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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 6. dopisni seji z dne 12. 
10. 2015 sprejel naslednji  
 

»Sklep 
 

1. Organizacijski odbor za izvedbo letne konference in 13. Občnega zbora sestavljajo vsi 
člani IO ZUDS in Milanka Neškovič kot predsednica sekcije za promet.  

 
2. Organizacijski odbor je zadolžen za pripravo programa, organizacijo in izvedbo 

konference in občnega zbora.   
 

3. Organizacijskemu odboru se iz sredstev ZUDS plačajo stroški ene nočitve. 
 

4. S tem sklepom se preklicujejo vsi sklepi v zvezi z organizacijo in izvedbo letne 
konference in občnega zbora, ki sta bila napovedana v istem terminu v Portorožu.« 

 
Obrazložitev:  
 
S sklepom 1. redne seje IO ZUDS z dne 8. 6. 2015 je bila odpovedana dvodnevna konferenca v 
Portorožu in sprejeta odločitev, da se namesto tega organizira krajša konferenca in izpelje 13. občni 
zbor. Izmed predlaganih različnih lokacij so bile izbrane Rimske Toplice, hotel Rimske Terme z 
najugodnejšo ponudbo.  
 
ZUDS, ki deluje kot društvo v javnem interesu na področju javne uprave, bo organiziralo 27. in 28. 11. 2015 
v Hotelih Rimske Terme v Rimskih Toplicah svojo letno konferenco. Osrednja tema bo tujska problematika. 
Napovedan je že pozdravni nagovor ministrice za notranje zadeve, mag. Vesna Györkös Žnidar. Iz kabineta 
Ministrstva za javno upravo Republike Slovenije pa so sporočili, da se minister ne bo mogel udeležiti 
konference, potrdili pa so udeležbo dveh uslužbencev iz Službe za upravne enote. Predvidoma bo 
konferenca potekala v petek, 27. 11. 2015, med 14.00 in 19.00 in bo namenjena predvsem tujski 
problematiki: novostim v Zakonu o tujcih in Zakonu o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, 
begunski problematiki, problematiki navideznih zakonskih zvez in problematiki ugotavljanja identitete tujcev. 
Ministrstvo za notranje zadeve smo zaprosili tudi za predavanje o problemih na področju državljanstva in o 
novosti v zvezi z pravno ureditvijo ravnanja z eksplozivnimi snovmi. V soboto, 28. 11. 2'015 bodo potekale 
delavnice o navedenih temah. Za udeležence je predvidena kotizacija, odvisno ali so člani ZUDS ali ne, in 
ali se bodo konference udeležili en ali dva dni. 
 
Prvi dan, to je 27. 11. 2015, bo po zaključku programa konference, predvidoma ob 19. uri,  sledil občni zbor 
članov ZUDS. 
 
Glede na zadolžitve članov IO pri pripravi in realizaciji programa konference, izvedbe delavnic, sprejemanju 
prijav udeležencev ter organizaciji občnega zbora in organizacije dogodka na sploh, menim, da je 
najprimernejše, da so člani IO tudi člani organizacijskega odbora, saj tudi ves čas aktivno delujejo na 
področju raznovrstnih priprav ter bodo aktivni tudi pri sami izvedbi dogodka. 



 

Glasovanje je potekalo od 12. 10. 2015. Za sklep glasovalo 6 članov IO ZUDS.  
 
Lep pozdrav. 
 
 
Diana Privšek dr. Bojana Zadravec 
Tajnica Predsednica 


