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ZDRUŽENJE STROKOVNIH DELAVCEV 
UPRAVNIH NOTRANJIH ZADEV 
 

 
www.zunz.si 
e: info@zunz.si 
 
davčna številka: 52581209 
št. poslovnega  računa:  
02038-0089735719 
 

 
Številka: 15/2010-DP 
Datum: 13. 12. 2010 
 

 
ZAPISNIK 8. OBČNEGA ZBORA  

ZDRUŽENJA STROKOVNIH DELAVCEV UPRAVNIH NOTRANJIH ZADEV,  
ki je bil dne 3. 12. 2010 s pričetkom ob 18.30 uri v Ljubljani, Austria Trend Hotel, Dunajska cesta 

154 
 
Občni zbor ob prvem sklicu ob 18.30 uri ni bil sklepčen. Ob 19.00 uri je bil sklepčen po določilu 14. 
člena Statuta. Prisotnost je razvidna iz poročila verifikacijske komisije k točki 3 (prisotnih je bilo 96 
članov). 
 
Dnevni red občnega zbora 
 

1. Pozdrav predsednice 
2. Izvolitev delovnega predsedstva (predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja)  
3. Ugotovitev prisotnosti 
4. Potrditev zapisnika prejšnje seje  
5. Poročilo o delu za leto 2010 
6. Načrt dela za leto 2011 
7. Poslovno poročilo za leto 2010 – sprejem zaključnega računa  
8. Poslovni načrt za leto 2011 
9. Poročilo nadzornega odbora  
10. Informacije iz sestanka izvršnega odbora in predsednikov sekcij, z dne 2. 12. 2010 
11. Sprejetje predloga sprememb in dopolnitev statuta (sprememba naslova združenja, 

odločanje izvršnega odbora preko dopisnih sej, oblikovanje predsedstev sekcij-
predsedstvo sestavljata predsednik in dva člana, sprememba določil o članstvu-kdor 
vplača članarino za tekoče leto, pridobi pravice in obveznosti člana ZUNZ). 

12. Sprejetje sklepa o višini članarine za leto 2011 in 2012 
13. Sprejetje sklepa o vzpostavitvi Sekcije za okolje in prostor  
14. Vzpostavitev spletne strani združenja – informacija o delovanju internetne strani 
15. Sprejem Pravilnika o priznanjih ZUNZ 
16. Določitev termina naslednjega občnega zbora 
17. Razno 

 
  
K točki 1:  
 
Občni zbor je otvorila predsednica združenja, mag. Bojana Zadravec. Pozdravila je vse navzoče in 
uvodoma poudarila, da je združenje uresničilo večino ciljev, ki jih je opredelilo na lanskem občnem 
zboru, kljub izredni zaposlenosti članov, pomanjkanju časa za prostovoljno dejavnost in nekaterim 
težavam. Zaradi številnih zakonodajnih sprememb in nedorečenosti ni prišlo do realizacije najprej 
načrtovane konference o prometu. Splošna finančna situacija v državi in varčevalni ukrepi upravnih 
enot pa so povzročili, da nismo upali izpeljati konference za orožje in informatiko, katere program je že 
pripravil Boris Pešelj. Ne glede na finančno neugodne razmere je prevladalo mnenje, da si člani 
združenja, poleg občnega zbora, zaslužijo tudi strokovno izpopolnjevanje, vendar s temami, ki bi bile 
zanimive širšemu delu združenja. Predsednica je nadalje povedala, da se povečuje zanimanje za 
aktivno delovanje tudi na drugih delovnih področjih upravnih enot, kot npr. področju okolja in prostora. 
V združenje se je v letu 2010 včlanilo 30 novih članov. Po treh letih smo v skladu s statutom ponovno 
pričeli z obveznim plačevanjem letne članarine, ki ostaja najpomembnejši finančni vir za delovanje 
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združenja. V zvezi s pridobivanjem sponzorskih sredstev je bilo pridobljeno mnenje Komisije za 
preprečevanje korupcije. Posebej je predsednica izpostavila vzpostavitev spletne strani združenja, ki 
deluje od novembra 2010 in bo nedvomno pripomogla k večji prepoznavnosti združenja. Predsednica 
se je zahvalila članicam in članom izvršnega odbora ter predsednicam in predsednikom sekcij za 
odlično sodelovanje. Posebno zahvalo je namenila tudi članicam in članom organizacijskega odbora 
ter moderatorjema za brezhibno izvedbo današnje konference. 
 
Združenje je na dan zasedanja občnega zbora prejelo elektronsko pismo članice, Irene Tršinar, 
dolgoletne urednice društvenega glasila Okno uprave. Predsednica je prisotne seznanila z vsebino 
pisma. Gospa Tršinar je zaželela združenju uspešno delo, poudarila je pomen sodelovanja z drugimi 
društvi in širšo strokovno javnostjo. Opozorila je, da moramo urediti arhiv Okna uprave.  
 
K točki 2: 
 
Predsednica je predlagala delovno predsedstvo, overitelja zapisnika in verifikacijsko komisijo v 
naslednji sestavi: 
 
- delovno predsedstvo: 
mag. Bojana Zadravec, predsednica delovnega predsedstva 
mag. Slavko Debelak, član 
Damjan Anželj, član 
Diana Privšek mag., zapisnikarica; 
 
- overitelji zapisnika: 
Ela Kocuvan Babič  
Magda Krajnc; 
 
- verifikacijska komisija: 
Sonja Podbevšek 
Katja Ferfila Može 
Simona Beigot Kuhar. 
 
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: 
 
ZUNZ na dan 3. 12. 2010 šteje 730 članov. Skladno s 14. členom statuta je občni zbor sklepčen, če je 
prisotnih več kot polovica, torej 350 članov. Občni zbor je bil sklican ob 18.30 uri, ker pa je bilo 
prisotnih 96 članov, se je zasedanje odložilo za 30 minut. Ob 19.00 uri je bil Občni zbor sklepčen s 
prisotnostjo 96 članov. Verifikacijska komisija ugotavlja, da so bili vsi člani ZUNZ-a 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. 
 
Predsedstvo je prevzelo vodenje zbora. Predsedujoča je predlagala dnevni red in glasovanje o njem z 
dvigom rok. 
 
SKLEP: Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
K točki 4: 
 
Zapisnik 7. Občnega zbora, ki je bil 27. 11. 2009 v Banovcih 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 z dvigom rok potrdil zapisnik 7. Občnega zbora z dne 27. 11. 2009. 
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K točki 5, 6, 7, 8 in 9:  
 
Na občnem zboru je o delu in poslovanju združenja poročala predsednica, mag. Bojana Zadravec. 
Glede na to, da so bila vsa poročila kot priloga vabila za občni zbor posredovana vsem članom, je 
predsednica samo na kratko povzela poročilo o delu izvršnega odbora od nastopa sedanjega mandata 
do danes, vključujoč poročila predsednikov sekcij ter poslovni del poročila oziroma finančnega 
poslovanja za leto 2010 z načrtom dela združenja za leto 2011. Izpostavila je plačevanje članarine kot 
vir dohodka združenja, saj jo je poravnalo samo nekaj čez 200 članov, zato bo potrebno skrbno 
preveriti dejanske člane združenja oziroma tiste, ki to še želijo, in ponovno pozvati člane na poravnavo 
obveznosti. Povedala je, da je navedena poročila obravnaval tudi izvršni odbor na svoji seji dne 2. 12. 
2010 in jih v predloženem besedilu predlagal občnemu zboru v sprejem. Poročila so bila dana v 
razpravo prisotnim na občnemu zboru. Razpravljal ni nihče. 
 
Vinko Poličnik je kot predsednik nadzornega odbora podal poročilo nadzornega odbora v skladu z 19. 
členom Statuta, po katerem je njegova naloga spremljanje dela izvršnega odbora in drugih organov 
društva ter predvsem nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem združenja. Povedal je, da je bil 
opravljen nadzor nad namenskostjo in smotrnostjo porabe sredstev združenja ter pravilnost 
poslovanja izvršnega odbora, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je delo združenja skladno z nameni, cilji 
in načrtom dela, negospodarno ravnanje ali druge nepravilnosti niso bile ugotovljene, bilanca stanja pa 
izkazuje dobro poslovanje. Zapisnik nadzornega odbora bo občnemu zboru posredovan naknadno.  
 
SKLEP: Občni zbor je po glasovanju z dvigom rok ugotovil, da so: 

- Poročilo o delu za leto 2010, 
- Načrt dela za leto 2011, 
- Poslovno poročilo za leto 2010 – sprejem zaključnega računa,  
- Poslovni načrt za leto 2011 in  
- Poročilo nadzornega odbora  

soglasno sprejeti.  
 
K točki 10: 
 
Predsednica je občnemu zboru podala informacijo o razširjeni 2. redni seji izvršnega odbora, ki je bila 
2. 12. 2010, na katero so bili vabljeni predsedniki sekcij, člani organizacijskega odbora za pripravo 
konference in predsednik nadzornega odbora. Največ časa je izvršni odbor namenil razpravi o 
ustanovitvi nove sekcije s področja dela izven upravnih notranjih zadev in spremembi statuta, 
predvsem spremembi imena, zaradi morebitne širitve na druga upravna področja. Izvršni odbor je 
potrdil predlog poročil o delu združenja, poslovnega poročila in letnega načrta. V nadaljevanju 
dnevnega reda bodo občnemu zboru predstavljeni ustrezni predlogi sklepov, ki jih je oblikoval izvršni 
odbor. Nadalje se je izvršni odbor dogovoril o nadaljevanju postopka za pridobitev statusa društva v 
javnem interesu in predlogu za višino članarine za leto 2011 ter o terminu prihodnje seje izvršnega 
odbora in sklica občnega zbora, pa tudi o organizaciji delovnega srečanja in drugih tekočih zadevah. 
 
K točki 11:  
 
O spremembah statuta je poročala predsednica združenja, in sicer je povedala, da so osnutek 
sprememb in dopolnitev statuta združenja prejeli vsi člani v predhodno obravnavo. Pripomb ni bilo, 
razen pripombe člana IO Marka Grujičića o spremembi imena društva v zvezi z nameravano širitvijo 
delovanja društva na druga področja. Člani izvršnega odbora so razpravljali o osnutku sprememb 
statuta in se poenotili, da obstoječe ime glede na širitev združenja ni več ustrezno, zato so predlagali, 
da se statut spremeni tudi v tem členu. Izmed več predlogov za novo ime društva, so člani podprli 
predlog Cirila Repnika, da občnemu zboru predlagajo novo ime: Združenje upravnih delavcev 
Slovenije, skrajšano ime ZUDS. Na podlagi pripomb na osnutek sprememb statuta (sprememba 
imena, črtanje zadnjega odstavka 8. člena osnutka sprememb in dopolnitev oziroma se besedilo 
popravi tako, da sekcijo vodi predsednik sekcije, ki ga imenuje IO, umik predloga za dopolnitev 3. 
člena, odločanje izvršnega odbora na dopisnih sejah…) je izvršni odbor izoblikoval predlog Sprememb 
in dopolnitev statuta in ga daje občnemu zboru v razpravo. Člani občnega zbora so se vključili v 
razpravo, pri čemer nekateri niso bili naklonjeni pobudi za širitev na druga delovna področja. Bojan 
Trnovšek je poudaril, da se izkazuje potreba po širjenju vsebin združenja in s tem povezana je tudi 
sprememba imena. Pojem »upravni delavci« pa je po njegovem mnenju dovolj širok. Ciril Repnik je bil 
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mnenja, da je pomen združenja zlasti v njegovem strokovnem delovanju, širitev na druga področja pa 
bi imela predvsem pozitivni učinek. Predsednica, mag. Bojana Zadravec je povzela, da je bila že na 
prejšnjem občnem zboru dana pobuda za proučitev potrebe po širjenju ZUNZ in tudi o spremembi 
imena. Čeprav je ustanavljanje sekcij v pristojnosti izvršnega odbora, se je izvršni odbor na svoji 
včerajšnji seji odločil, da pridobi mnenje občnega zbora, ker pa je s tem povezana tudi sprememba 
imena društva, je dala na glasovanje predlog, da se v statutu spremeni tudi ime društva.  
 
SKLEP: Soglasno je bil sprejet predlog za spremembo imena društva v Združenje upravnih delavcev 
Slovenije.  
 
SKLEP: Sedež združenja je v Mariboru, Ulica heroja Staneta 1. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
SKLEP:  Sprejme se čistopis statuta v predloženem besedilu. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
K točki 12: Izvršni odbor je na seji z dne 2. 12. 2010 izoblikoval predlog članarine za prihodnje leto, in 
sicer v nespremenjeni višini. Predlog, da bi se članarina za leti 2011 in 2012 nekoliko povišala, je bil 
sicer kasneje umaknjen, zato se predlaga, da občni zbor za leto 2011 določi članarino v znesku 10,00 
eur. 
 
SKLEP: Občni zbor za leto 2011 določi članarino v višini 10,00 eur. 
 
K točki 13: 
 
Predsednica je poročala o predlogu za ustanovitev nove sekcije združenja za področje okolja in 
prostora. Povedala je, da je bilo na včerajšnji seji izvršnega odbora veliko časa namenjeno pogovoru o 
širitvi združenja, po daljši razpravi pa so bili oblikovani zaključki, kot izhodišče za razpravo na občnem 
zboru, in sicer:  

- že na lanskem občnem zboru je bil sprejet predlog o širitvi združenja,  
- člani združenja že sedaj delajo v upravnih enotah na različnih delovnih področjih – ne samo 

na področju upravnih notranjih zadev,  
- zaradi potreb delovnega procesa uslužbenci drugih oddelkov pomagajo pri delu oddelkov za 

upravne notranje zadeve ali pa so na te oddelke začasno oziroma stalno premeščeni,  
- člani združenja so že sedaj uslužbenci ministrstev in bivši sodelavci, ki ne delajo več v 

upravnih enotah,  
- članstvo je torej že sedaj široko in ni vezano samo na upravne notranje zadeve,  
- s povečanjem števila članov in širitvijo na druga upravna področja, se bo vpliv združenja 

krepil,  
- preko sekcij, ki bodo pokrivala posamezna delovna področja, bodo člani lahko še naprej 

uveljavljali svoje interese; pomembno je, da se krepi pomen in vpliv sekcij,  
- zaradi širitve združenja nikakor ne bodo zapostavljeni dosedanji člani.    

  
Na podlagi sprejetih zaključkov je bil izvršni odbor mnenja, da o širitvi združenja z ustanovitvijo nove 
sekcije dokončno odloči občni zbor, ne glede na dejstvo, da je ustanavljanje sekcij sicer v pristojnosti 
izvršnega odbora. Predlog izvršnega odbora pa je, da se področje delovanja združenja razširi.  
 
Nekateri prisotni so bili mnenja, da bi združenje lahko imelo še kakšne druge interesno povezane 
sekcije, npr. sekcijo upokojencev. 
 
SKLEP: Občni zbor je z glasovanjem z dvigom rok soglašal s predlogom izvršnega odbora za širitev 
članstva združenja in ustanovitvijo sekcije za okolje in prostor.  
 
K točki 14:  
 
Predsednica je prisotne seznanila, da spletna stran združenja deluje že dober mesec, člani pa so bili o 
vzpostavitvi spletne strani obveščeni tudi po zunz listi. S tem je bila realizirana naloga, ki si jo je izvršni 
odbor zadal na svoji 1. redni seji marca letos. S strani članov so že prišle pobude o postavitvi 
spletnega foruma, kar je dobra ideja, še zlasti zaradi razbremenitve aplikacije Lotus Notes, preko 
katere sedaj deluje zunz lista članov in t.i. klepetalnice sekcij. Izvršni odbor je sprejel sklep, da se 
nadaljuje z nadgradnjo spletne strani v smeri vzpostavitve foruma.   
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K točki 15: 
 
Predsednica je predstavila Pravilnik o priznanjih ZUNZ, ki je bil prvič pripravljen že leta 2003, vendar 
ga občni zbor še ni prejel v obravnavo. Glede na to, da je bilo to gradivo poslano vsem članom v 
predhodno obravnavo, pripomb pa ni bilo, je izvršni odbor sprejel sklep, da se občnemu zboru 
predlaga sprejem pravilnika.  
  
SKLEP: Občni zbor z glasovanjem z dvigom rok sprejme predlog Pravilnika o priznanjih ZUNZ.   
 
K točki 16: 
 
Predsednica je pojasnila, da bi se naj občni zbor izvedel vsako leto. Na seji izvršnega odbora dne 2. 
12. 2010 so člani razpravljali tudi o varianti, da bi se prihodnje leto organizirala širša konferenca z 
aktualno problematiko, občni zbor pa bi se izvedel šele leta 2012. Izvršni odbor je sprejel sklep, da se 
bo o sklicu naslednjega občnega zbora odločal na eni izmed prihodnjih sej. 
 
Predsednica je podala tudi informacijo o izvedbi delovnega srečanja, pri čemer je bilo stališče 
izvršnega odbora enotno, da se širši posvet različnih tematik organizira v pomladnih mesecih 
prihodnjega leta. Trenutno najbolj aktualno je področje migracij, smiselno pa bilo izvesti istočasen 
strokovni posvet s področja dela več sekcij. Predhodno pa si bo izvršni odbor pridobil mnenja 
pristojnih ministrstev. 
 
K točki 17: 
 
Pod točko razno ni želel razpravljati nihče od prisotnih. Predsednica, mag. Bojana Zadravec, se je 
vsem prisotnim zahvalila za sodelovanje in predvsem za udeležbo na občnem zboru, ki je bila kljub 
izredno slabim vremenskim razmeram, nad pričakovanji. S tem je zaključila formalni del občnega 
zbora, vse prisotne pa povabila k nadaljnjemu druženju ob večerji in glasbi. 
 
Zaključeno ob 19.50 uri. 
 
 
 
V Ljubljani, 3. 12. 2010 
 
 
 
Zapisnikar:                                                                                     Predsednica delovnega predsedstva: 
Diana Privšek, mag.                                                                              mag. Bojana Zadravec 
 
 
 
Overitelja zapisnika: 
Ela Kocuvan Babič 
Magda Krajnc 
 
 
Priloga:  

- Poročilo o delu za leto 2010 
- Načrt dela za leto 2011 
- Poslovno poročilo za leto 2010 in poslovni načrt za leto 2011  
- Predlog Sprememb in dopolnitev statuta 
- Predlog Pravilnika o priznanjih  

 


