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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 7. dopisni seji 23. 2. 
2016 sprejel naslednji  
 

»Sklep 
 

 
1. ZUDS organizira dne 2. in 3. 12. 2016 v Hotelih Bernardin, Portorož:  
- konferenco s splošnimi temami,  
- konferenco s področja upravnih notranjih zadev,   
- 14. občni zbor članic in članov. 

 
2. V organizacijski odbor se imenujejo:  

- Dr. Bojana Zadravec (UE Maribor), 
- Diana Privšek (UE Pesnica),  
- Renata Lipovnik (UE Maribor),  
- Monika Volk (UE Brežice),  
- Marjeta Staroverski (UE Kranj),  
- Tjaša Čuk (UE Trbovlje) 
- Zdenka Hren (UE Maribor),  
- Milanka Neškovič,  
- Marko Grujičić (UE Domžale),  
- Damjan Anželj (UE Murska Sobota). 

 
3. Organizacijski odbor je zadolžen za pripravo programa, organizacijo in izvedbo 
konference in občnega zbora.   
 
4. Iz sredstev ZUDS se nameni 1500,00 evrov za organizacijo konference. Sredstva se 
porabijo za doplačilo storitev, povezanih s kongresom v primeru, če vplačila udeležencev ne 
bodo zadostovala za kritje teh stroškov in plačilo spremljevalnega programa. .« 
 
Obrazložitev:  
 
V skladu z določili statuta ZUDS bomo tudi v letošnjem letu organizirali:  

- konferenco, namenjeno širšemu krogu članic in članov,  
- občni zbor združenja.  

 
Okvirni predlog programa je naslednji:  

- Petek, 2. 12. 2016 med 9.30 in 13.00 – Predavanje - Vodenje upravnega postopka  
- Petek, 2. 12. 2016 med 14.00 in 18.00 - Konferenca s področja upravnih notranjih zadev + 

okolja in prostora + splošne teme  
- Petek, 2. 12. 2016 ob 19.00, 14. občni zbor ZUDS, večerja 



- Udeleženci prenočijo v hotelu 
- Sobota, 3. 12. 2016, ob 9.00 nadaljevanje konference.  

 
Natančnejši program konference in dnevni red občnega zbora bo izoblikovan kasneje, ko bo 
organizacijski odbor lahko pričel z delom.   
 
Hoteli Bernardin so nam ponudili za ceno 50,00 € na osebo polpenzion v dvoposteljnih sobah. V ceni 
je vključen tudi najem konferenčnih dvoran, če bo udeležencev, ki bodo prespali, zadostno število.  
 
Glasovanje je potekalo od 23. 2. do 2. 3. 2016. Za sklep glasovalo 8 članov IO ZUDS.  
 
Lep pozdrav. 
 
 
Diana Privšek dr. Bojana Zadravec 
Tajnica Predsednica 


