Priloga 2

POTEK VOLITEV
V ORGANE ZDRUŽENJA DELODAJALCEV SLOVENIJE
ZA MANDATNO OBDOBJE 2020-2024

KLJUČNI DATUMI ZA VOLITVE V ORGANE ZDS
Od 10. februarja 2020 do 20. marca 2020 EVIDENTIRANJE KANDIDATOV ZA:
- člane odborov sekcij in predstavnike sekcij v Skupščino ZDS
Od 15. aprila 2020 do 5. maja 2020 EVIDENTIRANJE KANDIDATOV ZA:
- predsednika ZDS
- podpredsednika ZDS
Od 26. marca do 6. aprila 2020

VOLITVE članov odborov sekcij PO POŠTI

Od 20. do 24. marca 2020

Ustanovne seje odborov sekcij

20. maj 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.

V skladu s Statutom ZDS je prvi korak poziv k evidentiranju kandidatov, predstavnikov
podjetij. Evidentirani kandidati naj bodo iz vrst uprav podjetij oz. člani najožjih vodstev
podjetij.

3.

Evidentiranje kandidatov bo zaključeno z 20. marcem 2020.

4.

Po 20. marcu bo kandidacijska komisija oblikovala liste kandidatov za člane odborov
sekcij in pripravila poročilo za volilno komisijo.

5.

Volilna komisija bo oblikovala končne kandidacijske liste in koordinirala izdelavo in
odpošiljanje glasovnic.

6.

Glasovanje za člane odborov sekcij ZDS bo potekalo po pošti. Poziv na volitve, skupaj z
glasovnico, bo poslan 26. marca 2020, izpolnjeno glasovnico pa je potrebno vrniti na
ZDS do 6. aprila 2020. Na volitvah ima vsak član (podjetje) en glas.

7.

Na podlagi poročila volilne komisije o rezultatih volitev bodo v tednu od 20. do 24. aprila
2020 sklicane ustanovne seje enajstih odborov sekcij ZDS, kjer bodo izvoljeni člani
odborov izmed sebe izvolili pet članov v Skupščino ZDS ter predsednika in
podpredsednika odbora sekcije. Ustanovne seje odborov sekcij ZDS bodo na sedežu
ZDS, Dimičeva 9, Ljubljana od 9. do 15. ure.

8.

Ustanovna seja Skupščine ZDS, ki ima skupno 55 članov, bo 20. maja 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.

Sekcije ZDS, oblikovane skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Sekcija za kmetijstvo, živilsko industrijo in gozdarstvo
Sekcija za energetiko
Sekcija za gradbeništvo
Sekcija za trgovino
Sekcija za gostinstvo in turizem
Sekcija za promet in zveze
Sekcija za storitve
Sekcija za tekstil in usnje
Sekcija za les in papir
Sekcija za kemijo
Sekcija za kovine
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