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ZAPISNIK 13. OBČNEGA ZBORA
ZDRUŽENJA UPRAVNIH DELAVCEV SLOVENIJE
ki je bil dne 27. 11. 2015 s pričetkom ob 18.30 uri prostorih Hotela Rimski dvor, Rimske Toplice
Občni zbor ob prvem sklicu ob 18.00 uri ni bil sklepčen. Ob 18.30 uri je bil občni zbor sklepčen po
določilu 14. člena Statuta. Prisotnost je razvidna iz poročila verifikacijske komisije k točki 2 (prisotnih je
bilo 53 članov).
Dnevni red občnega zbora
1. Pozdrav predsednice
2. Izvolitev delovnega predsedstva (predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja ter dva člana
verifikacijske komisije)
3. Ugotovitev prisotnosti – poročilo verifikacijske komisije
4. Potrditev zapisnika 12. občnega zbora
5. Poročilo o delu za leto 2015
6. Poslovno poročilo za leto 2015 – sprejem zaključnega računa
7. Poročilo nadzornega odbora
8. Razprava o poročilih in sprejem
9. Načrt dela in poslovni načrt za leto 2016
10. Predlog višine članarine za leto 2016
11. »Matičarke in sklepanje zakonskih zvez« - obravnava pobude in predlogov sekcije za osebna
stanja
12. Določitev termina naslednjega občnega zbora
13. 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 v letu 2015
delovalo izredno uspešno, saj sta bili izvedeni dve konferenci, ki se ju je skupno udeležilo 320
udeleženk in udeležencev iz upravnih enot, Ministrstva za notranje zadeve RS, Ministrstva za zunanje
zadeve RS, Generalne policijske uprave RS, Policijske uprave Koper. Poudarila je, da si člani
združenja, ne glede na finančno neugodne razmere, poleg občnega zbora, zaslužijo tudi strokovno
izpopolnjevanje, tudi s temami, ki so zanimive širšemu delu združenja. Vsem članom, ki kljub svoji
izredni zaposlenosti in v svojem prostem času aktivno sodelujejo pri pripravi in izvedbi konferenc, je v
veliko priznanje, da so odzivi udeležencev, predavateljev in gostov pozitivni in pohvalni. Takšen odziv
je dokaz, da združenje dejansko dela dobro in predstavlja vodilo, da še naprej nadaljujemo po začrtani
poti, ki jo z vsakoletnimi načrti dela še bolj izpopolnjujemo.
V nadaljevanju se je predsednica zahvalila vsem članom za udeležbo na občnem zboru in
konferencah, članicam in članom izvršnega odbora ter predsednicam in predsednikom sekcij pa za
odlično sodelovanje.
K točki 2:
Predsednica ZUDS je predlagala, da vodenje občnega zbora prevzame delovno predsedstvo v
sestavi:

1.
2.
3.
4.

Marko Grujičič – predsednik
Diana Privšek – zapisnikar
Manja Božič – overitelj zapisnika
Alenka Pintarič – overitelj zapisnika.

Za članici verifikacijske komisije sta predlagani: Liljana Leš in Majda Petko.
SKLEP ŠT. 1: Občni zbor je soglasno izvolil predlagane člane delovnega predsedstva,
zapisnikarja, overiteljev zapisnika in člana verifikacijske komisije.
K točki 3:
Verifikacijska komisija je podala poročilo o ugotovitvi prisotnosti: Prisotnih je 53 članov ZUDS, tako je
občni zbor v skladu z drugim in tretjim odstavkom 14. člena Statuta ZUDS sklepčen.
SKLEP ŠT. 2: Ugotavlja se, da je Občni zbor sklepčen, zato se zasedanje nadaljuje.
K točki 4:
Predsedujoči delovnega predsedstva, Marko Grujičič, je v nadaljevanju zasedanja prešel na 4. točko
dnevnega reda in povedal, da je bil zapisnik 12. Občnega zbora, ki je bil 24. 10. 2014 v Moravskih
Toplicah, posredovan z vabilom za občni zbor vsem članom združenja po zunz listi, objavljen pa je bil
tudi na spletni strani združenja. Pripomb nanj ni bilo, zato je predsedujoči predlagal, da ga prisotni
potrdijo.
SKLEP ŠT. 3: Občni zbor je soglasno potrdil zapisnik 12. Občnega zbora, z dne 24. 10. 2014.
K točki 5 in 6:
O delu in poslovanju združenja je poročala predsednica, dr. Bojana Zadravec. Glede na to, da so bila
vsa poročila kot priloga vabila za občni zbor posredovana vsem članom preko objave na spletni strani
združenja in po zunz listi, je predsednica na kratko povzela poročilo o delu. Posebej se je zahvalila
vsem članom, ker so pripravljeni del svojega prostega časa nameniti izobraževanju in delu v
združenju. Poudarila je, da se je v letošnjem letu združenje ponovno izkazalo z izvedbo dveh
konferenc, ki se ju je skupno udeležilo 320 udeležencev. IO je prejel za organizacijo konference v
Mariboru številne pohvale.
Dejala je še, da so bili vsi predlogi IO, potrebni za nemoteno delovanje občnega zbora, veljavno
sprejeti, v ta namen pa je bila sklicana tudi redna seja IO, ki je bila izvedena danes.
Glede poslovnega dela poročila za leto 2015 je predsednica povedala, da so se finančna sredstva
namenjala izključno delovanju društva in njenih članov, poraba je bila omejena na organizacijo in
izvedbo konferenc. Porabo predstavljajo v glavnem fiksni stroški. Dodala je še, da člani sedaj že nekaj
let ponovno plačujejo letno članarino, ki je po statutu obvezna, in ki ostaja najpomembnejši finančni vir
za delovanje združenja. Poudarila je, da problem ni številčnost članstva, pač pa plačilo članarine, ki bi
nam zagotavljajo delovanje brez večjih finančnih ovir.
Povedala je še, da združenje na dan 31. 10. 2015 nima odprtih obveznosti. V gradivu so tudi podatki o
zaključnem računu oziroma Letno poročilo za leto 2014 z dne 8. 3. 2015, ki je bilo v skladu z
zakonodajo predloženo na AJPES. Iz bilance izhaja, da združenje ob koncu poslovnega leta ni imelo
neporavnanih obveznosti.Poslovno poročilo in zaključni račun sta bila posredovana tudi nadzornemu
odboru.
K točki 7:
Poročilo nadzornega odbora (NO) je predstavila članica NO, Milanka Neškovič. Nadzorni odbor je v
skladu s svojimi pristojnostmi opravljal nadzor nad razpolaganjem s premoženjem združenja, pri
čemer je ugotavljal namenskost in smotrnost porabe sredstev ter pravilnost poslovanja izvršnega

odbora in oseb pooblaščenih za razpolaganje s sredstvi združenja. Na svoji korespondenčni seji dne
26. 11. 2015 je sprejel sklep, s katerim je ugotovil, da je finančno materialno poslovanje združenja v
poročevalnem obdobju skladno z nameni in cilji združenja ter sprejetimi plani poslovanja za leto 2015.
Glede na to predlaga občnemu zboru, da se poročilo izvršnega odbora sprejme v predloženem
besedilu.
Dodatno k navedenemu sklepu pa je nadzorni odbor podal tudi priporočilo, da mu izvršni odbor po
zaključku poslovnega leta 2015 posreduje poročilo o bilanci stanja.
K točki 8:
Predsedujoči je prisotne povabil k razpravi o predstavljenih poročilih. K razpravi se ni prijavil nihče,
zato je predsedujoči predlagal, da se sprejme Poročila o delu ZUDS za leto 2015, Poslovno poročilo
za leto 2015 in zaključni račun za leto 2014 v predloženem besedilu ter Poročilo nadzornega odbora s
priporočilom, ki ga je predstavila članica nadzornega odbora. Sprejet je bil naslednji sklep:
SKLEP ŠT. 4: Občni zbor je soglasno sprejel:
- Poročilo o delu ZUDS za leto 2015,
- Poslovno poročilo za leto 2015
- Zaključni račun za leto 2014 in
- Poročilo nadzornega odbora za leto 2015.
K točki 9:
Načrt dela ZUDS v letu 2016 je predstavila predsednica združenja in poudarila, da bomo tudi v letu
2016 nadaljevali s prizadevanji za strokovno raven dela. Izpostavila je predvsem spodbujanje članov
za strokovno izpopolnjevanje, strokovno in kakovostno delo na upravnih področjih, ki jih pokriva
združenje in sodelovanje pri razvoju stroke na področju uprave. Pozornost bo namenjena tudi
sodelovanju s tujimi strokovnjaki s področja delovanja društva in sorodnimi društvi, sodelovanjem z
organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali znanstveno ukvarjajo s področjem pravnih in
upravnih znanosti, sodelovanju z državnimi organi s področja upravnih zadev pri razreševanju
strokovnih vprašanj ter dajanjem pobud za sprejem ustrezne zakonodaje na področju upravnih zadev,
sodelovanju z raziskovalnimi in znanstvenimi institucijami, sodelovanju s sorodnimi društvi na drugih
področjih državne uprave, objavljanju informacij o svojem delu in strokovnih prispevkov na internetu,
organiziranju srečanj s podobnimi društvi iz tujine ter tujimi strokovnjaki iz upravnih področij, ki jih
pokriva ZUDS ter organiziranju srečanj članov. V letu 2016 načrtujemo izvedbo ene dvodnevne
konference z različnimi temami, predvidoma v jesenskem času, prizadevali pa si bomo za organizirati
še eno krajše delovno srečanje v prvi polovici leta. V nadaljevanju so bili na kratko predstavljeni tudi
plani dela posameznih sekcij, sodelovanje s sorodnimi združenji doma in v tujini ter želja po
aktivnejšem sodelovanju članov združenja pri oblikovanju predpisov.
Glede poslovnega načrta za leto 2016 je predsednica združenja dejala, da je najpomembnejši finančni
vir za nemoteno delovanje združenja plačilo članarine, zato bo prizadevanje za povečanje prihodkov
še vedno usmerjeno v redno plačevanje članarine in pridobivanje novih članov. Sredstev iz donacij
praktično ni, čeprav nekateri člani za izvedbo dogodkov vložijo veliko napora za pridobitev morebitnih
sponzorskih sredstev ali donacije. IO bo še naprej zagotavljal, da bodo razpoložljiva sredstva
namenjena organiziranju strokovnih dogodkov in drugih srečanja za kar najširši krog članov.
Sodelujoči v razpravi so menili, da se je do sedaj izvedba dvodnevnih konferenc izkazala za koristno.
Člani takšen način izpopolnjevanja in druženja zelo dobro sprejemajo, zato bi s to prakso nadaljevali
tudi v prihodnje in po možnosti v različnih koncih Slovenije. Predsednica je pojasnila, da je v določenih
predelih kar problem najti primerno veliko dvorano, ki bi bila cenovno sprejemljiva, zato je apelirala na
člane, da pridobijo čim več različnih ponudb in jih posredujejo izvršnemu odboru.
Člani so razpravljali tudi o tem, da bi morala iti naša prizadevanja v smeri kar najbolj aktivnega
sodelovanja v projektnih skupinah ali komisijah na ministrstvih, s čemer bi dosegli vključenost naših
članov, ki dejansko delajo na določenem področju.
Po razpravi je bil sprejet naslednji sklep:

SKLEP ŠT. 5: Občni zbor sprejme Načrt dela in Poslovni načrt ZUDS za leto 2016 v
predloženem besedilu.
K točki 10:
Predsednik delovnega predsedstva je povedal, da je izvršni odbor ZUDS na današnji seji sprejel
sklep, s katerim občnemu zboru predlaga, da višino članarine za leto 2016 ne spreminja oziroma jo
določi v višini 10,00 eurov. Predlog je bil dan na glasovanje, sprejet je bil naslednji sklep:
SKLEP ŠT. 6: Za leto 2016 se določi članarina v višini 10,00 eurov.
K točki 11:
Predsednica Sekcije za osebna stanja, Marjeta Staroverski, je na kratko povzela predlog sekcije v
zvezi s problematiko matičarjev pri sklepanju zakonskih zvez. Celotna problematika je bila v pisni
obliki posredovana članov z vabilom za občni zbor, poudarila pa je, da bi s pristojnim ministrstvom
morali dogovorno pristopiti k spremembi pravilnika, ureditvi plačila matičarjev za urejenost, nakup
svečane obleke, plačila kilometrine in nadur ipd. Sekcija je predlagala, da se občni zbor opredeli do
konkretnih predlogov in jih sprejme, te pa bi potem posredovali resornemu ministrstvu v preučitev.
V razpravi je sodelovalo več članov, in sicer je Milanka Neškovič menila, da bi matičarji morali dobiti
poseben dodatek k plači, Liljana Leš pa je dejala, da bi razliko v znesku, ki jo plačata zakonca za
sklenitev zakonske zveze izven uradnega prostora, lahko obdržala upravna enota in tako iz te razlike
plačala matičarje. Vida Omerzel je dodala, da je tak predlog že bil, vendar zaradi obrazložitve, da gre
za sredstva, ki se nakazujejo na proračun, ni bil sprejet. Dano je bilo več predlogov in rešitev, tudi ta,
da pri sklepanju zakonske zveze ne bi bilo več pooblaščencev, vendar je bil končni predlog drugačen
kot je bilo v razgovoru. Vincenc Habjan je bil mnenja, da predlog sekcije glede finančnih sredstev na
Vladi RS verjetno ne bo sprejet, je pa pripravljen sodelovati pri pripravi predloga za vsaj delno ureditev
problemov. Marjeta Staroverski je dodala, da matičarji razumejo neugodno ekonomsko finančno
situacijo, so pa tudi edini, ki delajo več kot 40 ur na teden, ter ob praznikih in dela prostih dnevih. Prav
tako ni poročnih ali drugih primernih map, tudi če mladoporočenca založita sredstva, svečani prostor je
v glavnem opremljen s suhimi rožami. Poudarila je, da pa so le matičarji tisti, katerim gre pripisati
zasluge za matični register. Povedala je, da imajo matičarji občutek, da gre že za neko poniževanje, v
izogib očitkom bi želeli, da se jim prisluhne, da opozorijo na pomembnost dela, ki ga opravljajo ter na
neustrezno plačilo za opravljeno delo in druge stroške, ki jih imajo. Bojana Zadravec je dejala, da
mora združenje, ne glede na perečo problematiko matičarjev, zastopati interese vseh javnih
uslužbencev članov združenja. Po njenem mnenju pa je bila velika napaka, da so bile ukinjene
upravne takse in je tako izpadel kar velik del finančnih prihodkov. Katja Ferfila Može je bila mnenja, da
bi bilo verjetno bolje, če bi predloge Sekcije za osebna stanja ponovno preučili in jih zastavili tako, da
bo problematika čim bolj strnjena, vsebinsko podkrepljena z vsebovanimi pobudami, o katerih bi s
pristojnimi ministrstvi lahko vodili argumentiran dialog, opozoriti pa je treba tudi na kadrovske težave.
Na podlagi razprave so bili člani mnenja, da se pripravi nov dopis, v katerem bi strnili vso problematiko
s področja sklepanja zakonskih zvez, ki bi predstavljal izhodišče oziroma pobudo za ponovno
dogovarjanje na to tem, zato je predsednik delovnega predsedstva predlog dal na glasovanje. Sprejet
je bil naslednji sklep:
SKLEP ŠT. 7: V zvezi s problematiko matičarjev pri sklepanju zakonskih zvez se pripravi nov
dopis z namenom predstavitve celotne problematike in pobudo za vzpostavitev ponovnega
dogovarjanja s pristojnimi ministrstvi. Za pripravo vsebine se zadolži Marjeto Staroverski.
K točki 12:
Predsedujoči delovnemu predsedstvu je prisotne pozval, da izrazijo svoje mnenje in predloge. Bojana
Zadravec je predlagala, da bi naslednji občni zbor izvedli v približno enakem terminu v sklopu
dvodnevne konference. Posebej pa še zato, ker so v teh terminih tudi cene ugodnejše. Glede kraja pa
so prisotni menili, da se pridobi več ponudb, in da izvršni odbor izbere najustreznejšega.
Na podlagi glasovanja je bil sprejet sklep:
SKLEP ŠT. 8: Naslednji občni zbor se izvede v novembru 2016, kraj pa določi izvršni odbor.

K točki 13:
Pod točko razno je razpravljala Katja Ferfila Može, ki ugotavlja, da se današnje konference ni udeležil
nihče iz Ministrstva za notranje zadeve, tudi člani združenja ne. Menila je, da je to žalostno, da so
člani prav ogorčeni, saj opravljamo delovnega naloge z njihovega področja, delamo z njimi, tematika
na konferenci pa je bila izredno aktualna in še kako sodila v njihovo pristojnost. Bojana Zadravec je
pojasnila, da so bili večkrat zaprošeni za sodelovanje, vendar razen iz kabineta ministrice ni bilo
posebnega odziva.
Predsednik delovnega predsedstva in predsednica združenja sta se na koncu vsem prisotnim
zahvalila za sodelovanje in za udeležbo na občnem zboru..
Občni zbor je bil zaključen ob 19.30 uri.
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