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

5.

Vse kandidature za odbore sekcij, prispele do roka 20.3.2020, bodo ob individualni
potrditvi s strani kandidata in predlagatelja upoštevane. Zaradi razglasitve epidemije v
času postopka zbiranja kandidatur za odbore sekcij, pa rok za oddajo kandidatur tudi
podaljšujemo, in sicer v obdobje od 15.9. do 15.10.2020. Evidentiranje kandidatov bo
zaključeno s 15. oktobrom 2020.

6.

Po 15. oktobru bo kandidacijska komisija oblikovala liste kandidatov za člane odborov
sekcij in pripravila poročilo za volilno komisijo.

7.

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

8.

Glasovanje za člane odborov sekcij ZDS bo potekalo po pošti. Poziv na volitve, skupaj z
glasovnico, bo poslan 23. oktobra 2020, izpolnjeno glasovnico pa je potrebno vrniti na
ZDS do 6. novembra 2020. Na volitvah ima vsak član (podjetje) en glas.

9.

Na podlagi poročila volilne komisije o rezultatih volitev bodo v tednu od 23. do 27.
novembra 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, v kolikor pa epidemiološka situacija ne bo
omogočala izvedbe sej v živo, bomo zagotovili izvedbo spletnih sej z omogočenim
aktivnim sodelovanjem, kot tudi glasovanjem.

10. 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.

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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