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Članice in člani ZUDS 

Uslužbenke in uslužbenci upravnih enot 

Uslužbenke in uslužbenci Ministrstva za notranje zadeve 

 

 

Zadeva: Konferenca s področja orožja – vabilo  

 

Spoštovane članice in spoštovani člani ZUDS,  

spoštovane uslužbenke in spoštovani uslužbenci upravnih enot in Ministrstva za notranje zadeve 

 

Sekcija za orožje in eksplozivne snovi ter zbiranje in združevanje, ki deluje v okviru Združenja 

upravnih delavcev Slovenije (ZUDS), organizira  

v četrtek, 7. 6. 2012, v Mariboru  

 

Konferenco s področja orožja. 

 

Konferenca bo potekala med 9.00 in 15.00 v veliki učilnici podjetja Varnost Maribor d.d., Ulica 

kraljeviča Marka ul. 5, Maribor.  

 

Program konference:  

8.45 do 9.00 Podjetje Varnost Maribor d.d. Prihod udeležencev 

9.00 Velika učilnica Pozdravni nagovori 

9.10 do 10.30 Velika učilnica  Teoretični del: Varno delo in 

rokovanje z orožjem 

   

10.30 do 10.40 Odhod udeležencev do strelišča 

Strelskega društva Policist 

 

   

10.40 do 12.15 Strelišče SD Policist Praktični del usposabljanja 

   

12.15 do 13.00 Odmor za kosilo 
V neposredni bližini podjetja Varnost se 
nahaja restavraciji Jager, Ulica 
kraljeviča Marka 19, kjer lahko 
udeleženci kosijo za 5,00 evrov. 

 

   

13.00 do 15.00 Velika učilnica podjetja 

Varnost Maribor d.d. 

Nadaljevanje teoretičnega 

dela usposabljanja: 

Problematika v zvezi z 

izvajanjem Zakona o orožju 

Prvi del konference bosta moderirala: George Simič, policijski inšpektor, predsednik Strelskega 

društva Policist in Jernej Kalšek, svetovalec za varnost in inštruktor športnega streljanja.  
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Drugi del konference bo moderiral: Rajko Pučnik, sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve (Sektor 

za zbiranja in orožja). 

 

Konferenca je namenjena uslužbenkam in uslužbencem upravnih enot, ki delajo na področju orožja in 

vodjem oddelkov za upravne notranje zadeve. Članstvo v združenju ni pogoj za udeležbo na 

konferenci.  

 

Zaradi trenutnega finančnega stanja v javni upravi Združenje upravnih delavcev Slovenije za 

organizacijo in izvedbo konference ne bo obračunalo kotizacije. Strošek kosila je zato strošek 

posameznega udeleženca.  

 

Vljudno prosimo, da najkasneje do 22. 5. 2012 na e-naslov marjan.kocjancic@gov.si pošljete seznam 

udeležencev iz vaše upravne enote. Prosimo, da navedete, za koliko udeležencev želite, da naročimo 

kosilo.  

 

Zahvaljujemo se vsem, ki so pokazali pripravljenost sodelovati pri pripravah in izvedbi konference.  

 

V pričakovanju vaših prijav vas lepo pozdravljamo.  

 

 

Marjan Kocjančič, predsednik Sekcija za orožje in eksplozivne snovi ter zbiranje in združevanje 

 

dr. Bojana Zadravec, predsednica združenja 

 

 

 

 

Poslati po e-pošti:  

- Dr. Vinko Gorenak, minister 

- Mag. Bojan Trnovšek, v. d. generalnega direktorja Direktorata za upravne notranje zadeve, 

migracije in naturalizacijo pri MNZ 

- Ministrstvo za notranje zadeve  

- ZUNZ lista 

- Vse upravne enote 

 

V vednost po e-pošti:  

- Varnost Maribor d.d. 

- Strelsko društvo Policist 
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