Priloga 2

POTEK VOLITEV
V ORGANE ZDRUŽENJA DELODAJALCEV SLOVENIJE
ZA MANDATNO OBDOBJE 2020-2024
NADALJEVANJE POSTOPKOV PO PREKINITVI ZARADI EPIDEMIJE COVID-19

KLJUČNI DATUMI ZA VOLITVE V ORGANE ZDS
Od 15. septembra 2020 do 15. oktobra 2020 EVIDENTIRANJE KANDIDATOV ZA:
- člane odborov sekcij in predstavnike sekcij v Skupščino ZDS
Od 15. septembra 2020 do 15. oktobra 2020 EVIDENTIRANJE KANDIDATOV ZA:
- predsednika ZDS
- dva podpredsednika ZDS
Od 26. oktober do 6. november 2020

VOLITVE članov odborov sekcij PO POŠTI

Od 23. do 27. november 2020

Ustanovne seje odborov sekcij

9. december 2020

Seja NOVE SKUPŠČINE ZDS

Skupščina izvoli predsednika ZDS in dva podpredsednika ZDS ter verificira nov Upravni odbor ZDS.

Podrobnejša pojasnila za volitve v odbore sekcij in za člane Skupščine ZDS:
1.

Upravni odbor ZDS je 5.2.2020 sprejel sklep o začetku aktivnosti za izpeljavo volitev
(Priloga 3).

2.

Zaradi izredne situacije v državi - epidemije COVID-19 in posledične situacije v
gospodarstvu je predsednik ZDS - organ Združenja delodajalcev Slovenije (skladno z
18. členom Statuta ZDS – organi ZDS) z dnem 21.3.2020 začasno prekinil potek vseh
volilnih postopkov za volitve v organe Združenja delodajalcev Slovenije za mandatno
obdobje 2020-2024. Začasna prekinitev vseh volilnih postopkov se je nanašala na
prekinitev volitev v Odbore sekcij ZDS, Skupščino ZDS ter predsednika in dva
podpredsednika ZDS.

3.

S postopnim prilagajanjem na dane razmere, ki jih narekuje pojav COVID-19,
Združenje delodajalcev Slovenije s 15.9.2020 nadaljuje (začasno prekinjene) volilne
postopke za volitve v organe Združenja delodajalcev Slovenije za mandatno obdobje
2020-2024.

4.

V skladu s statutom je prvi korak poziv k evidentiranju kandidatov za predsednika in
podpredsednika ZDS. Evidentirani kandidati naj bi bili iz vrst uprav podjetij oz. člani
najožjih vodstev.

5.

Evidentiranje kandidatov za predsednika in dva podpredsednika ZDS bo zaključeno z
15. oktobrom 2020.

6.

Po 15. oktobru bo kandidacijska komisija oblikovala liste kandidatov za predsednika in
dva podpredsednika ZDS in pripravila poročilo za volilno komisijo.

7.

Volilna komisija bo dokončno oblikovala kandidacijske liste za predsednika in dva
podpredsednika ter pripravila glasovnice.

8.

Ustanovna seja Skupščine ZDS, ki ima skupno 55 članov, bo 9. decembra 2020. Na seji
bodo potekale volitve predsednika in dveh podpredsednikov ZDS, verificiran bo Upravni
odbor ZDS, ki ga sestavlja 11 predsednikov odborov sekcij, predsednik in dva
podpredsednika ZDS ter generalni sekretar.
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