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V A B I L O 
na 3. sejo izvršnega odbora ZUDS in predsednikov sekcij 

 
 

Spoštovane članice in člani izvršnega odbora ZUDS, 
spoštovane predsednice in predsedniki sekcij,  
 
 
v skladu z 18. členom Statuta ZUDS, z dne 3. 12. 2010 (čistopis), sklicujem 3. sejo izvršnega odbora 
ZUDS, ki bo potekala v četrtek, 24. 11. 2011, v prostorih hotela Piramida, Ulica heroja Šlandra 10, 
Maribor. Na sejo so povabljeni tudi predsedniki sekcij in člani nadzornega odbora. 
 
Vljudno ste vabljeni, da se seje udeležite.  
 
Seja se bo pričela ob 14.00 uri 
 
 
Dnevni red: 
 

1. Pozdrav 
2. Ugotovitev prisotnosti 
3. Potrditev zapisnika prejšnje seje  
4. Potrditev sklepov, sprejetih na dopisnih sejah  
5. Obravnava poročila o delu ZUNZ v letu 2011 
6. Obravnava načrta dela ZUNZ za leto 2012 
7. Obravnava finančnega poročila ZUNZ za leto 2011 
8. Obravnava finančnega načrta ZUNZ za leto 2012 
9. Informacija glede statusa društva v javnem interesu  
10. Predlog višine članarine za leto 2012  
11. Razrešitev in imenovanje novih predsednikov sekcij (sekcija za informatiko, sekcija za orožje, 

zbiranje in združevanje in sekcije za tretje življenjsko obdobje)  
12. Pridobivanje sponzorskih sredstev 
13. Določitev termina naslednjega sestanka IO 
14. Predlog termina za občni zbor v letu 2012 
15. Organizacija delovnega srečanja članov ZUDS v letu 2012 
16. Udeležba članov ZUDS na 12. kongresu Evropske zveze matičark in matičarjev 
17. Razno. 

 
Sejo IO ZUNZ bo vodila Bojana Zadravec.  
 
 
Prosimo, da svojo udeležbo obvezno potrdite najkasneje do ponedeljka, 21. 11. 2011, na 
elektronski naslov tajnice: diana.privsek@gov.si ali predsednice: bojana.zadravec@gov.si, ali na tel. 
št. 02/6542-350, 041/703-599. 
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Hotel Piramida je od avtocest oddaljen 5 km, od Železniške postaje Maribor pa 0,2 km. Natančnejše 
podatke o lokaciji najdete na spletni strani:  
 
http://www.hotel.info/booking.aspx?h_hmid=229594&cpnll=371&cpn=45&ef_id=911Ou77lj1UAAEDq%
3a20111110120909%3as&lng=SL&h_tab=4&gclid=CIOevKyErKwCFU1ItAodLFMP2g 
 

 
 

Pripravila:  
Diana Privšek mag., dr. Bojana Zadravec, 
Tajnica ZUDS predsednica ZUDS 
  
 
Dostavljeno:  

- vsi člani IO, vabilo poslano po e-pošti 
- vsi predsedniki sekcij, vabilo poslano po e-pošti 
- člani nadzornega odbora, vabilo poslano po e-pošti 
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