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V A B I L O 
na 12. občni zbor ZUDS 

 
Spoštovane članice in člani Združenja upravnih delavcev Slovenije (ZUDS),  
 
izvršni odbor ZUDS v skladu s 13. členom Statuta ZUDS z dne 3. 12. 2010, sklicuje volilni občni zbor 
ZUDS, ki bo v petek, 24. 10. 2014, v prostorih hotela Vivat v Moravskih Toplicah.  
 
Občni zbor se bo pričel po zaključku konference ob 18.30 uri. V primeru nesklepčnosti se bo 
zasedanje v skladu z drugim in tretjim odstavkom 14. člena Statuta ZUDS odložilo za 30 minut.  
 
Dnevni red občnega zbora: 
 

1. Pozdrav predsednice 
2. Izvolitev delovnega predsedstva (predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja ter tri člane 

verifikacijske komisije)  
3. Ugotovitev prisotnosti – poročilo verifikacijske komisije 
4. Izvolitev volilne komisije 
5. Potrditev zapisnika 11. občnega zbora  
6. Sprejem predloga Pravilnika o kandidiranju in volitvah v organe Združenja upravnih delavcev 

Slovenije 
7. Poročilo o delu za leto 2014 
8. Poslovno poročilo za leto 2014 – sprejem zaključnega računa 
9. Poročilo nadzornega odbora 
10. Razprava o poročilih in sprejem 
11. Volitve članov organov ZUDS 
12. Poročilo volilne komisije 
13. Razrešitev dosedanjega vodstva in članov organov ZUDS 
14. Razglasitev izida glasovanja  
15. Načrt dela in poslovni načrt za leto 2015 
16. Informacija glede statusa društva v javnem interesu  
17. Predlog višine članarine za leto 2015  
18. Določitev termina naslednjega občnega zbora 
19. Razno 

 
Gradivo za posamezne točke dnevnega reda boste prejeli naknadno. Plačilo članarine ZUDS za leto 
2014 v znesku 10,00 evrov bo možno tudi na dan občnega zbora. 
 
Kot ste že seznanjeni, bo pred občnim zborom potekala Konferenca Združenja upravnih delavcev 
Slovenije s področja upravnih notranjih zadev ter okolja in prostora. Po volitvah in končanem občnem 
zboru bomo tradicionalno nadaljevali z družabnim srečanjem.   
 
Diana Privšek                                                                   dr. Bojana Zadravec 
Tajnica ZUDS                                                                   Predsednica 
 
 
Dostavljeno: 

- vsi člani ZUDS, vabilo poslano po e-pošti (zunz@liste.gov.si) 
- spletna stran ZUDS (www.zunz.si) 


