V skladu z določili 28. člena Statuta Slovenske kadrovske zveze ( v nadaljevanju: SKZ ) je
upravni odbor SKZ na seji dne 16.2.2012 sprejel naslednja

P R A V I L

A

O DELOVANJU SEKCIJE MLADIH SKZ

1. Glavni namen delovanja sekcije mladih - Mladi eksperti (v nadaljevanju MEKS) je:
• zagotoviti »podmladek« zvezi in povečati prepoznavnost in profesionalizacijo
kadrovske stroke;
• vzpostaviti dialog med SKZ, gospodarstvom in izobraževalnim sistemom;
• omogočiti mladim perspektivnim kadrovikom nabiranje izkušenj, novih znanj,
na dolgi rok pa omogočiti vzpostavitev novih delovnih mest;
• decentralizacija aktivnosti z obujanjem regijske aktivnosti

2. MEKS vodi predsednik, ki ga volijo člani sekcije za dobo dveh let.
Mandat predsednika se lahko ponovi dvakrat zaporedoma ob upoštevanju kriterija
starosti.

3.

MEKS sestavljajo aktivni in zainteresirani posamezniki na področju upravljanja s
človeškimi viri s statusom študenta ali zaposlenega do dopolnjenega 33. leta starosti.
V delo MEKS so povabljeni tudi uveljavljeni kadrovski strokovnjaki in menedžerji iz
gospodarstva, negospodarstva ter javne uprave in osebe, ki strokovno delujejo v
okviru institucij civilne družbe, znanstveniki in raziskovalci ter predavatelji univerz ter
vrhunski praktiki s strateškimi vlogami.
MEKS lahko povabi k sodelovanju vsakogar, ki je pripravljen kakorkoli prispevati k
razvoju in krepitvi kadrovske dejavnosti, ne glede na članstvo v SKZ in/ali MEKS.

4. Ugotovitve in stališča, ki jih oblikuje MEKS so pomembna podlaga strateškemu
načrtovanju SKZ in njenim organom.
8. MEKS pretežni del svoje funkcije izvaja:
• na srečanjih in posvetovanjih, na katerih obravnavajo tematiko, ki je predmet
mladih kadrovikov;

• na okroglih mizah za širši krog zainteresiranih o aktualnih vprašanjih kadrovske
dejavnosti;
• s strokovno pripravo delavnic ter manjših konferenc;
• s pripravo strokovnih natečajev za mlade kadrovike
• preko povezovanja z raznimi institucijami in gostujočimi predavanji
• z organizacijo strokovnih ekskurzij
9. MEKS se praviloma sestane vsaj štirikrat letno.
10. MEKS enkrat letno poroča upravnemu odboru SKZ o svojem delu.
11. SKZ zagotavlja MEKS administrativno-tehnične, materialne in prostorske pogoje za
izvajanje njihovih aktivnosti.
12. Ta pravila pričnejo veljati in se uporabljati z dnem sprejema na upravnem odboru
SKZ, to je od 16.2.2012 dalje.

V Ljubljani, 12.2. 2012

