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Vsem članom IO ZUDS 
 
 
Zadeva: obvestilo o sprejetju sklepa dopisne seje 
 
Obveščam vas, da je Izvršni odbor Združenja upravnih delavcev Slovenije na 4. dopisni seji z dne 25. 
2. 2015 sprejel naslednji  
 

»Sklep 
 
1. ZUDS organizira  dne 4. 6. 2015 v Hotelu Piramida v Mariboru enodnevno konferenco: 
            »10 let Matičnega registra«. 
 
2. V organizacijski odbor se imenujejo:  

- Dr. Bojana Zadravec, 
- Diana Privšek ,  
- Renata Lipovnik,  
- Marjeta Staroverski ,  
- Jelka Bauman, 
- Damjan Anželj . 

 
3. Organizacijski odbor je zadolžen za pripravo programa, organizacijo in izvedbo  
             konference in občnega zbora.« 
 
Obrazložitev:  
 
Na Konferenci o elektronskem vodenju osebnega statusa z mednarodno udeležbo, ki je potekala v 
organizaciji takratnega Združenja strokovnih delavcev upravnih notranjih zadev, Sekcije za osebna 
stanja in matične zadev v Portorožu, 11. in 12. marca 2005, je mag. Bojan Trnovšek predstavil projekt 
informatizacije matičnega registra v Sloveniji. Konference se je takrat udeležilo več kot 300 udeleženk 
in udeležencev. Med njimi so bili: ca. 250 matičark in matičarjev iz 57 upravnih enot; vodje oddelkov 
za upravne notranje zadeve ter načelnice in načelniki nekaterih upravnih enot; uslužbenke in 
uslužbenci Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za zunanje zadeve; tri demografinje iz 
Statističnega urada Republike Slovenije, kolegice in kolegi iz osmih evropskih držav – članic Evropske 
zveze matičark in matičarjev. 
 
Od ročno in ločeno vodenih treh matičnih knjig, rojstne, poročne in matične knjige umrlih bo letos 
preteklo že 10 let in ogromno delo je bilo opravljeno, da sedaj elektronski matični register »živi«. Kar 
velika večina matičark in matičarjev, ki so morali takrat pošteno poprijeti za delo, je še danes delovno 
aktivnih in prav je, da skupaj delimo izkušnje, znanje in probleme, ki smo si jih nabrali v 10-letnem 
obdobju.  
 
V okviru programa aktualne konference bi predstavili dva referata na temo matičnega registra in 
izvedli eno predavanje o bontonu pri sklepanju zakonskih zvez. Natančnejši program konference in bo 
izoblikovan kasneje, ko bo organizacijski odbor lahko pričel z delom.   
 



Glasovanje je potekalo od 27. 2. 2015, rok za oddajo glasov je bil vključno do 3. 3. 2015. Do tega roka 
je za sklep glasovalo vseh 9 članov IO ZUDS.  
 
Lep pozdrav. 
 
 
Diana Privšek dr. Bojana Zadravec 
Tajnica Predsednica 


