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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 9. dopisni seji 16. 4. 
2017 sprejel naslednji  
 

»Sklep 
 

 
1. ZUDS organizira dne 23. 11. 2017 strokovno ekskurzijo iz Bohinjske Bistrice v Občino 
Železna Kapla, Avstrija. Seznanili se bomo z delovanjem registra prebivalstva in matičnega 
registra in zakonodajo, ki ureja obe področji.  
 
2. ZUDS organizira dne  24. in 25. 11. 2017 v Bohinjski Bistrici, v Bohinj Eco Hotelu:  
- konferenco s splošnimi temami,  
- konferenco s področja upravnih notranjih zadev,   
- 15. občni zbor članic in članov. 
 
3. V organizacijski odbor se imenujejo:  

- Dr. Bojana Zadravec (Upravna enota Maribor), 
- Diana Privšek (Upravna enota Pesnica),  
- Renata Lipovnik (Upravna enota Maribor),  
- Monika Volk (Upravna enota Brežice),  
- Marjeta Staroverski (Upravna enota Kranj),  
- Tjaša Čuk (Upravna enota Trbovlje) 
- Marko Grujičić (Upravna enota Domžale),  
- Damjan Anželj (Upravna enota Murska Sobota), 
- Zdravko Mitrić (Upravna enota Radovljica), 
- Milanka Nešković (prej Upravna enota Ajdovščina).  

 
4. Organizacijski odbor je zadolžen za pripravo programa, organizacijo in izvedbo 
konference in občnega zbora.   
 
5. Iz sredstev ZUDS se nameni 2000,00 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.  
 
6. Kotizacija za udeležbo bo naslednja: 
 
Kotizacija za člane:  

• kotizacija za udeležbo na ekskurziji in celotni konferenci - 116,00 eurov (vključeno je: 
strokovna ekskurzija, dva polpenziona, udeležba na konferenci 24. in 25. novembra) 



• kotizacija za udeležbo na celotni konferenci – 58,00 eurov (vključeno je: en polpenzion, 
udeležba na konferenci 24. in 25. novembra) 

• kotizacija za udeležbo na konferenci za dnevne udeležence - 25,00 eurov (vključeno je: 
udeležba na konferenci 24. in 25. novembra). 

Doplačilo za nočitev v enoposteljni sobi - 20,00 eurov na dan.  
 
Kotizacija za nečlane:  

• kotizacija za udeležbo na ekskurziji in celotni konferenci - 176,00 eurov (vključeno je: 
strokovna ekskurzija, dva polpenziona, udeležba na konferenci 24. in 25. novembra) 

• kotizacija za udeležbo na celotni konferenci – 88,00 eurov (vključeno je: en polpenzion, 
udeležba na konferenci 24. in 25. novembra) 

• kotizacija za udeležbo na konferenci za dnevne udeležence 40,00 eurov (vključeno je: 
udeležba na konferenci 24. in 25. novembra). 

Doplačilo za nočitev v enoposteljni sobi znaša (20,00 eurov na dan). « 
 
Obrazložitev:  
 
V skladu z določili statuta ZUDS bomo tudi v letošnjem letu organizirali:  

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

 
Okvirni predlog programa je naslednji:  

- Četrtek, 23. 11. 2017 – strokovna ekskurzija z manjšo skupino članov (do 30) v Občino 
Železna Kapla, Avstrija. Predsednica ZUDS se je z županom Železne Kaple dogovorila za 
obisk. Uslužbenci Občine Železna Kapla nam bodo predstavili delo na področju registracije 
prebivalstva in matičnih zadev.  

- Petek, 24. 11. 2017 - predavanja od 10.00 do ca. 17.00 
- Petek, 24. 11. 2017 - 15. občni zbor ZUDS 
- Udeleženci prenočijo v hotelu 
- Sobota, 25. 11. 2017 - nadaljevanje konference od 9.30 do ca. 13.00.  

 
Natančnejši program konference in dnevni red občnega zbora bo izoblikovan kasneje, ko bo 
organizacijski odbor lahko pričel z delom.   
 
Kratka obrazložitev stroškov:  
 
Prevoz 20 oseb iz Bohinjske Bistrice do Občine železna Kapla in nazaj bi stal ca. 300,00 eurov.  
 
Bohinj Eco Hotel nam je ponudil za ceno 58,00 € na osebo polpenzion v dvoposteljnih sobah. V ceni 
je vključen tudi najem konferenčnih dvoran, ki se nahajajo v hotelu. Cena polpenziona v enoposteljni 
sobi je 78,00 eurov.  
 
Predsednica ZUDS se je z Občino Bohinj dogovorila za brezplačen najem dvorane v Domu Jožeta 
Ažmana za 24. 11. 2017.  
 
Kotizacijo, ki jo bodo vplačali člani, ki bodo v Bohinjski Bistrici prenočili, bomo v celoti porabili za kritje 
stroškov polpenziona. Strošek prevoza na ekskurzijo bo za člane brezplačen.  
 
Kotizacijo, ki jo bodo vplačali nečlani, bomo porabili za kritje hotelskih stroškov, preostali del pa za 
kritje drugih stroškov konference (strošek nočitve članov izvršnega odbora, strokovno ekskurzijo in 
druge stroške).  
 
Kotizacijo, ki jo bodo vplačali dnevni udeleženci, bomo porabili za kritje drugih stroškov konference 
(strošek nočitve članov izvršnega odbora, strokovno ekskurzijo in druge stroške).  
 
 
 



Glasovanje je potekalo od 16. 4. do 19. 4 2017. Za sklep je glasovalo vseh 9 članov IO ZUDS.  
 
Lep pozdrav. 
 
 
Diana Privšek dr. Bojana Zadravec 
Tajnica Predsednica 


