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ZDRUŽENJE UPRAVNIH DELAVCEV SLOVENIJE 
 
http://www.zunz.si/   

 
davčna številka: 52581209 
št. poslovnega  računa:  
02038-0089735719 

Maribor, 23. 10. 2017 
 
 
Zadeva: Poročilo o delu Združenja upravnih delavcev Slovenije (ZUDS) v letu 2017 in 

načrt dela za leto 2018 
 
 

1 Poročilo o delu ZUDS v letu 2017 
 

1.1 Status društva, ki deluje v javnem interesu na področju javne uprave 
 
Vlada Republike Slovenije je z odločbo, št. 02003-3/2014/10, z dne 3. 7. 2014, podelila Združenju 
upravnih delavcev Slovenije (ZUDS) status društva, ki deluje v javnem interesu na področju javne 
uprave.  
 
Društvo mora vsako leto, do 31. marca, predložiti pristojnemu ministrstvu poročilo o delu, iz katerega 
mora biti razvidno izvajanje programov, projektov in drugih aktivnosti ter letno finančno poročilo 
(poraba sredstev za izvajanje programov) za preteklo leto, po poteku starega pa tudi nov program 
prihodnjega delovanja. 
 

1.2 Članstvo v ZUNZ 
 
V letu 2017 je štelo združenje 700 članic in članov (v nadaljevanju: člani).   
 

1.3 Članarina  
 
Višina članarine se za leto 2017 ni spremenila in je znašala 10,00 eurov.  
 

1.4 Delo izvršnega odbora 
 
Zaradi varčevanja so v času med obema sestankoma, med 2. 12. 2016 do 23. 11. 2017, člani 
izvršnega odbora komunicirali predvsem preko e-pošte in korespondenčnih sej. Seja izvršnega odbora 
je sklicana za 23. 11. 2017.   
 
Člani IO so aktivno sodelovali pri:  

- spremljanju stanja na področjih, ki jih pokriva ZUDS,  
- oblikovanju predlogov za spremembe predpisov,  
- pri strokovnih debatah preko mailing liste ZUDS in mailing list sekcij,   
- sodelovanju s tujimi združenji, ki delujejo na istih področjih, kot deluje ZUDS.   

 
Predsednice in predsedniki sekcij so aktivno sodelovali:  

- pri spremljanju stanja na področjih, ki jih pokrivajo sekcije, 
- pri oblikovanju pripomb in predlogov za spremembo in dopolnitev predpisov,  
- pri strokovnih debatah preko mailing liste ZUDS in mailing list sekcij,  
- pri organizacijah in izvedbi konference. 

 
V organizacijskem odboru za organizacijo in izvedbo delovnega obiska Občine železna Kapla, 
Avstrija, dne 23. 11. 2017, konference in občnega zbora dne 24. in 25. 11. 2017 so: dr. Bojana 
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Zadravec (Upravna enota Maribor), Diana Privšek (Upravna enota Pesnica), Renata Lipovnik 
(Upravna enota Maribor), Jelka Bauman (prej MNZ RS in MZZ RS), Tjaša Čuk (Upravna enota 
Trbovlje). mag. Monika Volk (UE Brežice), Marjeta Staroverski (Upravna enota Kranj), Damjan Anželj 
(Upravna enota Murska Sobota), Marko Grujičić (Upravna enota Domžale), Milanka Nešković (prej 
Upravna enota Ajdovščina), Zdravko Mitrić (Upravna enota Radovljica).  
 

1.5 Udeležba na skupščinah in sestankih strokovnega sveta Evropske zveze matičark in 
matičarjev (EVS) 
 
ZUDS je v letu 2017 izpolnila vse obveznosti do EVS, ki se nanašajo na udeležbo na skupščinah in 
sestankih strokovnega sveta ter pomoč pri pripravi in izvedbi konferenc, skupščin in sestankov.  
 
Za leto 2017 je naše združenje plačalo članarino v višini 602,00 eura. Članarina je odvisna od števila 
članov in prihodkov posameznega nacionalnega združenja.  
 
Z udeležbo predsednice ZUDS na skupščinah in sestankih strokovnega sveta ni imelo združenje 
nobenih stroškov.  
 

1.6 Udeležba na drugih delovnih srečanjih 
 
Bojana Zadravec se je udeležila delovnih srečanj v Avstriji in Nemčiji.  
 
Kongresa matičarjev Avstrije sta se od 2. do 4. oktobra 2017 poleg predsednice udeležili: Damjan 
Anželj in Diana Privšek. Bojana Zadravec in Diana Privšek sta se udeležili kongresa na stroške 
Strokovnega združenja matičarjev Avstrije. Izvršni odbor je sprejel sklep, da se udeležba plača 
Damjanu Anželju.  
 
Kongresa matičarjev Nemčije, ki bo potekal 10. in 11. 11. 2017, se bosta udeležili Bojana Zadravec in 
Mirjana Brumen. Stroške udeležbe bo krilo Zvezno združenje matičarjev Nemčije, stroške potovanja 
pa si bosta udeleženki krili sami.  
 
Razen plačila navedene kotizacije za Damjana Anželja ZUDS z udeležbo članov ZUDS na navedenih 
dogodkih ni imel nobenih stroškov. Potne stroške so si vsi udeleženci dogodkov v tujini krili sami.  
 

1.7 Internetna stran ZUDS 
 
V IO ocenjujemo, da je spletna stran, ki je bila vzpostavljena v mesecu novembru 2010, sicer zaživela, 
vendar bi bilo lahko objavljenih prispevkov bistveno več.  
 
Kljub načrtom, da bomo v okviru spletne strani vzpostavili forum za članice in člane, tega še nismo 
uspeli izvesti.  
 
Damjan Anželj je že vzpostavil profil ZUDS na Facebooku. Profil bo pričel delovati novembra 2017.  
 

1.8 Predlogi k spremembam predpisov 
 
Sekcije ZUDS so aktivno sodelovale pri pripravi sprememb in dopolnitev nekaterih predpisov.  
 

1.9 Sodelovanje v delovnih skupinah za pripravo predpisov 
 
Marjeta Staroverski, predsednica Sekcije za osebna stanja in matične zadeve in Bojana Zadravec, 
predsednica ZUDS, sodelujeta na povabilo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve v delovni 
skupini za pripravo sistemskih rešitev v zvezi s Pravilnikom o sklepanju zakonske zveze.  
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1.10 Organizacija konference ZUDS 
 
Izvršni odbor meni, da je osnovni cilj ZUDS organizacija delovnih dogodkov, preko katerih lahko 
omogočimo članom ZUDS in drugim uslužbenkam in uslužbencem upravnih enot, da se srečajo in 
izmenjajo izkušnje ter se pogovorijo o problemih. Zato je ZUDS kljub slabi finančni situaciji v državni 
upravi v zadnjem obdobju organiziral: 

- v letu 2012 tri konference (podrobnejše v poročilu o delu za leto 2012);  
- v letu 2013 štiri dogodke: evropski kongres matičarjev in tri konference (podrobnejše v 

poročilu za leto 2013);  
- v letu 2014 eno konferenco, v okviru katere so potekale delavnice s področja upravnih 

notranjih zadev ter okolja in prostora;  
- v letu 2015 dve konferenci: konferenco z naslovom 10 let Matičnega registra in konferenco s 

poudarkom na vodenju postopkov, povezanih s tujci;  
- v letu 2016 eno konferenco s temami iz različnih področij upravnih notranjih zadev in 

splošnimi temami, ki bo potekala 2. in 3. 12. 2016 v Portorožu. 
- v letu 2017 delovni obisk Občine Železna Kapla, Avstrija, 23. 11. 2017, kjer se bomo seznanili 

s predpisi na področju osebnega statusa in prijave prebivališča in si ogledali delovanje 
matičnega registra; konferenco s splošnimi temami, ki bo potekala 24. in 25. 11. 2017 v 
Bohinjski Bistrici.  

 
Konference v Bohinjski Bistrici se bo udeležilo ca. 120 udeležencev iz upravnih enot, Ministrstva za 
notranje zadeve RS, Ministrstva za zunanje zadeve RS, Ministrstva za javno upravo, Generalne 
policijske uprave RS.  
 
Od 4. do 6. septembra 2017 smo organizirali delovni obisk kolegov iz Švice. Na obisku v Mariboru so 
bili trije predstavniki Konference kantonskih nadzornih organov (Konferenz der kantonalen 
Aufsichtsbehörden im Zivilstandsdienst - KAZ), dva predstavnika Ministrstva za pravosodje Švice, ki 
se ukvarjata s prenovo matičnega registra v Švici (Infostar – New generation) in član predsedstva 
združenja civilnih uslužbencev Švice. Švica je vzpostavila matični register, ki ga imenujejo Infostar, 
leta 2005. V letošnjem letu so v različnih evropskih državah zbirali strokovne in tehnične informacije, ki 
bi jih lahko uporabili za prenovo registra. Obiskali so Nemčijo, Avstrijo in Slovenijo. Predstavnike Švice 
sta sprejela načelnica Upravne enote Maribor in župan Mestne občine Maribor. Predsednica ZUDS jim 
je predstavila zakonodajo na področju matičnega registra in delovanje matičnega registra. Delovanje 
registrov, s poudarkom na matičnem registru, iz tehničnega vidika je predstavil Stane Štefančič, 
predsednik uprave podjetja Genis. Kolegi iz Švice so organizacijo in izvedbo delovnega srečanja zelo 
pohvalili.    
 

1.11 Mailing liste 
 
Člani ZUDS si izmenjujejo strokovna vprašanja, mnenja, predloge preko ZUDS mailing liste in preko 
mailing list posameznih sekcij.  
 

1.12 Delovanje sekcij 
 
V ZUDS je v letu 2016 delovalo 6 sekcij:  

1. Sekcija za javni red - predsednica Monika Volk – UE Brežice  
2. Sekcija za tujce – predsednica Tjaša Čuk – UE Trbovlje  
3. Sekcija za osebna stanja – predsednica Marjeta Staroverski – UE Kranj  
4. Sekcija za promet – predsednica Milanka Neškovič  
5. Sekcija za okolje in prostor – predsednica Zdenka Hren- UE Maribor 
6. Sekcija za tretje življenjsko obdobje – predsednica Ivanka Medvešček. 

 

1.13 Posebna poročila o delu posameznih sekcij  
 

1. Sekcija za javni red - predsednica Monika Volk – UE Brežice  
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Delo Sekcije za javni red, ki od druge polovice leta 2014 združuje delo do takrat dveh sekcij, to je. 
Sekcije za registracijo prebivalstva in javne listine in Sekcije za orožje in eksplozive ter zbiranje in 
združevanje, je bilo v letu 2017 usmerjeno v aktivno sodelovanje pri pripravi letne konference 
združenja, ki bo v Bohinjski Bistrici.  
 
Predsednica sekcije se aktivno vključuje v delo izvršnega odbora. Na področju dela sekcije delujeta še 
naprej dve spletni klepetalnici, posebna za področje Registra stalnega prebivalstva in listin in posebna 
za področje orožja, preko katerih se izmenjujejo mnenja in izkušnje uslužbencev na upravnih enotah. 
 
V sekciji ugotavljamo, da so bile drugače planirane naloge s področja javnega reda za leto 2017 po 
večini realizirane. 
 

2. Sekcija za tujce – predsednica Tjaša Čuk – UE Trbovlje  
 
Zanimanje za mailing listo je še vedno zelo veliko, saj se vsak mesec priključi vsaj en nov član. 
Menimo, da je ravno sodelovanje in izmenjava izkušenj uslužbencev upravnih enot z uporabo spletne 
klepetalnice razrešila marsikateri problem, ki se je porajal ob spremenjeni zakonodaji. Klepetalnica je 
marsikomu v veliko pomoč, saj si tako lahko izmenjujemo strokovna vprašanja, mnenja in  predloge, ki 
se pojavljajo pri delu.  
 
Sekcija svoje člane privablja k sodelovanju in posredovanju novih predlogov za pravno in aplikativno 
rešitev  tega področja. Predloge posredujemo pristojnim organov. Prav tako je sekcija sodelovala pri 
pripravi lanske konference ZUDS-a, s predlaganjem vsebin referatov, kot tudi z oblikovanjem 
programa in vodenjem delavnic. Aktivni bomo tudi na bližajoči se  letošnji konferenci v Bohinjski 
Bistrici.  
 

3. Sekcija za osebna stanja – predsednica Marjeta Staroverski – UE Kranj  
 

 
V letu 2017 je sekcija oziroma predsednica sodelovala pri organizaciji in izvedbi  konference 
Združenja upravnih delavcev Slovenije, ki bo potekala 24. in 25. novembra 2017 v Bohinjski Bistrici. 
 
Poročilo o mednarodnem sodelovanju:  

• Aktivno sodelovanje na skupščinah EVS.  
• Aktivno sodelovanje pri delu strokovnega sveta EVS.  
• Posredovanje informacij o slovenski zakonodaji v tujino.  
• Pridobivanje informacij o tuji zakonodaji in posredovanje informacij članom ZUDS.  
• Sodelovanje z matičarkami in matičarji v 20 evropskih državah.  
• Bojana Zadravec je v letu 2016 opravljala vlogo članice strokovnega sveta tega združenja.  

 
V letu 2017 so bile Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti posredovane 
pripombe na Pravilnik o sklepanju zakonske zveze in ponovitvi slovesnosti ob jubileju sklenitve 
zakonske zveze.  
 
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je bilo 15. 11. 2016 posredovano vprašanje glede 
Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, in sicer zaradi raztrosa pepela. Odgovor smo prejeli že 
24. 11. 2016, vse upravne enote so bile z rešitvijo seznanjene preko Obveznega navodila, ki ga je 
pripravilo pristojno ministrstvo. 
 
Drugih posebnih aktivnosti v letu 2017 ni bilo. 
 
Sodelovanje na ZUNZ listi: 
Ponovno se obračam na vse člane s prošnjo, da aktivno sodelujejo v "debatah" preko naše liste. 
Glede na dejstvo, da se matičarji vsakodnevno srečujemo z novimi izzivi na področju osebnih stanj 
(istospolne zakonske zveze, sklenjene v tujini, posvojitve istospolnih partnerjev, sodna poravnava v 
primeru izpodbijanja očetovstva …), predlagam, da se v primerih, ko problem rešujete s pomočjo MNZ 
in pridete do rešitve, s tem seznanite tudi ostale preko liste. 
 

4. Sekcija za promet – Vida Omerzel (predsednica Milanka Neškovič)  
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Člani IO sekcije Milena Pušnik (UE Maribor), Miroslav Mauko (UE Lenart). Martin Zgubič (UE Celje),  
Loboda Aris (UE Piran) in Vida Omerzel (UE Krško) so  aktivno sodelovali pri usklajevanju in  
razreševanju praktičnih dilem, s ciljem poenotenja reševanja zadev v praksi med upravnimi enotami.   
Prav tako smo bili člani sekcije pozorni na predlagane spremembe zakonodaje s področja prometa, in 
sicer smo v okviru predlogov upravnih enot oziroma letnih poročil upravne enote dajali pobude za 
izboljšave za učinkovitejše delo. Pri  podaji predlogov za spremembo zakonodaje izpostavljamo 
odlično sodelovanje in podporo našim prizadevanjem z delovno skupino načelnikov, ki jo vodi ga. 
Darja Mohorič (načelnica UE Ljutomer).  
 
V začetku leta 2017 smo bili člani sekcije aktivni pobudniki pri izvedbi regijskih posvetov, namenjenih 
predstavitvi novosti in obravnavi problematike v zvezi z novim Zakonom o voznikih, ki jih je izvedlo 
Ministrstvo za infrastrukturo.  
 
V letu 2017 so se nadaljevale tudi aktivnosti v zvezi z izmenjavo izkušenj vodenja prekrškovnih 
postopkov na področju motornih vozil. Navedeno problematiko, predvsem z vidika različnih pristopov 
med upravnimi enotami, ki se izkazuje v letnih statističnih poročilih, sta Vida Omerzel in Tomaž Novak 
iz UE Sežana predstavila na delavnici konference za leto 2016.   
 
Sekcija za promet je v letu 2017, kot že vse od leta 2005, sodelovala pri spremembah  prometne 
zakonodaje, pri izgradnji, spremembah in dopolnitvah aplikacije registrov in pri testiranjih le teh. 
Aktivno bomo spremljali  ter predlagali rešitve nastajajočih zaprek in zaznanih težav za poenotenje 
dela, saj menimo, da je vsak državljan ne glede na bivališče upravičen do enake obravnave v enakih 
okoliščinah.  
 

5. Sekcija za okolje in prostor – predsednica Zdenka Hren- UE Maribor 
 
Člani sekcije sodelujejo preko mailing liste, preko katere sporočajo svoja mnenja, predloge in si 
izmenjujejo informacije.  
 

6. Sekcija za tretje življenjsko obdobje – predsednica Ivanka Medvešček 
 
Sekcija posebnih aktivnosti še ni izvedla. Člani sekcije sodelujejo preko ZUDS mailing liste.  
 

1.14 Prihodki in odhodki ZUDS v letu 2016 
 
Prihodki in odhodki ZUDS v letu 2017 so razvidni iz posebnega poročila. ZUDS je v letu 2017 
organiziral eno dvodnevno konferenco. IO ocenjuje, da je bilo poslovanje združenje uspešno.  
 

1.15 Realizacija načrta za leto 2017 
 
Ocenjujemo, da je bil plan za leto 2017 dosežen.  
 

1.16 Delo članov IO ZUDS 
 
Predsednica ZUDS, dr. Bojana Zadravec: 

- Vodenje ZUDS 
- Organizacija in izvedba delovnega obiska Občine Železna Kapla 
- Organizacija in izvedba konference ZUDS 24. in 25. 11. 2017 
- Organizacija delovnega obiska predstavnikov Švice v Mariboru 
- Aktivno delo v skupščini EVS 
- Aktivno delo v strokovnem svetu EVS 
- Druge aktivnosti v EVS 
- Strokovno delo na področju upravnih notranjih zadev doma in v tujini 
- Članica znanstvenega sveta publikacije Metryka (Studies in Personal Law and Civil Status 

Registration) 
- Druge aktivnosti so razvidne iz posameznih točk poročila 
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Tajnica ZUDS, Diana Privšek: 

- Vodenje dokumentacije ZUDS 
- Priprava dokumentov 
- Priprava sestanka IO in občnega zbora 
- Celoletno aktivno sodelovanje pri vodenju ZUDS 
- Pomoč pri organizaciji in izvedbi vseh dogodkov v organizaciji ZUDS 
- Priprava predlogov sklepov in obvestil o sprejemu sklepov dopisnih sej IO 
- Vabilo in dnevni red za redno sejo IO in Občni zbor 
- Vzdrževanje in posodabljanje spletne strani, objava novic, dokumentov ipd. 
- Vzdrževanje zunz liste članov (vpis novih članov na podlagi prejema pristopnih izjav oziroma 

izbris vpisanih članov na podlagi obvestila o izstopu iz združenja ter sprememba elektronskih 
naslovov članov) 

- Vodenje arhiva združenja 
 
Blagajničarka ZUDS, Renata Lipovnik: 

- Vodenje dokumentacije ZUDS 
- Vodenje blagajne ZUDS 
- Pomoč pri organizaciji in izvedbi dogodkov v organizaciji ZUDS 

 
Vsi drugi člani IO so aktivno sodelovali pri organizaciji in izvedbi letošnjih dogodkov ter vodenju sekcij.  
 

2 Načrt dela za leto 2018 
 

2.1 Načrt dela ZUDS za leto 2018 
 
Tudi v letu 2018 bo ZUDS nadaljeval z:  

- prizadevanji za strokovno raven dela,  
- spodbujanjem članov za strokovno izpopolnjevanje, in strokovno in kakovostno delo na 

upravnih področjih, ki jih pokriva ZUDS,  
- sodelovanjem 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,  
- sodelovanjem pri razvoju stroke upravnih zadev,  
- sodelovanjem z državnimi organi s področja upravnih zadev pri razreševanju strokovnih 

vprašanj ter dajanjem pobud za sprejem ustrezne zakonodaje na področju upravnih zadev,  
- sodelovanjem z raziskovalnimi in znanstvenimi institucijami,  
- sodelovanjem s sorodnimi društvi na drugih področjih državne uprave,  
- objavljanjem informacij o svojem delu in strokovnih prispevkov na internetu,  
- organiziranjem srečanj s podobnimi društvi iz tujine ter tujimi strokovnjaki iz upravnih področij, 

ki jih pokriva ZUDS,  
- organiziranjem srečanj članstva.  

 
ZUDS se bo zavzemal za:  

- poenostavitev upravnih postopkov,  
- odpravo administrativnih ovir,  
- oblikovanje predpisov na področju upravnega prava po meri državljank in državljanov ter 

prebivalk in prebivalcev Slovenije,  
- harmonizacijo predpisov na področju osebnega statusa v Evropi.  

 
V letu 2018 bomo organizirali eno dvodnevno konferenco z različnimi temami. Konferenca bo 
predvidoma potekala v mesecu novembru.  
 
Dogodek bomo poskušali organizirati s čim manjšimi stroški. Seveda pa bomo pri realizaciji plana 
odvisni od finančnih možnosti, ki jih bodo imele upravne enote.  
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2.2 Načrti posameznih sekcij za leto 2018 
 

1. Sekcija za javni red  - predsednica Monika Volk – UE Brežice  
2. Sekcija za tujce – predsednica Tjaša Čuk – UE Trbovlje  
3. Sekcija za osebna stanja – predsednica Marjeta Staroverski – UE Kranj  
4. Sekcija za promet – predsednica Milanka Neškovič  
5. Sekcija za okolje in prostor – predsednica Zdenka Hren- UE Maribor 
6. Sekcija za tretje življenjsko obdobje – predsednica Ivanka Medvešček 

 
1. Sekcija za javni red  - predsednica Monika Volk – UE Brežice  

 
Aktivno vključevanje v zbiranje predlogov za spremembo zakonodaje s področja javnega reda in po 
potrebi sodelovanje na usklajevalnih sestankih. 
 

2. Sekcija za tujce – predsednica Tjaša Čuk – UE Trbovlje  
 
Sekcija se bo še naprej vključevala v dejavnosti v zvezi z novostmi na področju migracij. Aktivno se 
bomo vključevali v dejavnosti v zvezi s spreminjanjem zakonodaje na področju tujcev (pošiljanje 
pripomb na osnutke spremenjenih zakonov kot tudi pravilnikov), preko mailing liste tujcev kot tudi s 
seznanjanjem vseh članov sekcije z novostmi, s katerimi se srečujemo pri našem delu. 
 

3. Sekcija za osebna stanja – predsednica Marjeta Staroverski – UE Kranj  
 
Ostajamo pri nalogah: 

- Seznanjanje članov sekcije z novostmi (preko ZUNZ liste). 
- Sekcija si bo še naprej prizadevala za nenehno izobraževanje matičark in matičarjev (ponovno 

poslati predlog za uvedbo  tečaja za matičarje oziroma tečaju ustrezne alternative, 
organizirana preko MNZ; enodnevni seminarji, predvsem ob spremembi zakonodaje). 

- Trudili se bomo za večje upoštevanje oziroma priznavanje pomembnosti našega dela, s 
posebnim poudarkom na sklepanju zakonskih zvez.  

- Aktivno se bomo vključevali v dejavnosti v zvezi s spreminjanjem zakonodaje s področja 
osebnih stanj (pošiljanje pripomb na osnutke spremenjenih zakonov, pravilnikov), preko ZUNZ 
liste matičarjev pa tudi v seznanjanje vseh članov sekcije z novostmi, s katerimi se srečujemo 
pri svojem delu. 

- Aktivno sodelovanje pri oblikovanju predlogov za spremembo predpisov na področju, ki ga 
pokriva sekcija. 

- Za harmonizacijo predpisov si bomo prizadevali tudi v okviru Evropskega združenja matičark 
in matičarjev. 

- Udeležba članov sekcije na drugih delovnih srečanjih matičark in matičarjev v tujini. 
- Aktivno sodelovanje na skupščinah EVS.  
- Aktivno sodelovanje pri delu strokovnega sveta EVS.  
- Posredovanje informacij o slovenski zakonodaji v tujino.  
- Pridobivanje informacij o tuji zakonodaji.  
- Sodelovanje z matičarkami in matičarji v 20 evropskih državah.  
- Bojana Zadravec bo tudi v letu 2017 opravljala vlogo članice strokovnega sveta te zveze. 
- Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi konference Združenja upravnih delavcev Slovenije v 

naslednjih letih. 
 

4. Sekcija za promet – Vida Omerzel (predsednica Milanka Neškovič)  
 
Tudi v nadalje bomo aktivno sodelovati preko mailing liste, spodbujali izvedbo usposabljanj za 
izvajanje zakonodaje na področju prometa in sodelovati pri aktivnostih za nadgradnjo informacijske  
podpore za vodenje tako upravnih in prekrškovnih postopkov s področja prometa na upravnih enotah.  
Za leto 2018 pa nam bo poseben izziv realizacija nadgradnje INSPIS in  vzpostavitev prenosa 
podatkov o kršiteljih iz MRVL ter nadgradnja Registra voznikov,  za uvedbo sistematičnega pristopa 
pridobivanja podatkov za vodenje prekrškovnih postopkov po Zakonu o voznikih.    
 

5. Sekcija za okolje in prostor – predsednica Zdenka Hren- UE Maribor 
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Sodelovanje pri organizaciji delovnih srečanj, spremljanje sprememb zakonodaje in aktivno 
oblikovanje predlog za spremembo predpisov. 
 

6. Sekcija za tretje življenjsko obdobje – predsednica Ivanka Medvešček 
 

Sekcija si bo prizadevala, da bo k aktivnemu delu v ZUDS pritegnila tudi upokojene uslužbence, ki so 
delali na področjih, ki jih pokriva združenje. V združenju se zavedamo, kako pomembne so izkušnje in 
znanje sodelavcev, ki so se upokojili, za to si želimo njihovega aktivnega sodelovanja. 
 

2.3 Razširitev dejavnosti združenja 
 
Prizadevali si bomo za nadaljnjo širitev dejavnosti društva in pridobivanje novih članov.  
 

2.4 Delovanje sekcij  
 
Predsednice in predsedniki sekcij so odgovorni za aktivno delovanje svojih sekcij, pripravo predlogov 
za spremembo predpisov in za aktivnosti v zvezi s spletno stranjo.  
 

2.5 Sodelovanje z Evropsko zvezo matičark in matičarjev 
 
ZUDS bo še naprej aktivno sodeloval v EVS: Sodelovali bomo pri predlogih za harmonizacijo 
predpisov na področju osebnega statusa posameznika.  
 
Po dva predstavnika ZUDS se bosta udeležila skupščin EVS, Bojana Zadravec pa tudi sestankov 
strokovnega sveta EVS. 
 

2.6 Sodelovanje s sorodnimi združenji doma in v tujini 
 
Cilj ZUDS je, da se člani ZUDS aktivno vključijo v delo čim več sorodnih združenj doma in v tujini, in 
da se udeležujejo delovnih srečanj, kongresov in seminarjev.  
 
ZUDS bo krepil sodelovanje z: naslednjimi institucijami in združenji: 

- predstavniki različnih ministrstev v RS,  
- predstavniki policije,  
- predstavniki Komisije za preprečevanje korupcije,  
- profesorji,   
- Fachverband der österreichischen Standesbeamtinnen und Standesbeamten (Avstrija), 
- A.N.U.S.C.A - Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe (Italija), 
- Bundesverband der Deutschen Standesbeamtinnen und Standesbeamten (Nemčija), 
- Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (Nizozemska), 
- Stowarzyszenie Urzedników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej (Poljska),  
- Slovaškim združenjem matičark in matičarjev (Slovaška), 
- The Association of Registrars of Scotland (Škotska), 
- Schweizerischer Verband für Zivilstandswesen (Švica),  
- La Commission Internationale de l'État Civil (CIEC) – Mednarodno komisijo za civilne zadeve, 

ki ima sedež v Strasbourgu,  
- drugimi strokovnimi združenji in strokovnjaki v tujini, ki delujejo na področju upravnih zadev.   

 

2.7 Udeležba članic in članov ZUDS na delovnih srečanjih v Sloveniji in tujini 
 
Udeležba članov ZUDS na:  
- udeležba na strokovnih srečanjih matičarjev v tujini,  
- udeležba članov ZUDS na drugih delovnih srečanjih, kongresih in seminarjih. 
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V ZUDS se zavedamo, kako pomembno je nenehno strokovno izobraževanje, zato si želimo, da bi 
lahko čim več članom omogočili udeležbo na kongresih, seminarjih in drugih delovnih srečanjih v 
Sloveniji v tujini. V ta namen bomo poskušali pridobiti sponzorska sredstva.  
 

2.8 Aktivno sodelovanje pri oblikovanju predpisov 
 
V ZUDS se trudimo, da bi bili naši predlogi in mnenja pri pripravi in spremembi predpisov čim bolj 
upoštevani. Zavedamo se, da lahko na podlagi izkušenj, ki jih pridobivamo ob delu s strankami, 
oblikujemo kvalitetne predloge. Prizadevali si bomo, da bodo pristojna ministrstva prisluhnila 
predlogom ZUDS in jih upoštevala.  
 
Naš namen in cilj je aktivno sodelovanje članov ZUDS v projektnih skupinah za pripravo predpisov na 
področjih, ki jih pokriva združenje. 
 

2.9 Internetna stran  
 
V naslednjem letu bomo poskušali oživiti novo Facebook stran ZUDS. Vse člane vabimo k aktivnemu 
sodelovanju.  
 
 
dr. Bojana Zadravec, predsednica ZUDS 


