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Z A P I S N I K 
 

1. redne (konstitutivne) seje Izvršnega odbora Združenja upravnih delavcev Slovenije (ZUDS) in 
predsednikov sekcij, ki je bila 4. 6. 2015 ob 16.30 uri v Mariboru, Hotel Piramida. 
 
Prisotni člani izvršnega odbora (v nadaljevanju: IO): dr. Bojana Zadravec, Diana Privšek, Renata 
Lipovnik, Jelka Bauman, Marjeta Staroverski, Damjan Anželj, Tjaša Čuk, Monika Volk 
 
Odsotni člani IO: Marko Grujičić. 
 
Prisotni predsedniki sekcij: Zdenka Hren in člani IO, ki so tudi predsedniki sekcij. 
 
Odsotni predsedniki sekcij: Milanka Neškovič, Ivanka Medvešček 
 
Dnevni red seje IO ZUDS: 
 

1. Pozdrav 
2. Ugotovitev prisotnosti 
3. Naloge in aktivnosti IO  
4. Naloge in aktivnosti sekcij 
5. Razno 

 
 
K točki 1 in 2:  
 
Predsednica IO, dr. Bojana Zadravec, je pozdravila vse navzoče in uvodoma ugotovila, da je prisotnih 
osem članov IO od skupno devetih, s čemer je IO sklepčen ter dodala, da je to prva redna oziroma 
konstitutivna seja IO v novem mandatu. Na sejo so bili vabljeni tudi predsedniki sekcij, ki se je nista 
udeležili predsednica sekcije za tretje življenjsko obdobje, Ivanka Medvešček, in predsednica sekcije 
za promet, Milanka Neškovič, ki je svojo odsotnost opravičila zaradi bolezni. Nadalje je predsednica 
povedala, da je imel IO v novem mandatu že štiri dopisne seje. O predlogih sklepov se je glasovalo po 
elektronski pošti, člani pa so prejeli tudi obvestilo o sprejemu sklepov.  
 
SKLEP: IO ZUDS potrdi sklepe od 1. do 4. dopisne seje IO. 
 
 
K točki 3: 
 
Diana Privšek je prisotne seznanila, da je nerealiziran sklep 11. Občnega zbora z dne 6. 12. 2013, ko 
je IO predlagal spremembe in dopolnitve statuta, ki so se nanašale na določila o pečatu združenja 
oziroma njegovo neuporabo. Dosedanji pečat je neustrezen, saj vsebuje še prejšnje ime združenja in 
ga dejansko tudi nismo uporabljali. Prav tako nismo imeli pečata z imenom in prevodom imena društva 
za poslovanje v tujini. Glede na to, da Zakon o društvih ne predpisuje več obvezne uporabe pečata, je 
bil IO mnenja, da društvo v pravnem prometu pečata ne uporablja. Spremembe in dopolnitve statuta je 
iz tega razloga bilo potrebno spremeniti. Obravnava je bila odprta do konca meseca oktobra 2013, 
pripomb ni bilo. Prisotni na takratnem občnem zboru so v razpravi menili, da je glede na določila 
zakona o društvih, npr. opravljanje pridobitne dejavnosti, sedaj prilika, da se pripravijo morebitni še 
drugi popravki statuta. Predlagali so, da se obravnava tokratnih sprememb in dopolnitev statuta 
umakne iz dnevnega reda, status se ponovno pregleda in se pripravi morebitni nov predlog sprememb 
in dopolnitev statuta. Sprejet je bil sklep, da se predlog sprememb in dopolnitev statuta umakne iz 
obravnave in se nov predlog pripravi do naslednjega občnega zbora. 



 
Na lanskem občnem zboru te točke na dnevnem redu ni bilo, ker zaradi obilice dela s pripravo na 
volitve v organe združenja in vzporedno konference, IO sprememb ni pripravil. Diana Privšek je 
predlagala, da bi nekdo iz združenja, ki dela na področju društev pregleda statut in pripravi predlog 
sprememb in dopolnitev za obravnavo in sprejem na prihodnjem občnem zboru. Realizacijo je sprejela 
članica IO, Monika Volk. 
 
SKLEP: Moniko Volk se zadolži za pregled statuta ZUDS in pripravo predloga sprememb in 
dopolnitev. 
 
 
K točki 4: 
 
Bojana Zadravec je povedala, da so se kljub temu, da je IO že napovedal jesensko dvodnevno 
konferenco in občni zbor v Portorožu, med člani pojavili dvomi v odzivnost udeležbe, saj upravne 
enote proti koncu leta ne morejo več zagotoviti finančnih sredstev za plačilo udeležbe. Najprimernejši 
čas za izvedbo konferenc bi bil spomladanski čas. Prisotni so se strinjali s povedanim in v razpravi 
menili, da bi se za letos odrekli napovedani dvodnevni konferenci z občnim zborom v Portorožu v 
mesecu novembru, ter da bi namesto tega v jesenskem času organizirali krajšo konferenco in izpeljali 
občni zbor. Predlagane so bile različne lokacije (Čatež, Rimske Toplice ipd.), upoštevaje približno 
enako dostopnost za vse udeležence. Prav tako je bilo predlagano, da se širša dvodnevna konferenca 
izvede v spomladanskih mesecih prihodnjega leta. Prisotni so razpravljali tudi o možnih temah 
konference, predvsem v povezavi s spremembami zakonodaje na delovnih področjih in posebej 
perečih vprašanjih. 
 
SKLEP: Napovedana  konferenca s splošnimi temami in s področja upravnih notranjih zadev za 27. in 
28. 11. 2015 v Portorožu se ne izvede. V jesenskih mesecih se organizira krajša enodnevna 
konferenca in izpelje 13. občni zbor. Teme in lokacija bodo izbrani naknadno. 
 
Spomladi 2016 se organizira širša dvodnevna konferenca na temo sprememb zakonodaje in aktualne 
problematike z različnih upravnih področjih. 
 
 
Seja zaključena ob 17.30 uri. 
 
Zapisala:  
Diana Privšek, mag.jav.upr.       dr. Bojana Zadravec 
tajnica        predsednica 
 


