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ZAPISNIK 9. OBČNEGA ZBORA  

ZDRUŽENJA STROKOVNIH DELAVCEV UPRAVNIH NOTRANJIH ZADEV,  
ki je bil dne 24. 11. 2011 s pričetkom ob 18.15 uri v Mariboru, Hotel Piramida, Ulica heroja 

Šlandra 10 
 
Občni zbor ob prvem sklicu ob 18.15 uri ni bil sklepčen. Ob 18.45 uri je bil sklepčen po določilu 14. 
člena Statuta. Prisotnost je razvidna iz poročila verifikacijske komisije k točki 3 (prisotnih je bilo 74 
članov). 
 
Dnevni red občnega zbora 
 

1. Pozdrav predsednice 
2. Izvolitev delovnega predsedstva (predsedujoči, zapisnikar, član predsedstva in dva overitelja) 

in verifikacijske komisije 
3. Ugotovitev prisotnosti 
4. Potrditev zapisnika prejšnje seje  
5. Poročilo o delu za leto 2011 
6. Načrt dela za leto 2012 
7. Poslovno poročilo za leto 2011 – sprejem zaključnega računa  
8. Poslovni načrt za leto 2012 
9. Poročilo nadzornega odbora  
10. Informacije iz sestanka izvršnega odbora in predsednikov sekcij z dne 24. 11. 2011 
11. Določitev termina naslednjega občnega zbora 
12. 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 uresničilo 
večino ciljev, ki jih je opredelilo na lanskem občnem zboru, kljub izredni zaposlenosti članov in  
pomanjkanju časa za prostovoljno dejavnost. Žal pa zaradi varčevalnih ukrepov in splošne finančne 
situacije v državi ni prišlo do realizacije načrtovanih delovnih srečanj v obliki konferenc. Poudarila je, 
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 združenje se je v letu 2010 včlanilo 30 novih članov, nekaj pa tudi v 
letu 2011. V skladu s statutom smo v lanskem letu po treh letih ponovno pričeli z obveznim 
plačevanjem letne članarine, ki ostaja najpomembnejši finančni vir za delovanje združenja. 
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: 
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- delovno predsedstvo: 
dr. Bojana Zadravec, predsednica delovnega predsedstva 
Majda Petko, članica 
Diana Privšek mag., zapisnikarica; 
 
- overitelji zapisnika: 
Miroslav Mauko  
Saša Tivadar 
 
- verifikacijska komisija: 
Danica Henigman Ban 
Margareta Polanec Stepančič 
 
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 24. 11. 2011 šteje 730 članov. Skladno s 14. členom statuta je občni zbor sklepčen, če 
je prisotnih več kot polovica, torej 365 članov. Občni zbor je bil sklican ob 18.15 uri, ker pa je bilo 
prisotnih 74 članov, se je zasedanje odložilo za 30 minut. Ob 18.45 uri je bil občni zbor sklepčen s 
prisotnostjo 74 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. 
 
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 8. Občnega zbora, ki je bil 3. 12. 2010 v Ljubljani 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 8. Občnega zbora z dne 3. 12. 2010. 
 
 
K točki 5, 6, 7, 8 in 9:  
 
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, 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 2011 z načrtom dela združenja za leto 2012. Izpostavila je plačevanje članarine kot 
vir dohodka združenja in pozvala prisotne na redno izpolnjevanje obveznosti plačevanja članarine. 
Predsednica je na kratko predstavila poročilo o delu združenja za leto 2011 in izpostavila predvsem 
finančni problem, zaradi katerega nismo uspeli organizirati večjega delovnega srečanja, kljub temu pa 
so sekcije aktivno sodelovale pri pripravi sprememb in dopolnitev zakonodaje na konkretnih delovnih 
področjih. Realizirana je bila tudi razširitev področij delovanja združenja, saj sta bili ustanovljeni 
sekcija za okolje in prostor in sekcija za tretje življenjsko obdobje. Glede načrtovanega delovanja 
združenja je predsednica poudarila še nadaljnje prizadevanje za strokovno raven dela, sodelovanje pri 
razvoju stroke upravnih zadev, spodbujanje članstva za strokovno izpopolnjevanje ter strokovno in 



kvalitetno delo na področjih delovanja združenja. Prizadevanja bodo tekla tudi v smeri sodelovanja s 
sorodnimi domačimi in tujimi društvi, institucijami in posameznimi strokovnjaki ter skrbi z rednim 
informiranjem članov o delu združenja in objavljanju aktualnih prispevkov. Povedala je, da je 
navedena poročila obravnaval tudi izvršni odbor na svoji seji dne 24. 11. 2011. Člani IO so bili mnenja, 
da se v letu 2012 organizirata  dva dogodka v obliki konference, v zadnjem tromesečju pa še občni 
zbor s tematiko, ki bo zanimiva za vse člane, zato je bil načrt dela združenja v tem delu dopolnjen in 
kot tak predlagan občnemu zboru v sprejem.  
 
Predsednica je predstavila poslovni del poročila za leto 2011 in finančni načrt za leto 2012 – navedeni 
dokumenti so bili posredovani članom v predhodno obravnavo. Porabo predstavljajo fiksni stroški, 
sicer pa druge porabe nismo imeli. Problem je članarina, ki je še vedno niso plačali vsi člani. Na 
pobudo člana IO je IO razpravljal o predlogu, da bi nekoga zadolžili npr. za več upravnih enot skupaj, 
da bi poskrbel za plačilo članarine oziroma nekoga na upravnih enotah za kontaktno osebo. 
Predsednica je povedala, da je vabilo za včlanitev poslala vsem ministrstvom s prošnjo, da ga 
posredujejo svojim uslužbencem. Poudarila je, da problem ni številčnost članstva, pač pa plačilo 
članarine, ki bi nam zagotavljajo delovanje brez večjih finančnih ovir. IO je predlog poslovnega 
poročila dopolnil, in sicer v obrazložitvi, saj je predsednica pojasnila, da je bilo poročilo pravilno 
sestavljeno, da pa ga je potrebno dopolniti s podatkom o plačanih računih iz leta 2010 za izvedbo 
občnega zbora in konference, ki so bili plačani v januarju leta 2011. 
 
Poročila so bila dana v razpravo prisotnim na občnemu zboru. Razpravljal ni nihče. 
 
IO je na svoji seji dne 24. 11. 2011 prejel tudi telefonsko sporočilo predsednika Nadzornega odbora, g. 
Vinka Poličnika, glede poročila nadzornega odbora za občni zbor, ker se sam zaradi nepredvidenih 
dogodkov ni mogel udeležiti občnega zbora. Kasneje pa je poročilo Nadzornega odbora prispelo tudi 
po elektronski poti. Iz poročila izhaja, da je Nadzorni odbor na korespondenčni seji dne 17. 11. 2011 
na podlagi dostavljenega poslovnega poročila za leto 2011, od 1.1.2011 do 31.10.2011, poročila za 
leto 2011 in plana dela za leto 2012 ter obrazložitve poslovnega poročila za leto 2011, sprejel sklep, s 
katerim ugotavlja, da je finančno materialno poslovanje združenja v obdobju 30.10. 2010 do 
17.11.2011 v skladu z nameni in cilji združenja ter sprejetimi načrti. Nepravilnosti niso bile ugotovljene, 
zato predlaga občnemu zboru združenja, da poročilo sprejme v predloženem besedilu. 
 
SKLEP: Občni zbor je po glasovanju z dvigom rok ugotovil, da so: 

- Poročilo o delu za leto 2011, 
- Načrt dela za leto 2012, 
- Poslovno poročilo za leto 2011 – sprejem zaključnega računa,  
- Poslovni načrt za leto 2012 in  
- Poročilo nadzornega odbora  

soglasno sprejeti.  
 
 
K točki 10: 
 
Predsednica je občnemu zboru podala informacijo o razširjeni 3. redni seji izvršnega odbora, ki je bila 
24. 11. 2011, na katero so bili vabljeni predsedniki sekcij in predsednik nadzornega odbora. IO je 
razpravljal o organizaciji delovnega srečanja. Dogovorjeno je bilo, da se v letu 2012 organizirata  dva 
dogodka v obliki konference, ki naj bosta na četrtek, v zadnjem tromesečju, na petek, pa še občni zbor 
s tematiko, ki bo zanimiva za vse člane. Največ časa je IO namenil razpravi o zagotovitvi nadaljnjega 
uspešnega delovanja združenja zaradi pomanjkanja sredstev. Vzrok za to je predvsem trenutna 
finančna situacija v državni upravi. Zaradi trenutne situacije v tem letu od upravnih enot ni bilo mogoče 
pričakovati plačila kotizacije za kakšno delovno srečanje. Zaradi tega je oteženo organiziranje večjih 
srečanj in dogodkov in smo v veliki meri odvisni od pridobljenih sponzorskih sredstev. Že lani smo si 
pridobili mnenje Komisije za preprečevanje korupcije v zvezi s pridobivanjem sponzorskih sredstev, s 
katerim so bili seznanjeni vsi člani. Bistveno je, da mora biti sponzoriranje transparetno, obvezno mora 
biti sklenjena sponzorska pogodba, namen sponzorskih sredstev pa ne sme biti konkreten, saj o 
porabi sredstev odloča IO. Predsednica je ponovno pozvala člane, da po svojih močeh poskušajo 
pritegniti sponzorje. Do sedaj smo uspešno pritegnili k sodelovanju podjetje Genis, ki je bil naš 
sponzor tako lani kot letos, potrudili pa se bomo, da bomo z medsebojnim sodelovanjem nadaljevali 
tudi prihodnje leto. Nadalje je IO odločal tudi o razrešitvi dveh predsednikov sekcij, ki sta tekom leta 
izrazila željo po razrešitvi s te funkcije in o imenovanju novih predsednikov sekcij. Razrešil je 



Miroslava Mauka s funkcije predsednika sekcije za informatiko in Cirila Repnika s funkcije predsednika 
sekcije za orožje in eksplozivne snovi ter zbiranje in združevanje. Za nova predsednika sekcij sta bila 
imenovana Peter Špec za sekcijo za informatiko in Marjan Kocjančič za sekcijo za orožje in 
eksplozivne snovi ter zbiranje in združevanje. Predsednica pa je prisotnim podala tudi informacijo, da 
je bila na Ministrstvo za javno upravo vložena vloga za pridobitev statusa društva v javnem interesu. O 
tem smo članstvo obvestili tudi preko spletne strani. Želja je, da bi z vlogo uspeli, saj takšen status 
omogoča boljše pogoje za delo. Izvršni odbor je na seji z dne 24. 11. 2011 izoblikoval predlog 
članarine za prihodnje leto, in sicer v nespremenjeni višini, zato se predlaga, da občni zbor za leto 
2012 določi članarino v znesku 10,00 eur. Po glasovanju z dvigom rok je bil soglasno sprejet: 
 
SKLEP: Občni zbor za leto 2012 določi članarino v višini 10,00 eur. 
 
 
K točki 11:  
 
Predsednica je povedala, da se v skladu s statutom redni občni zbor sklicuje vsako leto. Letošnji občni 
zbor je bil povezan s spremljevalnim programom z različnimi zanimivimi tematikami. Na podlagi števila 
prisotnih udeležencev občnega zbora lahko zaključimo, da je bila organizacija uspešna, kljub temu pa 
bo IO upošteval želje članov, da naj bo v prihodnje občni zbor ob petkih in v zadnji tretjini leta. Kot 
možne lokacije so člani predlagali Maribor, Čatež, Laško, Podčetrtek, Šmarješke Toplice. IO je sprejel 
sklep, da bo o terminu in lokaciji naslednjega občnega zbora odločal na eni izmed prihodnjih sej. 
 
 
K točki 12: 
 
Pod točko razno ni želel razpravljati nihče od prisotnih. Predsednica, dr. Bojana Zadravec, se je vsem 
prisotnim zahvalila za sodelovanje in predvsem za udeležbo na občnem zboru, ki je bila kljub četrtku 
oziroma dejstvu, da je naslednji dan delovni, nad pričakovanji. S tem je zaključila formalni del občnega 
zbora, vse prisotne pa povabila k nadaljnjemu druženju ob večerji in glasbi. 
 
 
Zaključeno ob 19.30 uri. 
 
 
V Mariboru, 24. 11. 2011 
 
 
Zapisnikar:                                                                                     Predsednica delovnega predsedstva: 
Diana Privšek, mag.                                                                              dr. Bojana Zadravec 
 
 
 
Overitelja zapisnika: 
Miroslav Mauko 
Saša Tivadar  
 
 
Priloga:  

- Poročilo o delu za leto 2011 
- Načrt dela za leto 2012 
- Poslovno poročilo za leto 2011 in poslovni načrt za leto 2012  


