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ZAPISNIK 11. OBČNEGA ZBORA  

ZDRUŽENJA STROKOVNIH DELAVCEV UPRAVNIH NOTRANJIH ZADEV,  
ki je bil dne 6. 12. 2013 s pričetkom ob 17.00 uri na Bledu, Hotel Golf 

 
Občni zbor ob prvem sklicu ob 17.00 uri ni bil sklepčen. Ob 17.30 uri je bil sklepčen po določilu 14. 
člena Statuta. Prisotnost je razvidna iz poročila verifikacijske komisije k točki 3 (prisotnih je bilo 22 
članov). 
 
Dnevni red občnega zbora 
 

1. Pozdrav predsednice 
2. Izvolitev delovnega predsedstva (predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja ter tri člane 

verifikacijske komisije)  
3. Ugotovitev prisotnosti – poročilo verifikacijske komisije 
4. Predlog za razširitev dnevnega reda 
5. Potrditev zapisnika 10. občnega zbora  
6. Poročilo o delu za leto 2013 
7. Načrt dela za leto 2014 
8. Poslovno poročilo za leto 2013 – sprejem zaključnega računa  
9. Poslovni načrt za leto 2014 
10. Poročilo nadzornega odbora  
11. Izvolitev nadomestnega člana Nadzornega odbora 
12. Predlog sprememb in dopolnitev statuta ZUDS  
13. Predlog Pravilnika o priznanjih ZUDS  
14. Informacija glede statusa društva v javnem interesu  
15. Predlog višine članarine za leto 2014  
16. Določitev termina naslednjega občnega zbora 
17. Razno 

 
 
K točki 1:  
 
Prisotne članice in člane Združenja upravnih delavcev Slovenije je nagovorila predsednica združenja, 
dr. Bojana Zadravec. Pozdravila je vse navzoče in uvodoma povedala, da je združenje v letu 2013 
delovalo izredno uspešno, saj se lahko pohvali s kar petimi izvedenimi dogodki, na katerih je bila tudi 
udeležba izredno številčna. Združenje je uresničilo večino ciljev, ki jih je opredelilo na lanskem 
občnem zboru, kljub izredni zaposlenosti članov in pomanjkanju časa za prostovoljno dejavnost ter ne 
glede na varčevalne ukrepe in splošno finančno situacijo.  
 
Članice in člani ZUDS, ki so bili posebej dejavni pri organizaciji navedenih dogodkov, so navedeni v 
poročilu ZUDS za leto 2013.  
 
Izredno aktivne so bile Sekcija za osebna stanja in matične zadeve, Sekcija za orožje in eksplozivne 
snovi ter zbiranje in združevanje in Sekcija za registracijo prebivalstva in javne listine. Tudi ostale sekcije 
so bile aktivne zlasti v sodelovanju pri spremembah zakonodaje, dajanju pobud ali v sodelovanju v raznih 
komisijah.  
 



Predsednica je poudarila, da si člani združenja, ne glede na finančno neugodne razmere, poleg občnega 
zbora, zaslužijo tudi strokovno izpopolnjevanje, vendar s temami, ki bi bile zanimive širšemu delu 
združenja. Takšna predavanja so bila izvedena v sklopu današnjega občnega zbora in glede na 
odzive prisotnih, so bila dejansko zanimiva in koristna.  
 
V skladu s statutom smo že v letu 2010 po treh letih ponovno pričeli z obveznim plačevanjem letne 
članarine, ki ostaja najpomembnejši finančni vir za delovanje združenja, žal pa še vedno večina članov 
ne plačuje članarine.  
 
Dejala je še, da so bili vsi predlogi IO, potrebni za nemoteno delovanje občnega zbora , veljavno 
sprejeti na 21. dopisni seji. Redna seja IO je bila namreč sklicana v skladu s statutom, vendar je 
kazalo, da IO ne bo sklepčen, kar se je dejansko tudi izkazalo, zato so bili omenjeni predlogi sklepov 
sprejeti na dopisni seji.  
 
Predsednica se je zahvalila članicam in članom izvršnega odbora ter predsednicam in predsednikom 
sekcij za odlično sodelovanje.  
 
K točki 2: 
 
Predsednica je predlagala delovno predsedstvo, overitelja zapisnika in verifikacijsko komisijo v 
naslednji sestavi: 
 
- delovno predsedstvo: 
dr. Bojana Zadravec, predsednica delovnega predsedstva 
Marko Grujičić, član 
Diana Privšek, zapisnikarica; 
 
- overitelja zapisnika: 
Dušanka Kotnik  
Danica Jevšovar 
 
- verifikacijska komisija: 
Monika Volk 
Martin Zgubič 
Silvo Šircelj 
 
 
SKLEP: Prisotni na občnem zboru so soglasno izvolili predlagane člane delovnega 
predsedstva, overiteljev in verifikacijske komisije. 
 
 
K točki 3: 
 
Verifikacijska komisija je podala poročilo o ugotovitvi prisotnosti, in sicer: 
 
ZUDS na dan 6. 12. 2013 šteje ca. 550 članic in članov. Skladno s 14. členom statuta je občni zbor 
sklepčen, če je prisotnih več kot polovica, torej 275 članov. Občni zbor je bil sklican ob 17.00 uri, ker 
pa je bilo prisotnih 19 članov, se je zasedanje odložilo za 30 minut. Ob 17.30 uri je bil Občni zbor 
sklepčen s prisotnostjo 22 članov. Verifikacijska komisija ugotavlja, da so bili vsi člani ZUDS korektno 
obveščeni o kraju, času in dnevnem redu občnega zbora, in da v skladu z društvenimi pravili lahko 
začne sprejemati sklepe. 
 
SKLEP: Ugotavlja se, da je Občni zbor sklepčen, zato se zasedanje nadaljuje. 
 
K točki 4: 
 
Predsedstvo je prevzelo vodenje zbora. Predsedujoča je predlagala razširitev dnevnega reda z novo 
točko, in sicer izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta, saj je članica mag. Breda Erlih že lani 
podala odstopno izjavo, in o čemer je bil občni zbor seznanjen na prejšnji seji. Letošnje poročilo je 
nadzorni odbor tako pripravil v sestavi samo dveh članov 



 
SKLEP: Dnevni red se razširi z novo točko, in sicer: Nadomestne volitve za člana Nadzornega 
odbora. 
 
SKLEP: Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
 
K točki 5: 
 
Zapisnik 10. Občnega zbora, ki je bil 26. 10. 2012 v Mariboru je bil posredovan vsem članom 
združenja po zunz listi, objavljen pa je tudi na spletni strani združenja. Pripomb nanj ni bilo, zato je 
predsednica predlagala, da ga prisotni potrdijo. 
 
SKLEP: Občni zbor je soglasno potrdil zapisnik 10. Občnega zbora z dne 26. 10. 2012. 
 
 
K točki 6, 7, 8, 9 in 10:  
 
Na občnem zboru je o delu in poslovanju združenja poročala predsednica, dr. Bojana Zadravec. Glede 
na to, da so bila vsa poročila kot priloga vabila za občni zbor posredovana vsem članom preko objave 
na spletni strani združenja, je predsednica samo na kratko povzela poročilo o delu izvršnega odbora 
od prejšnje redne seje do danes. Predstavila je poročila predsednikov sekcij ter poslovni del poročila 
oziroma finančnega poslovanja za leto 2013 z načrtom dela združenja za leto 2014. Izpostavila je 
plačevanje članarine kot vir dohodka združenja in pozvala prisotne na redno izpolnjevanje obveznosti 
plačevanja članarine. Predsednica je podala tudi poročilo o delu združenja za leto 2013 in poudarila, 
da je združenje, kljub slabi finančni situaciji v državi v letu 2013, uspešno organiziral kar pet dogodkov, 
in sicer poleg izredno uspešnega evropskega kongresa matičark in matičarjev maja letos na Bledu še 
Konferenco s področja osebnega statusa, ki je potekala vzporedno s kongresom EVS, Konferenco s 
področja orožja v juniju 2013 v Mariboru ter danes izvedeni Konferenca s področja okolja in prostora in 
Konferenca s področja upravnih notranjih zadev. S temi dogodki je ZUDS svojim članom in drugim 
javnim uslužbencem predvsem upravnih enot omogočil srečanja s predstavitvijo problemov pri delu, 
izmenjavo izkušenj ipd. Povedala je, da so prvi komentarji o pravkar končanih konferencah izredno 
pozitivni, na kar smo lahko zelo ponosni. Aktivne so bile tudi nekatere sekcije ZUDS, saj so aktivno 
sodelovale pri pripravi sprememb in dopolnitev nekaterih predpisov. Svoje mnenja so podali: Sekcija 
za promet, Sekcija za orožje in eksplozivne snovi ter zbiranje in združevanje ter Sekcija za osebna 
stanja in matične zadeve. V nadaljevanju je predsednica povedala, da so prihodki in odhodki ZUDS v 
letu 2013 razvidni iz posebnega poročila. Poudarila je, da so bili vsi dogodki v letošnjem letu 
organizirani z minimalnimi stroški za udeleženke in udeležence, ob tem pa je združenje povečalo 
prihodke v primerjavi s prejšnjimi leti.  Predsednica je zaključila z oceno, da je bil plan za leto 2013 
presežen, saj smo organizirali smo več dogodkov, kot je bilo planiranih, Evropskega kongres matičark 
in matičarjev se je udeležilo več udeležencev, kot smo načrtovali, za organizacijo dogodkov smo 
uspeli pridobiti nekaj sponzorskih sredstev in uspeli smo povečati prihodke.  
 
Glede načrta dela ZUDS v letu 2014 je bilo izpostavljeno, da bo združenje nadaljevalo s prizadevanji 
za strokovno raven dela, spodbujanjem članov za strokovno izpopolnjevanje, in strokovno in 
kakovostno delo na upravnih področjih, ki jih pokriva ZUDS, sodelovanjem s tujimi strokovnjaki s 
področja delovanja društva in sorodnimi društvi, sodelovanjem z organizacijami in institucijami, ki se 
strokovno ali znanstveno ukvarjajo s področjem pravnih in upravnih znanosti, sodelovanjem pri razvoju 
stroke upravnih zadev, sodelovanjem z državnimi organi s področja upravnih zadev pri razreševanju 
strokovnih vprašanj ter dajanjem pobud za sprejem ustrezne zakonodaje na področju upravnih zadev, 
sodelovanjem z raziskovalnimi in znanstvenimi institucijami, sodelovanjem s sorodnimi društvi na 
drugih področjih državne uprave, objavljanjem informacij o svojem delu in strokovnih prispevkov na 
internetu, organiziranjem srečanj s podobnimi društvi iz tujine ter tujimi strokovnjaki iz upravnih 
področij, ki jih pokriva ZUDS, organiziranjem srečanj članstva. V letu 2014 načrtujemo izvedbo ene 
samostojne konference in ene konference v povezavi z občnim zborom. 
 
Predsednica je predstavila poslovni del poročila za leto 2013 in finančni načrt za leto 2014. Porabo 
predstavljajo v glavnem fiksni stroški. Problem je članarina, ki je še vedno niso plačali vsi člani. 
Poudarila je, da problem ni številčnost članstva, pač pa plačilo članarine, ki bi nam zagotavljajo 
delovanje brez večjih finančnih ovir. V omenjenem obdobju je združenje prejelo sredstva iz naslova 



članarin in kotizacij v višini 11.782,00 eur in pripisanih obresti na računu v višini 1,81 eur. Združenje je 
v letu 2013 zaslužilo na račun drugih storitev 5.306,87 eur in sicer iz naslova sponzorstva 2.200,00 iz 
zaslužene provizije pri organizaciji 13. Kongresa EVS na Bledu 3.106,87 eur. V obdobju od 1.10.2012 
do 30.9.2013 je združenje poslovalo s pozitivno bilanco in ustvarilo presežek v višini 5.898,12 eur. Na 
dan 30.9.2013 je združenje razpolagalo s sredstvi v višini 10.328,28 eur. 
 
Poročila so bila dana v razpravo prisotnim na občnemu zboru. Razpravljal ni nihče. 
 
Poročilo nadzornega odbora je prebrala Diana Privšek, saj nihče od članov ni bil prisoten. NO je na 
dopisni seji dne 14. 11. 2013 obravnaval poročilo o delu za leto 2013, poslovno poročilo in poslovni 
plan ter s sklepom ugotovil, da je finančno materialno poslovanje združenja v obdobju od zadnjega 
občnega zbora do 30. 9. 2013 v skladu z nameni in cilji združenja ter sprejetimi načrti, pri čemer 
nepravilnosti niso bile ugotovljene, zato predlaga občnemu zboru, da poročilo sprejme v predloženem 
besedilu.  
 
SKLEP: Občni zbor je po glasovanju z dvigom rok ugotovil, da so: 

- Poročilo o delu za leto 2013, 
- Načrt dela za leto 2014, 
- Poslovno poročilo za leto 2013 – sprejem zaključnega računa,  
- Poslovni načrt za leto 2014 in  
- Poročilo nadzornega odbora  

soglasno sprejeti.  
 
K točki 11: 
 
Že uvodoma je bilo povedano, da Nadzorni odbor deluje v sestavi samo dveh članov. IO je na 
včerajšnji, sicer nesklepčni seji, menil, da je zaradi nemotenega delovanja nadzornega odbora 
smiselno izvesti nadomestne volitve za novega člana NO za čas enega leta oziroma do izteka 
rednega mandata v novembru prihodnje leto. Prisotni člani IO so predlagali, da se za nadomestno 
članico NO predlaga Milanko Nešković. Prisotni na občnem zboru so se s predlogom strinjali in v 
razpravi predlagali, da bi volitve tokrat izjemoma lahko izvedli z javnim glasovanjem z dvigom rok, saj 
gre za izvolitev nadomestnega člana za dobo enega leta oziroma do izteka rednega mandata. 
 
SKLEP: Občni zbor je z dvigom rok soglasno izvolil Milanko Nešković za članico Nadzornega 
odbora ZUDS za dobo enega leta oziroma do izteka rednega mandata organov ZUDS. 
 
K točki 12: 
 
Spremembe in dopolnitve statuta se nanašajo na določila o pečatu združenja oziroma njegovo 
neuporabo. Dosedanji pečat je neustrezen, saj vsebuje še prejšnje ime združenja in ga dejansko tudi 
nismo uporabljali. Prav tako nismo imeli pečata z imenom in prevodom imena društva za poslovanje v 
tujini. Glede na to, da Zakon o društvih ne predpisuje več obvezne uporabe pečata, je bil IO mnenja, 
da društvo v pravnem prometu pečata ne uporablja. Spremembe in dopolnitve statuta je iz tega 
razloga bilo potrebno spremeniti. Obravnava je bila odprta do konca meseca oktobra 2013, pripomb ni 
bilo. Prisotni so v razpravi menili, da je glede na določila zakona o društvih, npr. opravljanje pridobitne 
dejavnosti, sedaj prilika, da se pripravijo morebitni še drugi popravki statuta. Predlagali so, da se 
obravnava tokratnih sprememb in dopolnitev statuta umakne iz dnevnega reda, status se ponovno 
pregleda in se pripravi morebitni nov predlog sprememb in dopolnitev statuta.   
 
SKLEP: Predlog sprememb in dopolnitev statuta se umakne iz obravnave in se nov predlog 
pripravi do naslednjega občnega zbora. 
 
 
K točki 13: 
 
Predlog novega Pravilnika o priznanjih ZUDS je predstavila Diana Privšek in povedala, da je 
sprememba potrebna,saj veljavni pravilnik vsebuje še prejšnje ime društva.. Poleg tega so vrste in 
oblika priznanj neustrezni. Pravilnik namreč določa priznanja oziroma značke za vsako stopnjo v točno 
določeni obliki, materialu, odtisnjenim vzorcem, s pripadajočo usnjeno škatlico in ustrezno obliko 
diplome. Glede na take in podobne določbe  je izvajanje pravilnika oteženo in dejansko nemogoče, saj 
niti osnovne članske značke, ki bi se naj podeljevala članom ob včlanitvi, ne moremo zagotoviti. 
Predlagane rešitve so v novem pravilniku ustreznejše, predvsem pa enostavnejše in lažje izvedljive. 



Do izteka obravnave na osnutek pravilnika ni bilo pripomb, IO pa je oblikoval predlog pravilnika in ga 
posredoval občnemu zboru v potrditev. 
 
Prisotni niso razpravljali, pripomb ni bilo. 
 
SKLEP: Občni zbor sprejme Pravilnik o priznanjih ZUDS v predloženem besedilu. 
 
K točki 14: 
 
Predsednica je prisotne seznanila, da je zadnja informacija glede dodelitve statusa delovanja društva 
v javnem interesu ta, da je vloga še vedno v fazi reševanja pritožbe združenja. 
 
K točki 15: 
 
Izvršni odbor je bil mnenja, da se višina članarine za leto 2014 ne bi spreminjala in bi ostala 10,00 
eurov in je s sklepom 21. dopisne seje Občnemu zboru predlagala, da za leto 2014 določi članarino v 
znesku 10,00 eurov. Po glasovanju z dvigom rok je bil soglasno sprejet: 
 
SKLEP: Občni zbor za leto 2014 določi članarino v višini 10,00 eur. 
 
Prisotni so pri tej točki dnevnega reda v nadaljevanju razpravljali glede problematike neplačevanja 
članarine in se strinjali, da je potrebno sezname članov prečistiti in tako priti do realnega števila 
članov. Menili so, da samo uvrstitev na zunz liste ne more biti izkaz aktivnega članstva in neplačnikov 
članarine tudi naj ne bi bilo na teh listah. V glavnem so vse informacije, gradiva in dokumenti objavljeni 
na spletni strani združenja, ki je javno dostopna vsem, tako članom kot nečlanom. Sicer se je o tej 
problematiki razpravljalo že na prejšnjih občnih zborih, zato so prisotni menili, da je treba neplačnikom 
članarine ponovno poslati obvestilo o plačilu članarine z določenim rokom in posledico črtanja iz 
članstva oziroma možnostjo podaje odstopne izjave iz članstva združenja. Glede na to je bil sprejet 
naslednji   
 
SKLEP:  Vsem članom, ki niso plačali članarine se pošlje poziv za plačilo članarine z obvestilom, da 
bodo črtani iz članstva in s tem iz zunz liste in možnostjo podaje odstopne izjave iz članstva združenja. 
 
 
K točki 16:  
 
Predsednica je prisotne seznanila, da bo prihodnje leto občni zbor potekal nekoliko drugače, saj 
morajo biti izvedene volitve novih organov. Sedanjim organom mandat poteče 27. 11. prihodnje leto, 
zato bo moral biti prihodnji občni zbor vsaj v začetku novembra 2014. Seveda bi želeli v okviru 
občnega zbora izvesti tudi kakšno konferenco z aktualno tematiko in zanimivo za vse udeležence, 
vendar bo večja pozornost namenjena volilnemu občnemu zboru. Z aktivnostmi za pripravo občnega 
zbora bo potrebno pričeti dovolj zgodaj in k sodelovanju pritegniti še kakšnega člana. Prisotne je 
pozvala k podaji predlog za termin izvedbe občnega zbora, kraj in člane organizacijskega odbora. 
Silvo Šircelj je predlagal, da se občni zbor organizira čimbolj optimalno, tako kot je bilo npr. v Mariboru 
ali Ljubljani, s kakšno krajšo konferenco, občni zbor pa naj bo osrednji dogodek in namenjen 
predvsem srečanju in medsebojnem druženju članov. Tudi ostali prisotni so bili mnenja, da naj bo 
termin za občni zbor v poznejših urah oziroma izven delovnega časa, kot člane organizacijskega 
odbora pa so predlagali  sedanji organizacijski odbor, ki so mu prepustili tudi izbiro lokacije izvedbe 
občnega zbora. 
 
SKLEP: Prihodnji volilni občni zbor se izvede najkasneje v začetku novembra 2014. Za organizacijo in 
izvedbo se določi organizacijski odbor v sestavi: (Zdenka Hren (UE Maribor), Marjan Kocjančič (UE 
Maribor), Dr. Bojana Zadravec (UE Maribor), Diana Privšek (Upravna enota Pesnica), Renata Lipovnik 
(Upravna enota Maribor), Monika Volk (Upravna enota Brežice), Marjeta Staroverski (Upravna enota 
Kranj), Mateja Koselj (Upravna enota Radovljica), Nevenka Malenšek (Upravna enota Škofja Loka), 
Milanka Nešković, Damjan Anželj (Upravna enota Murska Sobota). Organizacijskemu odboru se 
prepusti izbira lokacije izvedbe občnega zbora. 
 
 
K točki 17: 
 



V nadaljevanju je predsednica podala še nekaj informacij glede EVS in sicer bo ZUDS zaradi 
organizacije in izvedbe 13. kongresa Evropske zveze matičark in matičarjev (EVS) prosil skupščino 
EVS, da oprosti naše združenje plačila članarine za članstvo v EVS za leto 2013. Nadalje bo ZUDS  
prosil skupščino EVS, da bi naše združenje v prihodnjih dveh letih - 2014 in 2015- plačalo le 300,00 
evrov letne članarine za članstvo v EVS. (članarina sicer znaša 1100,00 evrov).  
 
V nadaljevanju pod točko razno ni bilo razprave. 
 
Predsednica, dr. Bojana Zadravec, se je vsem prisotnim zahvalila za sodelovanje in predvsem za 
udeležbo na občnem zboru.. 
 
 
Zaključeno ob 18.45 uri. 
 
 
Bled, 6. 12. 2013 
 
 
Zapisnikar:                                                                                     Predsednica delovnega predsedstva: 
Diana Privšek, mag.jav.upr.                                                                              dr. Bojana Zadravec 
 
 
 
Overitelja zapisnika: 
Dušanka Kotnik 
Danica Jevšovar 
 
 
 


