
 

 

 
UPRAVNI ODBOR ZDUS 
 

Ljubljana, 4. 5. 2016 
 
 

 
Zapisnik 5. korespondenčne seje Upravnega odbora ZDUS  

v mandatnem obdobju 2015-2019 
 
 
Na podlagi 7. člena poslovnika o delu organizacijskih in delavnih teles ZDUS z dne 5. 6. 2013 in 24. 5 
2015 je podpredsednik ZDUS dne 22. 4. 2016 sklical 5. korespondenčno sejo UO ZDUS z naslednjim 
dnevnim redom: 
 

1. Potrditev sklepov Komisije za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve o ponovitvi 
razpisa za predloge kandidatov za člane Nadzornega sveta Delfin hotela d.o.o. Izola 

 
Obrazložitev in predlog sklepa: 
 
Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve je na svoji 6. seji dne 21. 4. 2016 
obravnavala prispele predloge kandidatov za člane Nadzornega sveta Delfin hotela ZDUS 
d.o.o. Izola. Ob pregledu vlog, prispelih na razpis za predloge kandidatov za člane 
Nadzornega sveta Delfin hotela ZDUS d. o .o Izola, je Komisija za kadrovske, organizacijske in 
statutarne zadeve ugotovila: 

- da je na razpis prispelo 14 vlog kandidatov, ki so jih PZDU evidentirale oziroma  
nekatere samo posredovale in sicer 2 vlogi PZDU Spodnjega Podravja, 1 vloga PZDU 
Šaleške, 1 vloga PZDU Celje, 3 vloge PZDU Zgornjega Podravja, 2 vlogi PZDU Južne 
Primorske, 1 vloga PZDU Pomurje, 1 vloga PZDU Dolenjske in Bele Krajine, 1 vloga 
PZDU Zasavje, 1 vloga PZDU Gorenjske in 1 vloga Severne Primorske PZDU; 

- da tretjini vlog pristojne PZDU niso podale sklepa UO o evidentiranju kandidata; 

- da so nekateri evidentirani kandidati  funkcionarji političnih strank, kar po oceni 
Komisije ni zaželeno za nosilca funkcije člana Nadzornega sveta; 

- da nekateri kandidati ne izpolnjujejo razpisnih pogojev o zahtevani izobrazbi in 
izkušnjah.     

 
Zaradi zgoraj navedenih razlogov je Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne 
zadeve sklenila, da se iz razpisa, objavljenega dne 16.2. 2016. ne izbere noben kandidat. Zato 
je komisija sprejela naslednji  
 
SKLEP: 

1. Razpis za predloge kandidatov za člane Nadzornega sveta Delfin hotela d.o.o. Izola 
se ponovi pod istimi razpisnimi pogoji, kot so bili objavljeni dne 16.2. 2016 

2. Rok za predložitev evidentiranih kandidatov z zahtevanimi podatki in prilogami je 
16. 5. 2016. 



 

 

3. PZDU pri evidentiranju predlogov kandidatov za člane Nadzornega sveta Delfin 
hotela d.o.o. Izola v razpisnem roku obvezno podajo sklep  Upravnega odbora PZDU 
o potrditvi evidentiranja kandidata za člana Nadzornega sveta. 

4. PZDU naj pri evidentiranju kandidatov za člane Nadzornega sveta Delfin hotela 
ZDUS d.o.o. Izola strogo spoštujejo razpisne pogoje ter pri tem ne predlagajo 
kandidatov, ki so funkcionarji političnih strank in kandidatov, ki so hkrati člani 
organov upravljanja ZDUS, zlasti člane UO ZDUS, ki je v funkciji skupščine Delfin 
hotela ZDUS d.o.o Izola. 

 
Za predlog sklepa v 4 točkah je glasovalo 13 od 16 članov UO ZDUS. 
 
Vseh 14 članov je predlagan sklep soglasno sprejelo. 
 
 
Zapisniku je priložena preglednica glasovanja. 
 
 
 
Zapisala:  
Nika Antolašić,    Anton Donko, 
Poslovna tajnica    Predsednik ZDUS 
      Zanj: Janez Sušnik, podpredsednik ZDUS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UPRAVNI ODBOR ZDUS 
 
Prikaz glasovanja: 

PZDU Ime in Priimek 

Sklep št. 1: 

1. Razpis za predloge kandidatov za 
člane Nadzornega sveta Delfin 
hotela d.o.o. Izola se ponovi pod 
istimi razpisnimi pogoji, kot so 
bili objavljeni dne 16.2. 2016 

2. Rok za predložitev evidentiranih 
kandidatov z zahtevanimi 
podatki in prilogami je 16. 5. 
2016. 

3. PZDU pri evidentiranju predlogov 
kandidatov za člane Nadzornega 
sveta Delfin hotela d.o.o. Izola v 
razpisnem roku obvezno podajo 
sklep  Upravnega odbora PZDU o 
potrditvi evidentiranja kandidata 
za člana Nadzornega sveta. 

4. PZDU naj pri evidentiranju 
kandidatov za člane Nadzornega 
sveta Delfin hotela ZDUS d.o.o. 
Izola strogo spoštujejo razpisne 
pogoje ter pri tem ne predlagajo 
kandidatov, ki so funkcionarji 
političnih strank in kandidatov, ki 
so hkrati člani organov 
upravljanja ZDUS, zlasti člane UO 
ZDUS, ki je v funkciji skupščine 
Delfin hotela ZDUS d.o.o Izola. 

 

  

  

  

  

celjska Silvo Malgaj ZA 

dolenjska Jože Jazbec ZA 

gorenjska Zdravko Malnar ni glasoval 

južnoprimorska Mirko Miklavčič ZA 

koroška Janez Gologranc ZA 

osrednjeslovenska Marjan Sedmak ni glasoval 



 

 

 
 
Glasovnice hrani tajništvo v arhivu UO ZDUS za mandatno obdobje 2015-2019. 

podpredsednica ZDUS  Vera Pečnik ZA 

podpredsednik ZDUS Janez Sušnik ZA 

pomurska Vijola Bertalanič ZA 

posavska Jožef Žnidarič ZA 

predsednik ZDUS Anton Donko  

severnoprimorska Zlatko Martin Marušič ZA 

spodnjepodravska Franc Hojnik ZA 

šaleška Jožef Rebernak ZA 

zasavska Janez Malovrh ZA 

zgornjepodravska Franc Lobnik ZA 

     13 za 


