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Z A P I S N I K 
 

2. redne seje Izvršnega odbora Združenja upravnih delavcev Slovenije (ZUDS), ki je bila 27. 11. 
2015 ob 8.00 uri v hotelu Rimski dvor v Rimskih Toplicah. 
 
Prisotni člani izvršnega odbora (v nadaljevanju: IO): dr. Bojana Zadravec, Diana Privšek, Marko 
Grujičič, Damjan Anželj, Marjeta Staroverski, mag. Monika Volk, Jelka Bauman, Tjaša Čuk. 
 
Odsotni člani IO: Renata Lipovnik. 
 
Dnevni red seje IO ZUDS: 
 

1. Pozdrav 
2. Ugotovitev prisotnosti 
3. Potrditev zapisnika prejšnje seje  
4. Potrditev sklepov, sprejetih na dopisnih sejah  
5. Obravnava poročila o delu ZUDS v letu 2015   
6. Obravnava finančnega poročila ZUDS za leto 2015 
7. Obravnava pobude in predlogov sekcije za osebna stanja  
8. Predlog višine članarine za leto 2016  
9. Določitev termina naslednjega sestanka IO 
10. Predlog termina za občni zbor v letu 2016 
11. Podaljšanje pogodbe za vodenje finančnega poslovanja 
12. 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 se je članica IO, Renata 
Lipovnik, opravičila.  
 
Predsednica je predlagala dopolnitev dnevnega reda, in sicer, da se na tokratni seji obravnava tudi 
predlog za podaljšanje pogodbe za vodenje celotnega finančnega poslovanja z organizacijo PRAVA 
SINERGIJA za leto 2015. 
 
SKLEP: Dnevni red se dopolni in se doda 11. točka – Podaljšanje pogodbe za vodenje finančnega 
poslovanja. 
 
K točki 3 in 4: 
 
SKLEP:  Potrdi se zapisnik 1. redne seje IO ZUDS z dne 12. 5. 2015. 
 
SKLEP: IO ZUDS potrdi sklepe, ki so bili sprejeti na dopisnih sejah med 1. in 2. redno sejo IO  (od 1. 
do 6. dopisne seje IO). 
 
K točki 5 in 6: 
 
Bojana Zadravec je predstavila poročilo o delu ZUDS v letu 2015 in finančno poročilo ZUDS za leto 
2015.  



Glede na to, da so člani gradivo prejeli z vabilom, in da do dne pred sejo ni bilo pripomb, je dodatno 
pojasnila še, da je v obdobju od 1. 10. 2014 do 31. 10. 2015 prišlo do negativne bilance, ker je bilo 
nemogoče v naprej napovedati, koliko udeležencev bo na posamezni konferenci in ker je del stroškov 
organizacije konferenc prevzel ZUDS. Število udeležencev se je spreminjalo še skoraj do zadnjega 
dne prijave, zato je bilo popolnoma nemogoče napovedati, kakšno bo končno število. V odvisnosti od 
števila udeležencev pa so tudi stroški, povezani z izvedbo konference. Povedala je še, da združenje 
na dan 31. 10. 2015 nima odprtih obveznosti, za leto 2015 je bila ponovno poravnana tudi članarina 
Evropskemu združenju matičark in matičarjev. Društvo na dan 31. 10. 2015 razpolaga s sredstvi na 
TRR v višini 8.743,66 eur.  
 
V gradivu so tudi podatki o zaključnem računu oziroma Letno poročilo za leto 2014 z dne 8. 3. 2015, ki 
je bilo v skladu z zakonodajo predloženo na AJPES. Iz bilance izhaja, da združenje ob koncu 
poslovnega leta ni imelo neporavnanih obveznosti. 
 
Poslovno poročilo in zaključni račun sta bila posredovana tudi nadzornemu odboru, ki bo svoje 
poročilo podal na občnem zboru. 
 
SKLEP: Občnemu zboru ZUDS se predlaga sprejem Poročila o delu ZUDS za leto 2015 v 
predloženem besedilu. 
 
SKLEP:  Občnemu zboru se predlaga sprejem Letnega poročila za leto 2014 v predloženem besedilu. 
 
K točki 7: 
 
Pobudo in predloge Sekcije za osebna stanja v zvezi s problematiko matičarjev na področju sklepanja 
zakonskih zvez so člani prejeli z vabilom. Člani so se strinjali, da se o navedeni problematiki  seznani 
vse člane na občnem zboru, ki naj do tega zavzamejo stališče in se opredelijo do predlaganih pobud. 
 
SKLEP: IO predlaga občnemu zboru, da se seznani s problematiko matičarjev na področju sklepanja 
zakonskih zvez, se opredeli do predlogov Sekcije za osebna stanja in zavzame stališče, da se 
predlogi posredujejo pristojnemu ministrstvu. 
 
K točki 8: 
 
Člani IO so bili mnenja, da se članarina za naslednje leto ne bi spremenila. 
 
SKLEP: IO predlaga Občnemu zboru, da za leto 2016 določi članarino v znesku 10,00 evrov. 
 
K točki 9 in 10: 
 
Člani IO so menili, da bi po že ustaljeni praksi naslednjo redno sejo IO sklicali pred izvedbo 
naslednjega občnega zbora, v kolikor ne bi bila izkazana potreba, da se IO skliče prej. Glede 
naslednjega občnega zbora pa se predlaga, da se občnemu zboru prepusti odločitev o terminu in 
kraju sklica naslednjega občnega zbora. 
  
K točki 11:  
 
Predsednica je že uvodoma predlagala razširitev dnevnega reda z obravnavo predloga za podaljšanje 
pogodbe s podjetjem, ki za združenje vodi celotno finančno poslovanje. Pogodbo namreč sklepamo za 
eno leto.  
 
SKLEP: IO ZUDS pristopi k sklenitvi pogodbe oziroma aneksa k pogodbi za vodenje celotnega 
finančnega poslovanja ZUNZ organizacijo PRAVA SINERGIJA d.o.o., Ravna ulica 1, 2312 Orehova 
vas. Za podpis pogodbe za leto 2016 se pooblasti dr. Bojano Zadravec. 
 
Seja zaključena ob 8.45 uri. 
 
Zapisala:  
Diana Privšek, mag.jav.upr.       dr. Bojana Zadravec 
tajnica        predsednica 



 


