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Za vse samostalnike moškega in ženskega spola se uporablja moški spol. 
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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: 13/2010-DP
Datum: 15. 11. 2010
V A B I L O
na 8. občni zbor ZUNZ

Spoštovane članice in člani Združenja strokovnih delavcev upravnih notranjih zadev (ZUNZ), 

izvršni odbor ZUNZ v skladu s 13. členom Statuta ZUNZ, z dne 12. 11. 1999, sklicuje občni zbor ZUNZ, ki bo v petek, 3. 12. 2010, v Austria Trend Hotel, Ljubljana, Dunajska cesta 154. Vljudno ste vabljeni, da se občnega zbora udeležite. 

Občni zbor se bo pričel ob 18.30. V primeru nesklepčnosti se bo zasedanje v skladu z drugim in tretjim odstavkom 14. člena Statuta ZUNZ odložilo za 30 minut. 

Dnevni red občnega zbora
Pozdrav predsednice
	Izvolitev delovnega predsedstva (predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja) 
	Ugotovitev prisotnosti
	Potrditev zapisnika prejšnje seje 
	Poročilo o delu za leto 2010
Načrt dela za leto 2011
	Poslovno poročilo za leto 2010 – sprejem zaključnega računa 
	Poslovni načrt za leto 2011
	Poročilo nadzornega odbora 
	Informacije iz sestanka izvršnega odbora in predsednikov sekcij, z dne 2. 12. 2010
	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).
	Sprejetje sklepa o višini članarine za leto 2011 in 2012
	Sprejetje sklepa o vzpostavitvi Sekcije za okolje in prostor 
	Vzpostavitev spletne strani združenja – informacija o delovanju internetne strani
	Sprejem Pravilnika o priznanjih ZUNZ
	Določitev termina naslednjega občnega zbora
	Razno



Natančnejše podatke o lokaciji najdete na spletni strani: http://www.austria-trend.at/hotel-ljubljana/si/location.asp" http://www.austria-trend.at/hotel-ljubljana/si/location.asp. 

    Izvršni odbor ZUNZ
mag. Bojana Zadravec, predsednica

Pripravila: Diana Privšek, mag., tajnica ZUNZ


Dostavljeno:
	vsi člani ZUNZ, vabilo poslano po e-pošti (zunz@liste.gov.si)



