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POZIV ZA IMENOVANJE ČLANOV UPRAVE IN PREDSEDNIKA  
TABORNIŠKE FUNDACIJE ZA MANDATNO OBDOBJE 

2022-2026 

 

1. FUNKCIJE 

Na 41. Skupščini ZTS bomo v skladu s Statutom Taborniške fundacije potrdili naslednje funkcije: 

1. Predsednika uprave 

2. Člane upravnega odbora- štirje člani 

 

2. POGOJI 

Pri izbiri kandidatov in kandidatk za funkcije v organih Taborniške fundacije želimo na najbolj odgovorne funkcije 
imenovati izobražene, razgledane in izkušene tabornice in tabornike, ki čim bolj ustrezajo liku, ki ga opredeljujejo 

taborniški zakoni.  

Za imenovanje članov nove uprave se upoštevajo naslednja merila:  

▪ poznavanje načel in metod taborniškega gibanja,  
▪ poznavanje dela taborniške organizacije,  
▪ izkušnje z vodenjem organizacij,  
▪ mednarodne povezave,  

▪ nečlanstvo v upravnih odborih organizacij s podobnimi nameni kot je namen fundacije,  
▪ niso člani organov v političnih strankah, 
▪ znanja in izkušnje potrebne za dobro gospodarjenje fundacije. 

 

Člane upravega odbora in predsednika imenuje skupščina Zveze tabornikov Slovenije v mesecu pred iztekom 

mandata (april 2022). Mandat članov uprave traja štiri leta. Člani uprave, ki jim je potekel mandat, so lahko 
ponovno imenovani. 

2. NAČELA IN NAMEN FUNDACIJE TER NALOGE UPRAVNEGA ODBORA 

Načela delovanja fundacije so:  

▪ javnost,  

▪ neprofitnost,  

▪ trajnost in  

▪ splošna koristnost. 

 



 

 

Namen fundacije se uresničuje zlasti z naslednjimi aktivnostmi:  

▪ sofinanciranje osnovnega taborniškega programa na nivoju Republike Slovenije, 
▪ izvajanje in sofinanciranje promocije taborniškega gibanja,  
▪ sofinanciranje izobraževalnih programov v taborniški organizaciji,  
▪ sofinanciranje izgradnje osnovnih taborniških objektov za izvajanje taborniške dejavnosti,  
▪ ustvarjanje fonda nepremičnin potrebnih za izvajanje taborniškega programa,  
▪ sofinanciranje založniške dejavnosti na področju taborniške dejavnosti,  
▪ sodelovanje z domačimi in tujimi organizacijami s podobnimi nameni. 

Za uresničevanje namena fundacija zbira sredstva donatorjev, sponzorjev oziroma druge naklonitve. 

 

Uprava je najvišji organ upravljanja fundacije in ima naslednje naloge:  

▪ sprejema letni program dela in finančni načrt,  
▪ sprejema zaključni račun,  
▪ ugotovi višino razpoložljivih sredstev za izvajanje namena fundacije ter odloča o njihovi porabi,  
▪ sprejema statut in druge akte fundacije,  

▪ pripravi in sprejme letno poročilo o delu,  
▪ druge naloge v skladu z aktom o ustanovitvi fundacije in tem statutom. 

 

3. NAČIN PREDLAGANJA  

Predlagatelji so lahko posamezniki sami, rodove uprave, vodstva območnih zvez in drugi organi ZTS. Predloge naj 

pošljejo po elektronski pošti (s podpisi) na e-naslov tajnik@taborniki.si, tako da prispejo na sedež ZTS do 15. 

februarja 2022 do 12. ure. Predlogi morajo vsebovati: 

▪ izpolnjen priloženi obrazec »Predlog kandidata/ kandidatke za funkcijo v Taborniški fundaciji«, oziroma 
naslednje podatke o kandidatu: 

a) navedbo, za katero funkcijo je kandidat_ka predlagan_a,  

b) ime in priimek, 

c) datum rojstva,  

d) letnico včlanitve v taborniško organizacijo, 
e) naslov stalnega bivališča, 
f) telefonska številka (mobilni), 

g) šolsko izobrazbo in poklic, 
h) podjetje, kjer je zaposlen_a, 

i) osvojeno taborniško znanje, 
j) ime taborniškega rodu, kjer je član_ica, 

k) dosedanje funkcije, 

l) obrazložitev predloga, iz katerega bo razvidno, kako izpolnjuje pogoje, ki jih zahteva opravljanje 
funkcije, za katero kandidira,  

m) podpis kandidata oz. kandidatke, da soglaša s kandidaturo, 
n) podpis predlagatelja in žig, če je pravna oseba. 

Jasna Vinder, 

Starešina ZTS 
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