izvršilnega odbora ZHS.
Zbor ZHS ima naslednje pristojnosti:
- sprejema statut ZHS ter njegove spremembe in dopolnitve,
- sprejema poslovnik o svojem delu in pravila volitev organov ZHS,
- sprejema druge odločitve v skladu s statutom ZHS,
- voli člane izvršilnega odbora,
- odloča o zadevah, ki jih nanj s sklepom prenese izvršilni odbor ZHS.

9. člen
Razrešitev članov izvršilnega odbora:
Zbor ZHS lahko pred iztekom mandata razreši člane izvršilnega odbora. Sklep o tem sprejme
zbor z večino glasov navzočih članov zbora.
Zbor lahko razreši člane izvršilnega odbora ZHS iz naslednjih razlogov:
- če ne izvajajo funkcije v skladu z akti TGZ in ZHS,
- če kršijo sklepe zbora ali izvršilnega odbora ZHS, upravnega odbora ali skupščine TGZ,
- če brez utemeljenega opravičila izostanejo na več kot polovici sej v tekočem letu,
- če iz objektivnih razlogov niso več zmožni opravljati funkcije člana izvršilnega odbora,
- na njihovo željo.
Če člani izvršilnega odbora razrešeni pred potekom mandata, se izvedejo nadomestne volitve
na naslednjem zboru ZHS.
10. člen
Seje zbora ZHS in sklepčnost
Zbor ZHS se praviloma sestane enkrat letno, praviloma v času in na lokaciji Gostinsko
turističnega zbora Slovenije.
Zbor ZHS je sklepčen če je prisotnih četrtina članov oziroma, če so po 15 minutah po času
sklica prisotni vsaj trije.
Zbor ZHS odloča z navadno večino oddanih glasov.
11. člen
Podrobnejše določbe o sklicu in delu ter izvajanju pristojnosti zbora ZHS vsebuje poslovnik o
delu zbora ZHS.
12. člen
Izvršilni odbor ZHS
Izvršilni odbor ZHS je organ vodenja ZHS, ki ima 7 – 15 članov.
Sestava izvršilnega odbora je določena sorazmerno po sektorskem in regijskem kriteriju
upoštevajoč tudi velikostne skupine hotelov. Člani izvršilnega odbora praviloma predstavljajo
vse turistične regije, vse večje sektorje hotelirstva ter različne velikostne skupine hotelov.
Člane izvršilnega odbora izvoli zbor ZHS za dobo 4 let s tem, da so lahko ponovno izvoljeni.
Vsak član izvršilnega odbora ima pri glasovanju en glas.

13. člen
Pristojnosti izvršilnega odbora ZHS
Izvršilni odbor ZHS ima zlasti naslednje pristojnosti:
- obravnava in sprejema predloge gradiv in odločitev za seje zbora ZHS,
- sprejme letni programa dela ZHS,
- obravnava, daje pobude in sprejema stališča za aktivnosti ZHS,
- imenuje in razrešuje predsednika ZHS,
- imenuje predstavnike/ce ZHS v organe in telesa zunanjih organizacij,
- odloča o porabi sredstev iz 2., 3. in 4. alineje 22. člena tega statuta po vnaprej potrjenem
planu aktivnosti.
- na letnem zboru ZHS poda poročilo o izvajanju programa dela in finančno poročilo,
- sprejme poslovnik o svojem delu in druge splošne akte v skladu s tem statutom in s statutom
TGZ.
14. člen
Sklic in sklepčnost izvršilnega odbora ZHS
Izvršilni odbor sklicuje in vodi predsednik/ca ZHS.
Izvršilni odbor je sklepčen, če se ga udeleži več kot polovica članov.
Izvršilni odbor sprejema odločitve z navadno večino glasov svojih članov.
15. člen
Organi izvršilnega odbora ZHS
Izvršilni odbor lahko imenuje stalna ali občasna delovna telesa (komisije, delovne skupine...)
iz vrst članov ZHS in drugih strokovnjakov v skladu s programom dela.
16. člen
Predsednik/ca ZHS
Predsednika/co ZHS voli izvršilni odbor ZHS z navadno večino glasov prisotnih članov.
Predsednik/ca opravlja svojo funkcijo nepoklicno.
Mandat predsednika/ce traja 4 leta.
Po preteku mandata je ista oseba lahko ponovno izvoljena za predsednika/co.
17. člen
Naloge predsednika/ce ZHS:
- zastopa in predstavlja ZHS,
- sklicuje seje in predseduje izvršilnemu odboru ZHS ter mu predlaga v sprejem odločitve iz
njegove pristojnosti,

- opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in programom dela ZHS, sklepi zbora ZHS in
upravnega odbora TGZ.
Predsednik/ca ZHS je po položaju vabljen na seje upravnega odbora TGZ.
V odsotnosti predsednika/ce ZHS ga nadomešča drug član izvršilnega odbora po dogovoru.
Izvršilni odbor lahko razreši predsednika/co ZHS iz razlogov:
- če krši predpise ali temeljne določbe statutov in drugih aktov TGZ in ZHS,
- če ne izvaja sklepov zbora in izvršilnega odbora ZHS,
- če mu izvršilni odbor ali zbor izreče nezaupnico,
- če iz objektivnih razlogov ni več zmožen opravljati funkcije predsednika/ce ZHS,
- na njegovo željo.
VI. VOLITVE ORGANOV ZHS
18. člen
Pravilnik o izvedbi volitev
S tem statutom so opredeljena temeljna pravila o volitvah organov ZHS.
S pravilnikom o volitvah organov ZHS se podrobneje urejata način in izvedba volitev članov
organov ZHS. Pravilnik o volitvah sprejema zbor ZHS z navadno večino glasov navzočih
članov.
V pravilniku o izvedbi volitev organov TGZ se upoštevajo naslednja temeljna pravila:
- aktivna in pasivna volilna pravica vseh članov ZHS v vse organe ZHS,
- pri volitvah ima vsak član en glas.

VII. TAJNIK/CA ZHS
19. člen
Posle tajnika/ce ZHS opravlja strokovna služba TGZ.
XI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV ZHS
20. člen
Pravice članov ZHS so zlasti:
- aktivna in pasivna volilna pravica v organe ZHS,
- pravica dajanja pobud in predlogov za izvajanje aktivnosti s področja delovanja ZHS,
- pravica do obveščenosti glede vseh pomembnih vprašanj iz delovanja ZHS,
- pravica do sodelovanja v komisijah in drugih delovnih skupinah ZHS.
Obveznosti članov ZHS so:
- spoštovanje statuta in drugih splošnih aktov ZHS in TGZ,
- aktivno uresničevanje pravic preko organov in teles ZHS,

- dajanje splošnih informacij za potrebe izvajanja dejavnosti in uresničevanja interesov ZHS,
- spoštovanje sprejetih sklepov organov ZHS,
- spoštovanje dobrih poslovnih običajev in poslovne morale,
- redno plačevanje morebitnih prispevkov, kadar bo tako odločil zbor ZHS,
- redno sporočanje o spremembah podatkov o članu.
21. člen
Članstvo v ZHS preneha s prenehanjem gospodarske družbe oziroma samostojnega
podjetnika ali z izstopom iz TGZ.
XII. SREDSTVA ZA DELO TGZ
22. člen
Sredstva za delo ZHS so:
- del članarine TGZ za izvajanje osnovne dejavnosti tajnika/ce ZHS v obsegu do 20 ur
mesečno,
- posebna namenska sredstva, ki jih člani lahko zagotavljajo na interesni podlagi v skladu z
42. členom statuta TGZ,
- donacije in darila,
- drugi viri.
23. člen
Ta statut stopi v veljavo z dnem sprejetja.

predsednik ustanovnega zbora Združenja hotelirjev Slovenije

