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Z A P I S N I K 
 

3. redne seje Izvršnega odbora Združenja upravnih delavcev Slovenije (ZUDS), ki je bila 1. 12. 
2016 ob 18.00 uri v Hotelu Histrion, Portorož. 
 
Prisotni člani izvršnega odbora (v nadaljevanju: IO): dr. Bojana Zadravec, Diana Privšek, Marko 
Grujičič, Marjeta Staroverski, Jelka Bauman in Tjaša Čuk. 
 
Odsotni člani IO: Renata Lipovnik, Damjan Anželj in mag. Monika Volk. 
 
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 2016   
6. Obravnava finančnega poročila ZUDS za leto 2016 
7. Obravnava in oblikovanje predloga sprememb statuta ZUDS 
8. Pregled evidence članov ZUDS in plačevanje članarine 
9. Predlog višine članarine za leto 2017  
10. Določitev termina naslednjega sestanka IO 
11. Predlog termina za občni zbor v letu 2017 
12. Podaljšanje pogodbe za vodenje finančnega poslovanja 
13. 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 so se člani IO, Renata 
Lipovnik, Damjan Anželj in Monika Volk opravičili.  
 
Predsednica je predlagala dopolnitev dnevnega reda, in sicer, da se na tokratni seji obravnava tudi 
predlog za podaljšanje pogodbe za vodenje celotnega finančnega poslovanja s podjetjem PRAVA 
SINERGIJA za leto 2017. 
 
SKLEP: Dnevni red se dopolni in se doda 12. točka – Podaljšanje pogodbe za vodenje finančnega 
poslovanja. 
 
K točki 3 in 4: 
 
SKLEP:  Potrdi se zapisnik 2. redne seje IO ZUDS z dne 27. 11. 2015. 
 
SKLEP: IO ZUDS potrdi sklepe, ki so bili sprejeti na dopisnih sejah med 2. in 3. redno sejo IO  (7. in 8. 
dopisna seja IO). 
 
 
 
 



K točki 5 in 6: 
 
Bojana Zadravec je predstavila poročilo o delu ZUDS v letu 2016 in finančno poročilo ZUDS za leto 
2016.  
 
Gradivo za občni zbor so člani prejeli z vabilom. Do dne pred sejo nanj ni bilo pripomb. Predsednica je 
k finančnemu poročilu dodatno pojasnila, da je zelo težko napovedati, kakšna bo razlika med prihodki 
in odhodki združenja, skoraj nemogoče je v naprej napovedati, koliko udeležencev bo na posamezni 
konferenci. Del stroškov organizacije konferenc vedno prevzame ZUDS. Ker se število udeležencev 
spreminja še do zadnjega dne prijave, je napoved, kakšni bodo prihodki združenja od konference in 
kakšne stroške bo imelo združenje zaradi organizacije, samo okvirna. Stroški so namreč odvisni od 
števila udeležencev. Povedala je še, da združenje na dan 30. 9. 2016 razpolaga s sredstvi na TRR v 
višini 6.677,10 eur in nima odprtih obveznosti. 
 
V gradivu so tudi podatki o zaključnem računu oziroma Letno poročilo za leto 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. 
 
Hkrati s poročilom o delu združenja in poslovnim delom poročila pa je IO obravnaval tudi načrt dela in 
poslovni načrt za leto 2017. 
 
SKLEP: Občnemu zboru ZUDS se predlaga sprejem Poročila o delu ZUDS za leto 2016 in načrt dela 
za leto 2017 v predloženem besedilu. 
 
SKLEP: Občnemu zboru se predlaga sprejem Letnega poročila za leto 2016 v predloženem besedilu. 
 
K točki 7: 
 
Osnutek sprememb je pripravila članica IO mag. Monika Volk, v katerega so vnesene spremembe in 
dopolnitve glede na zadnjo novelo Zakona o društvih iz leta 2011, upoštevana so bila tudi priporočila 
MNZ, ki so jih podali ob izvedenih nadzorih.  
 
Spremembe in dopolnitve se tako nanašajo na: 
 
• namesto besede društvo vnesena skozi celotno vsebino beseda združenje, ker je ta oblika 

združevanja neposredno omenjena v zakonu; 
• vnesen popravek skrajšanega imena, in sicer: skrajšano ime mora obvezno vsebovati še besedo 

društvo, klub, družina...v konkretnem primeru besedo združenje vneseno poslovanje združenja 
brez žiga; 

• navedeno, da je sedež v Mariboru, poslovnega naslova ni potrebno vnašati v statut, ker v kolikor 
se bo poslovni naslov znotraj Maribora spreminjal, spremembo lahko po statutu izglasuje že 
izvršni odbor in v tem primeru ni potrebna sprememba statuta; 

• nekoliko so spremenjene določbe o članstvu (kot določa zakon, je predvideno članstvo 
mladoletnih oseb in pod enakimi pogoji zakona zagotovljeno članstvu vsem zainteresiranim 
posameznikom...); 

• dodane so pridobitne dejavnosti v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD) (ob tem je 
bila pregledana celotna SKD na spletni strani AJPES in vnesene so vse potencialne dejavnosti;); 

• vnesena podlaga za ureditev statusa delovanja v javnem interesu; 
• dodana naloga izvršnega odbora, da vodi tekoče evidenco članov, ki so redno plačali članarino, 

da izdaja opomine zaradi neplačila članarine (to je bilo že do sedaj) in sprejema sklepe o črtanju iz 
evidence članstva zaradi neplačila (v zvezi s tem dodano, da v primeru pritožbe o tem dokončno 
odloča zbor članov); 

• namesto občni zbor vneseno zbor članov (izraz uporablja zakon); 
• glede nadomeščanja predsednika, ki ga v odsotnosti nadomešča tajnik, dodano, da ga 

nadomešča le glede koordinacije dela znotraj združenja, v nasprotnem primeru bi bilo potrebno 
tajnika kot drugega zakonitega zastopnika izvoliti, mu določiti pooblastila (samostojno 



zastopanje/neomejena pooblastila ali nesamostojno/omejena pooblastila) in ga dati vpisati v 
register društev, za kar pa zaenkrat v združenju ne gre.... 

 
Diana Privšek je predlagala, da se besedilo drugega odstavka 15. člena črta in nadomesti z novim 
besedilom, ki glasi: »Posamezni predlogi za razpravo na občnem zboru morajo biti v pisni obliki 
posredovani izvršnemu odboru najmanj 8 dni pred sklicem občnega zbora.« Obstoječe besedilo je 
namreč napisano nerazumljivo in je očitno ostalo še iz prvega statuta. 
 
Člani IO so na podlagi pripravljenega osnutka in predloga za dodatno spremembo določili predlog 
besedila sprememb in dopolnitev statuta ZUDS in odločili, da se tako pripravljeno besedilo predlaga 
občnemu zboru v sprejem. Sicer pa na sam osnutek sprememb in dopolnitev statuta ni bilo prejete 
nobene pripombe. 
 
SKLEP: IO predlaga občnemu zboru, da sprejme predlog Sprememb in dopolnitev statuta ZUDS. 
 
K točki 8: 
 
Člani IO so bili mnenja, da je potrebno prečistiti evidence članstva in s tem tudi zunz liste z vsemi pod 
listami zunz. Namreč, z obveščanjem preko zunz liste se polni tudi pošta, ki poteka v programu Lotus 
Notes in je s tem aplikacija obremenjena, še posebej s povratnimi sporočili v primeru »nepoznavanja« 
ali odsotnosti prejemnika. To se nanaša na osebe, ki niso več člani združenja, so na drugih delovnih 
mestih, upokojeni ipd. V zvezi s tem smo prejeli že več pripomb. Člani so nadalje razpravljali o 
možnostih ureditve zunz list in menili, da je bila zunz lista vzpostavljena z namenom obveščanja svojih 
članov in na kateri bi morali biti dejansko samo člani ZUDS. Slednje pa je, seveda, povezano s 
plačevanjem članarine.  
 
Po razpravi je bil sprejet naslednji 
 
SKLEP:  Člane, ki zadnji dve leti niso plačali članarine, se briše iz liste zunz. Vse liste in podliste  zunz 
se ukinejo, vzpostavi se nova lista zunz, na kateri bodo samo tisti člani, ki so plačali članarino za leto 
2016. Rok za izvedbo je prva polovica leta 2017. 
 
K točki 9: 
 
Člani IO so bili mnenja, da članarina za naslednje leto ostane enaka, torej 10,00 eur letno. 
 
SKLEP: IO predlaga Občnemu zboru, da za leto 2017 določi članarino v znesku 10,00 evrov. 
 
K točki 10 in 11: 
 
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 občni zbor izvede v okviru dvodnevne konference, 
okvirno 24. in 25. 11. 2017. Glede lokacije so bili člani mnenja, da bi se naslednji občni zbor in 
konferenca izvedla na Gorenjskem. Predlog IO je namreč, da bi svojim članom ponudili ogled 
matičnega urada v Celovcu ali npr. obisk Železne Kaple, kar bi bilo lažje izvesti z lokacijo konference 
blizu Avstrije.  
 
SKLEP: Občnemu zboru se predlaga, da se naslednji občni zbor izvede konec meseca novembra 
2017, IO pa se prepusti odločitev o lokaciji. 
 
K točki 12:  
 
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 2017 se pooblasti dr. Bojano Zadravec. 



K točki 13: 
Predsednica je predlagala, da se za izvajanje glasbe na družabnem delu srečanja občnega zbora iz 
sredstev združenja nameni 300,00 eur. 
 
SKLEP: Za plačilo glasbe na občnem zboru se iz sredstev ZUDS nameni 300,00 eur. 
 
Predsednica je predlagala, da se zaradi odsotnosti člana organizacijskega odbora, Monike Volk, 
plačata dva polpenziona Nataši Brejc iz Upravne enote Maribor, ki bo pomagala pri izvedbi 
konference. Članicam IO, ki so hkrati članice organizacijskega odbora, Bojani Zadravec, Diani Privšek, 
Tjaši Čuk, Marjeti Staroverski in Jelki Bauman, se plačata dva polpenziona, članoma Damjanu Aželju 
in Milanki Neškovič en polpenzion, Marku Grujičiču, ki prenočišča ne bo koristil pa večerja 2. 12. 2016. 
 
SKLEP: Za članice in člana IO in organizacijskega zbora se plačajo zgoraj navedeni stroški. 
 
 
 
Seja zaključena ob 19.15 uri. 
 
Zapisala:  
Diana Privšek, mag.jav.upr.       dr. Bojana Zadravec 
tajnica        predsednica 
 


