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RAZPIS ZA PREDSEDNIKA POMURSKE TURISTIČNE ZVEZE 
 

Upravni odbor Pomurske turistične zveze razpisuje mesto predsednika Pomurska turistične zveze (v 
nadaljevanju PTZ) za mandatno obdobje 2022 – 2026. 
V razpisu uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki za osebe, so uporabljeni kot 
nevtralni za moške in ženske. 
 
Kandidat za predsednika PTZ lahko predlagajo: 

 člani PTZ, 
 upravni odbor in drugi organi PTZ, 
 organizacije, s katerimi ima PTZ pogodbo o dolgoročnem sodelovanju, 
 zastopniki na skupščini v okviru poslovnika. 

 
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

 je član organizacije članice PTZ ali organizacije, s katero ima PTZ pogodbo o dolgoročnem 
sodelovanju oziroma aktivno sodelujejo pri njihovem delu, 

 da pozna razvojne usmeritve turistične dejavnosti v Pomurju in Sloveniji, 
 da sprejema kandidaturo.  

 
Kandidat za predsednika PTZ mora kadrovski komisiji predložiti: 

 program dela za mandatno obdobje 2022 – 2026, 
 finančni načrt za mandatno obdobje 2022 – 2026, 
 življenjepis, 
 obrazec za predlog kandidature. 

 
Kandidature brez zgoraj navedenih prilog ne bodo obravnavane in bodo kot neustrezne zavrnjene. 
 
Kandidat ima možnost vpogleda v dokumentacijo PTZ, katera mu lahko pomaga pri pripravi programa 
dela in finančnega načrta. Vpogled je možen po predhodnem dogovoru med 14. 2. in 18. 2. 2022.  
 
Prijave zbiramo do 5. 3. 2022. Na naslednji način: 

 po navadni pošti, oddane na pošti najkasneje 5. 3. 2022. Naslov: Pomurska turistična zveza, 
Slovenska ulica 25, 9000 Murska Sobota. Pripis: Razpis.  

 po elektronski pošti do 5. 3. 2022 do polnoči. Naslov: info@pt-zveza.si. V okence zadeva 
vpišite Razpis.  

 
Prijave, ki bodo prispele po 5. 3. 2022 oziroma bodo oddane na pošti po 5. 3. 2022 (poznejši datum 
na kuverti), ne bodo upoštevane 
 
Za dodatna vprašanja in najave za vpogled v dokumentacijo smo na voljo na info@pt-zveza.si ali 
telefonski številki 041 377 161. 
 
Murska Sobota, 4. 2. 2022 
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