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ZAPISNIK 14. OBČNEGA ZBORA 
ZDRUŽENJA UPRAVNIH DELAVCEV SLOVENIJE 

ki je bil dne 2. 12. 2016 s pričetkom ob 18.00 uri prostorih Hotela Bernardin, Portorož 
 
Občni zbor ob prvem sklicu ob 17.30 uri ni bil sklepčen. Ob 18.00 uri je bil občni zbor sklepčen po 
določilu 14. člena Statuta. Prisotnost je razvidna iz poročila verifikacijske komisije k točki 2 (prisotnih je 
bilo 56 članov). 
 
Dnevni red občnega zbora 
 

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

verifikacijske komisije)  
3. Ugotovitev prisotnosti – poročilo verifikacijske komisije 
4. Potrditev zapisnika 13. občnega zbora  
5. Poročilo o delu ZUDS za leto 2016 
6. Poslovno poročilo za leto 2016  
7. Poročilo nadzornega odbora 
8. Razprava o poročilih in sprejem 
9. Načrt dela in poslovni načrt za leto 2017 
10. Sprejem sprememb in dopolnitev Statuta ZUDS 
11. Predlog višine članarine za leto 2017 
12. Določitev termina naslednjega občnega zbora 
13. Razno 

 
K točki 1:  
 
Prisotne članice in člane Združenja upravnih delavcev Slovenije je v uvodu nagovorila predsednica 
združenja, dr. Bojana Zadravec. Pozdravila je vse navzoče in povedala, da je združenje v letu 2016 
delovalo uspešno. Udeležba na naših konferencah v zadnjih letih je dokaz, da delamo dobro, da so 
naši dogodki dobro sprejeti tako pri upravnih enotah kot tudi pri raznih ministrstvih in drugih organih. 
Poudarila je, da je danes za nami prvi dan konference,s temami iz različnih področij upravnih notranjih 
zadev in splošnimi temami, jutri pa bodo še delavnice iz različnih področjih. Kar pa posebej 
razveseljuje je dejstvo, da je na letošnjo konferenco prijavljenih čez 200 udeležencev. Izpostavila je 
tudi udeležbo predstavnikov Ministrstva za notranje zadeve, ki so se našemu vabilu tokrat odzvali v 
res velikem številu. Dejala je, da z organizacijo konferenc in drugih dogodkov izpolnjujemo osnovni cilj 
združenja, omogočamo članom ZUDS in drugim javnim uslužbencem upravnih enot seznanjanje z 
aktualnimi novostmi iz delovnega področja, strokovnim izpopolnjevanjem, izmenjavo izkušenj ter 
izpostavljanje problemov, s katerimi se srečujejo pri opravljanju svojega dela. Vsem članom, ki kljub 
svoji izredni zaposlenosti in v svojem prostem času aktivno sodelujejo pri pripravi in izvedbi konferenc, 
je v veliko priznanje, da so odzivi udeležencev, predavateljev in gostov pozitivni in pohvalni. Takšen 
odziv je dokaz, da združenje dejansko dela dobro in predstavlja vodilo, da še naprej nadaljujemo po 
začrtani poti, ki jo z vsakoletnimi načrti dela še bolj izpopolnjujemo. 
 
V nadaljevanju se je predsednica zahvalila vsem članom za udeležbo na občnem zboru in 
konferencah, članicam in članoma izvršnega odbora ter predsednicam sekcij za odlično sodelovanje 
ter zaključila s prepričanjem, da bomo uspešno nadaljevali v smeri zastavljenih ciljev združenja, ki jih z 
vsakoletnimi načrti kvalitetno nadgrajujemo. 



 
K točki 2: 
 
Predsednica ZUDS je predlagala, da vodenje občnega zbora prevzame delovno predsedstvo v 
sestavi: 
 

1. Marko Grujičič – predsednik 
2. Olga Knez - članica 
3. Diana Privšek – članica, zapisnikar. 
 

Za overitelja zapisnika sta predlagana: Majda Petko in Zdravko Mitrič. 
Za članici verifikacijske komisije sta predlagani: Ivanka Mevešček in Alenka Pintarič. 
 
SKLEP ŠT. 1: Občni zbor je soglasno izvolil predlagane člane delovnega predsedstva, 
zapisnikarja, overiteljev zapisnika in člana verifikacijske komisije. 
 
K točki 3: 
 
Verifikacijska komisija je podala poročilo o ugotovitvi prisotnosti: Prisotnih je 56 članov ZUDS, tako je 
občni zbor v skladu z drugim in tretjim odstavkom 14. člena Statuta ZUDS sklepčen. 
 
SKLEP ŠT. 2: Ugotavlja se, da je Občni zbor sklepčen, zato se zasedanje nadaljuje. 
 
 
K točki 4: 
 
Predsedujoči delovnega predsedstva, Marko Grujičič, je v nadaljevanju zasedanja prešel na 4. točko 
dnevnega reda in povedal, da je bil zapisnik 13. Občnega zbora, ki je bil 27. 11. 2015 v Rimskih 
Toplicah, posredovan z vabilom za občni zbor vsem članom združenja po zunz listi, objavljen pa je bil 
tudi na spletni strani združenja. Pripomb nanj ni bilo, zato je predsedujoči predlagal, da ga prisotni 
potrdijo. 
 
SKLEP ŠT. 3: Občni zbor je soglasno potrdil zapisnik 13. Občnega zbora, z dne 27. 11. 2015. 
 
 
K točki 5 in 6: 
 
O delu in poslovanju združenja je 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 in po zunz listi, je predsednica na kratko povzela poročilo o delu. Posebej se je zahvalila 
vsem članom, ker so pripravljeni del svojega prostega časa nameniti izobraževanju in delu v 
združenju. Poudarila je, da se je v letošnjem letu združenje ponovno izkazalo z izvedbo konference s 
področja upravnih notranjih zadev z več kot 200 udeleženci.  
 
Dejala je še, da so bili vsi predlogi IO, potrebni za nemoteno delovanje občnega zbora, veljavno 
sprejeti, v ta namen pa je bila sklicana tudi redna seja IO, ki je bila izvedena včeraj, 1. 12. 2016.  
 
Glede poslovnega dela poročila za leto 2016 je predsednica povedala, da so se finančna sredstva 
namenjala izključno delovanju društva in njenih članov, poraba je bila omejena na organizacijo in 
izvedbo konferenc. Porabo predstavljajo v glavnem fiksni stroški. Dodala je še, da člani sedaj že nekaj 
let ponovno plačujejo letno članarino, ki je po statutu obvezna, in ki ostaja najpomembnejši finančni vir 
za delovanje združenja. Poudarila je, da problem ni številčnost članstva, pač pa plačilo članarine, ki bi 
nam zagotavljajo delovanje brez večjih finančnih ovir.  
 
Povedala je še, da združenje na dan 30. 9. 2016 nima odprtih obveznosti. V gradivu so tudi podatki o 
finančnem poslovanju združenja za leto 2015 in za obdobje od 1. 1. 2016 do 30. 9. 2016. Letno 
poročilo za leto 2015 oziroma bilanca stanja je bila v skladu z zakonodajo predložena na AJPES. Iz 
bilance izhaja, da združenje ob koncu poslovnega leta ni imelo neporavnanih obveznosti.Poslovno 
poročilo in zaključni račun sta bila posredovana tudi nadzornemu odboru. 
 



K točki 7:  
 
Poročilo nadzornega odbora (NO) je predstavila članica NO, Milanka Neškovič. Nadzorni odbor je v 
skladu s svojimi pristojnostmi opravljal nadzor nad razpolaganjem s premoženjem združenja, pri 
čemer je ugotavljal namenskost in smotrnost porabe sredstev ter pravilnost poslovanja izvršnega 
odbora in oseb pooblaščenih za razpolaganje s sredstvi združenja. Na svoji korespondenčni seji dne 
29. 11. 2016 je sprejel sklep, s katerim je ugotovil, da je finančno materialno poslovanje združenja v 
poročevalnem obdobju skladno z nameni in cilji združenja ter sprejetimi plani poslovanja za leto 2016. 
Glede na to predlaga občnemu zboru, da se poročilo izvršnega odbora sprejme v predloženem 
besedilu. 
 
Članica nadzornega odbora je tudi povedala, da je predlog NO, da bi se med letom sestali člani IO, 
NO in predsedniki sekcij na razširjenem sestanku z namenom pregleda in razpravljanja o gradivu za 
občni zbor in drugih aktualnih zadevah, ter da NO priporoča , da se ne dogovarjamo samo po mailih. 
Dodala je še, da je mnenje NO, da mora biti vsako črtanje članov iz evidence članov združenja v 
skladu z določili statuta. 
 
K točki 8: 
 
Predsedujoči je prisotne povabil k razpravi o predstavljenih poročilih. Predsednica je želela komentirati 
predlog NO o razširjenem sestanku, pri čemer je povedala, da se IO v glavnem o vsem dogovarja po 
elektronski pošti, kar je hitreje, ugodneje, predvsem pa ceneje, in da IO meni, da ni potrebe po 
sklicevanju. Redne seje IO so praviloma pred občnim zborom oziroma tako kot nalaga statut.K 
nadaljnji razpravi se ni prijavil nihče, zato je predsedujoči predlagal, da se sprejme Poročila o delu 
ZUDS za leto 2015, Poslovno poročilo za leto 2015 in zaključni račun za leto 2014 v predloženem 
besedilu ter Poročilo nadzornega odbora s priporočilom, ki ga je predstavila članica nadzornega 
odbora. Sprejet je bil naslednji sklep: 
 
SKLEP ŠT. 4: Občni zbor je soglasno sprejel:  

- Poročilo o delu ZUDS za leto 2016, 
- Poslovno poročilo za leto 2016 
- Zaključni račun za leto 2015 in  
- Poročilo nadzornega odbora za leto 2016. 

 
K točki 9: 
 
Načrt dela ZUDS za leto 207 je predstavila predsednica združenja in poudarila, da bomo tudi v letu 
2017 nadaljevali s prizadevanji za strokovno raven dela. Izpostavila je predvsem spodbujanje članov 
za strokovno izpopolnjevanje, strokovno in kakovostno delo na upravnih področjih, ki jih pokriva 
združenje in sodelovanje pri razvoju stroke na področju uprave. Pozornost bo namenjena tudi 
sodelovanju 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, sodelovanju z državnimi organi s področja upravnih zadev pri razreševanju 
strokovnih vprašanj ter dajanjem pobud za sprejem ustrezne zakonodaje na področju upravnih zadev, 
sodelovanju z raziskovalnimi in znanstvenimi institucijami, sodelovanju s sorodnimi društvi na drugih 
področjih državne uprave, objavljanju informacij o svojem delu in strokovnih prispevkov na internetu, 
organiziranju srečanj s podobnimi društvi iz tujine ter tujimi strokovnjaki iz upravnih področij, ki jih 
pokriva ZUDS ter organiziranju srečanj članov. V letu 2017 načrtujemo izvedbo ene dvodnevne 
konference z različnimi temami, predvidoma v mesecu novembru. V nadaljevanju so bili na kratko 
predstavljeni tudi plani dela posameznih sekcij, sodelovanje s sorodnimi združenji doma in v tujini ter 
želja po aktivnejšem sodelovanju članov združenja pri oblikovanju predpisov. 
 
Glede poslovnega načrta za leto 2017 je predsednica združenja dejala, da je najpomembnejši finančni 
vir za nemoteno delovanje združenja plačilo članarine, zato bo prizadevanje za povečanje prihodkov 
še vedno usmerjeno v redno plačevanje članarine in pridobivanje novih članov. Sredstev iz donacij 
praktično ni, čeprav nekateri člani za izvedbo dogodkov vložijo veliko napora za pridobitev morebitnih 
sponzorskih sredstev ali donacije. IO bo še naprej zagotavljal, da bodo razpoložljiva sredstva 
namenjena organiziranju strokovnih dogodkov in drugih srečanja za kar najširši krog članov. 
 



Člani takšen način izpopolnjevanja in druženja zelo dobro sprejemajo, zato bi s to prakso nadaljevali 
tudi v prihodnje in po možnosti v različnih koncih Slovenije. Predsednica je pojasnila, da je v določenih 
predelih kar problem najti primerno veliko dvorano, ki bi bila cenovno sprejemljiva, zato je apelirala na 
člane, da pridobijo čim več različnih ponudb in jih posredujejo izvršnemu odboru.   
 
Po razpravi je bil sprejet naslednji sklep: 
 
SKLEP ŠT. 5:  Občni zbor sprejme Načrt dela in Poslovni načrt ZUDS za leto 2017 v 
predloženem besedilu. 
 
K točki 10: 
 
Predsednik delovnega predsedstva je povedal, je bilo besedilo predloga sprememb in dopolnitev 
statuta priloženo vabilu za občni zbor, pripomb nanj ni bilo. Osnutek sprememb je pripravila članica IO 
mag. Monika Volk, v katerega so vnesene spremembe in dopolnitve glede na zadnjo novelo Zakona o 
društvih iz leta 2011, upoštevana so bila tudi priporočila MNZ, ki so jih podali ob izvedenih nadzorih.  
 
Spremembe in dopolnitve se tako nanašajo na: 
 
• namesto besede društvo vnesena skozi celotno vsebino beseda združenje, ker je ta oblika 

združevanja neposredno omenjena v zakonu; 
• vnesen popravek skrajšanega imena, in sicer: skrajšano ime mora obvezno vsebovati še besedo 

društvo, klub, družina...v konkretnem primeru besedo združenje vneseno poslovanje združenja 
brez žiga; 

• navedeno, da je sedež v Mariboru, poslovnega naslova ni potrebno vnašati v statut, ker v kolikor 
se bo poslovni naslov znotraj Maribora spreminjal, spremembo lahko po statutu izglasuje že 
izvršni odbor in v tem primeru ni potrebna sprememba statuta; 

• nekoliko so spremenjene določbe o članstvu (kot določa zakon, je predvideno članstvo 
mladoletnih oseb in pod enakimi pogoji zakona zagotovljeno članstvu vsem zainteresiranim 
posameznikom...); 

• dodane so pridobitne dejavnosti v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD) (ob tem je 
bila pregledana celotna SKD na spletni strani AJPES in vnesene so vse potencialne dejavnosti;); 

• vnesena podlaga za ureditev statusa delovanja v javnem interesu; 
• dodana naloga izvršnega odbora, da vodi tekoče evidenco članov, ki so redno plačali članarino, 

da izdaja opomine zaradi neplačila članarine (to je bilo že do sedaj) in sprejema sklepe o črtanju iz 
evidence članstva zaradi neplačila (v zvezi s tem dodano, da v primeru pritožbe o tem dokončno 
odloča zbor članov); 

• namesto občni zbor vneseno zbor članov (izraz uporablja zakon); 
• glede nadomeščanja predsednika, ki ga v odsotnosti nadomešča tajnik, dodano, da ga 

nadomešča le glede koordinacije dela znotraj združenja, v nasprotnem primeru bi bilo potrebno 
tajnika kot drugega zakonitega zastopnika izvoliti, mu določiti pooblastila (samostojno 
zastopanje/neomejena pooblastila ali nesamostojno/omejena pooblastila) in ga dati vpisati v 
register društev, za kar pa zaenkrat v združenju ne gre.... 

 
Osnutek je obravnaval IO na včerajšnji seji in predlagal, da se besedilo drugega odstavka 15. člena 
črta in nadomesti z novim besedilom, ki glasi: »Posamezni predlogi za razpravo na občnem zboru 
morajo biti v pisni obliki posredovani izvršnemu odboru najmanj 8 dni pred sklicem občnega zbora.« 
 
Glede na osnutek sprememb in dopolnitev sprememb je IO na včerajšnji seji določil predlog 
sprememb in dopolnitev statuta in ga predlaga občnemu zboru v sprejem. 
 
SKLEP ŠT. 6:  
 
Občni zbor sprejme spremembe in dopolnitve statuta ZUDS v predlaganem besedilu. 
 
K točki 11:  
 



Predsednik delovnega predsedstva je povedal, da je izvršni odbor ZUDS na včerajšnji redni seji 
sprejel sklep, s katerim občnemu zboru predlaga, da višino članarine za leto 2017 ne spreminja 
oziroma jo določi v višini 10,00 eurov. Predlog je bil dan na glasovanje, sprejet je bil naslednji sklep: 
 
SKLEP ŠT. 7: Za leto 2017 se določi članarina v višini 10,00 eurov. 
 
V okviru te točke je predsednik delovnega predsedstva seznanil člane, da je IO na včerajšnji seji 
razpravljal o problematiki ureditve članstva in plačevanja članarine. Sprejet je bil sklep, da se tiste 
člane, ki zadnji dve leti niso plačali članarine, briše iz liste zunz. V zvezi s tem pa je bil sprejet tudi 
sklep, da se vse liste in podliste  zunz ukinejo, vzpostavi se nova lista zunz, na kateri bodo samo tisti 
člani, ki so plačali članarino za leto 2016. Takšno ureditev bi izvedli v začetku prihodnjega leta, saj se 
pri sporočanju in obveščanjih preko zunz liste pojavi veliko število oseb, ki niso več člani združenja, so 
na drugih delovnih mestih, upokojeni ipd., nenazadnje pa smo bili z različnih strani tudi večkrat 
opozorjeni, da s tem obremenjujemo pošto preko aplikacije Lotus Notes.   
 
K točki 12: 
 
Predsedujoči delovnemu predsedstvu je prisotne pozval, da izrazijo svoje mnenje in predloge. Bojana 
Zadravec je predlagala, da bi naslednji občni zbor izvedli v približno enakem terminu v sklopu 
dvodnevne konference. Posebej pa še zato, ker so v teh terminih tudi cene ugodnejše. Glede kraja 
izvedbe pa bi obdržali dosedanjo prakso z zbiranjem več ponudb, med katerimi izvršni odbor izbere 
najustreznejšega.  
 
Na podlagi glasovanja je bil sprejet sklep: 
 
SKLEP ŠT. 8: Naslednji občni zbor se izvede v novembru 2017, kraj pa določi izvršni odbor.  
 
K točki 13: 
 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
  
Predsednik delovnega predsedstva in predsednica združenja sta se na koncu vsem prisotnim 
zahvalila za sodelovanje in za udeležbo na občnem zboru.. 
 
 
Občni zbor je bil zaključen ob 18.45 uri. 
 
 
 
 
Zapisnikar:                                                                                     Predsednik delovnega predsedstva: 
Diana Privšek                                                                                    Marko Grujičič 
 
 
 
Overitelja zapisnika: 
Zdravko Mitrič 
Majda Petko  
 
 
 


