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VOLITVE
V ORGANE ZDRUŽENJA DELODAJALCEV SLOVENIJE
ZA MANDATNO OBDOBJE 2020-2024
Sklepi Upravnega odbora ZDS z dne 5.2.2020
Upravni odbor ZDS (UO ZDS) mora po 40. členu Statuta ZDS najpozneje 2 meseca pred iztekom
mandata razpisati volitve odborov sekcij, skupščine, upravnega odbora in predsednika Združenja
delodajalcev Slovenije. Prav tako mora Upravni odbor izvoliti 5 člansko kandidacijsko in 5 člansko
volilno komisijo.
Zato je UO ZDS na svoji 17. redni seji, dne 5.2.2020 sprejel naslednje sklepe:
Sklep št. 78/5.2.2020:
UO ZDS z dnem 5.2.2020 začenja aktivnosti za izvedbo volitev v organe Združenja delodajalcev
Slovenije (ZDS). Voli se odbore sekcij, skupščino, upravni odbor ter predsednika in dva podpredsednika
ZDS.
Sklep št. 79/5.2.2020:
UO ZDS z dnem 10.2.2020 razpiše volitve in pozove vse člane v okviru vseh sekcij, da evidentirajo
kandidate za člane odborov sekcij in za predstavnike sekcij v skupščino. Kandidatura mora poleg
osebnih podatkov kandidata vsebovati tudi ime predlagatelja ali predlagateljice in pisno soglasje h
kandidaturi.
Sklep št. 80/5.2.2020:
UO ZDS z dnem 31.3.2020 pozove vse člane v okviru vseh sekcij, da evidentirajo kandidate za
predsednika in dva podpredsednika ZDS. Kandidatura mora poleg osebnih podatkov kandidata
vsebovati tudi ime predlagatelja in pisno soglasje h kandidaturi.
Sklep št. 81/5.2.2020:
V skladu s Statutom ZDS je generalni sekretar s strokovno službo ZDS zadolžen za vsa potrebna
opravila, potrebna za izvedbo volitev.
Sklep št. 82/5.2.2020:
Za izvedbo volitev članov odborov sekcij in za predstavnike sekcij v Skupščino ZDS Upravni odbor ZDS
izvoli kandidacijsko in volilno komisijo.
V 5-člansko kandidacijsko komisijo izvoli
naslednje člane:
Ime, priimek člana
1. Katja Manjolović
Tasevski
2. Polja Novak
3. Urša Penca
4. Peter Podplatnik
5. Maja Zorman

Podjetje
UNION HOTELI d.d.
UNION HOTELI d.d.
Adecco H.R. d.o.o.
Marles hiše Maribor d.o.o.
Količevo Karton
Proizvodnja kartona d.o.o.

V 5-člansko volilno komisijo izvoli:
Ime, priimek člana Podjetje
Količevo Karton Proizvodnja
1. Katja Debeljak kartona d.o.o.
Panvita, Kmetijstvo in
2. Ana Kapun
proizvodnja hrane d.d.
3. Peter Malek
Snaga d.o.o., Maribor
4. Tatjana
Razvojni center Novo mesto
Malnarič
d.o.o.

5. Janez Peskar

Gozd Ljubljana d.o.o.

