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Z A P I S N I K 
 

4. redne seje Izvršnega odbora Združenja upravnih delavcev Slovenije (ZUDS), ki je bila 23. 11. 
2017 ob 18.00 uri v Bohinj Eco Hotelu, Bohinjska Bistrica. 
 
Prisotni člani izvršnega odbora (v nadaljevanju: IO): dr. Bojana Zadravec, Diana Privšek, Marko 
Grujičič, Marjeta Staroverski, Jelka Bauman in Renata Lipovnik. 
 
Odsotni člani IO: Tjaša Čuk, Damjan Anželj in mag. Monika Volk. 
 
Dnevni red seje IO ZUDS: 
 

1. Pozdrav 
2. Ugotovitev prisotnosti 
3. Potrditev zapisnika prejšnje seje  
4. Potrditev sklepov, sprejetih na dopisnih sejah  
5. Obravnava poročila o delu ZUDS v letu 2017   
6. Obravnava finančnega poročila ZUDS za leto 2017 
7. Pregled evidence članov ZUDS in plačevanje članarine  
8. Predlog višine članarine za leto 2018  
9. Določitev termina naslednjega sestanka IO 
10. Predlog termina za občni zbor v letu 2018 
11. Podaljšanje pogodbe za vodenje finančnega poslovanja 
12. Imenovanje predsednikov sekcij ZUDS 
13. Razno 

 
 
K točki 1 in 2:  
 
Predsednica IO, dr. Bojana Zadravec, je pozdravila vse navzoče in uvodoma ugotovila, da je prisotnih 
šest članov IO od skupno devetih, s čemer je IO sklepčen ter dodala, da so se člani IO, Tjaša Čuk, 
Damjan Anželj in Monika Volk opravičili.  
 
Predsednica je predlagala dopolnitev dnevnega reda z dvema dodatnima točkama, in sicer, da se na 
tokratni seji obravnava tudi predlog za podaljšanje pogodbe za vodenje celotnega finančnega 
poslovanja s podjetjem PRAVA SINERGIJA za leto 2018 ter da razrešimo dosedanje predsednice 
sekcij, ki jim je potekel mandat in imenujemo nove predsednice oziroma predsednice sekcij. 
 
SKLEP: Dnevni red se dopolni in se doda: 
 
- 11. točka: Podaljšanje pogodbe za vodenje finančnega poslovanja 
- 12. točka: Imenovanje predsednic oziroma predsednikov sekcij ZUDS  
 
K točki 3 in 4: 
 
SKLEP:  Potrdi se zapisnik 3. redne seje IO ZUDS z dne 1. 12. 2016 
 
SKLEP: IO ZUDS potrdi sklepe, ki so bili sprejeti na dopisnih sejah med 3. in 4. redno sejo IO  (9., 10., 
11. in 12 dopisna seja IO). 



K točki 5 in 6: 
 
Bojana Zadravec je predstavila poročilo o delu ZUDS v letu 2017 in finančno poročilo ZUDS za leto 
2017.  
 
Gradivo je bilo priloženo vabilu za občni zbor in so ga člani prejeli z vabilom. Do dne pred sejo nanj ni 
bilo pripomb. Predsednica je k finančnemu poročilu dodatno pojasnila, da je finančno stanje združenja 
v največji meri odvisno od prihodkov in odhodkov v zvezi z organiziranimi konferencami, ki pa so 
odvisne od števila udeležencev. Povedala je še, da se sredstva združenja namenjajo izključno v 
skladu z načrtom dela in finančnim načrtom, kjer je zajeto plačilo članarine EVS, udeležba članov na 
konferencah v tujini, plačilo domene za spletno stran, plačilo nočitev članov organizacijskega odbora v 
zvezi z organiziranjem konferenc ipd. Združenje na je na dan 30. 9. 2017 razpolagalo s sredstvi na 
TRR v višini 7.431,25 in ni imelo odprtih obveznosti, je pa nekaj odprtih terjatev, ki jih je treba še 
preveriti. 
 
Poslovno poročilo in zaključni račun sta bila posredovana tudi nadzornemu odboru, ki bo svoje 
poročilo podal na občnem zboru. 
 
Hkrati s poročilom o delu združenja in poslovnim delom poročila pa je IO obravnaval tudi načrt dela in 
poslovni načrt za leto 2018. 
 
SKLEP: Občnemu zboru ZUDS se predlaga sprejem Poročila o delu ZUDS za leto 2017 in načrt dela 
za leto 2018 v predloženem besedilu. 
 
SKLEP: Občnemu zboru se predlaga sprejem Poslovnega poročila za leto 2017 v predloženem 
besedilu. 
 
K točki 7: 
 
Predsednica je prisotne seznanila, da se člane redno poziva na plačevanje članarine, sproti pa se 
usklajuje tudi lista članov s plačano članarino in lista zunz oziroma njene podliste. Kljub temu pa še 
nismo uspeli v celoti prečistiti seznamov, da bi imeli oba seznama popolnoma usklajena. Stanje na 
področju plačila članarine je sicer precej boljše kot pred leti, vendar je z aktivnostmi treba še 
nadaljevati, saj je članarina dejansko edini prihodek združenja. K ureditvi evidence članov je veliko 
pripomogel tudi sklep IO ZUDS z lanske redne seje, s katerim so se člani, ki zadnji dve leti niso plačali 
članarine, brisali iz liste zunz. 
 
K točki 8: 
 
Člani IO so bili mnenja, da članarina za naslednje leto ostane enaka, torej 10,00 eur letno. 
 
SKLEP: IO predlaga Občnemu zboru, da za leto 2018 določi članarino v znesku 10,00 evrov. 
 
K točki 9 in 10: 
 
Člani IO so menili, da bi po že ustaljeni praksi naslednjo redno sejo IO sklicali pred izvedbo 
naslednjega občnega zbora, v kolikor ne bi bila izkazana potreba, da se IO skliče prej. Glede 
naslednjega občnega zbora pa se predlaga, da se občni zbor izvede v okviru dvodnevne konference, 
okvirno 23. in 24. 11. 2018. Predsednica je povedala, da smo dobili od Hotelov Bernardin iz Portoroža 
izredno ugodno ponudbo oziroma nam ponujajo iste cene kot smo jih imeli v letu 2016.  V kolikor bi se 
za naslednjo konferenco odločili za to lokacijo, bi poskušali prav tako organizirati strokovno ekskurzijo 
na kakšen bližnji matični urad v Italiji.  
 
SKLEP: Občnemu zboru se predlaga, da se naslednji občni zbor izvede konec meseca novembra 
2018, IO pa se prepusti odločitev o lokaciji. 
 
 
 
 
 



K točki 11:  
 
Predsednica je že uvodoma predlagala razširitev dnevnega reda z obravnavo predloga za podaljšanje 
pogodbe s podjetjem, ki za združenje vodi celotno finančno poslovanje. Pogodbo namreč sklepamo za 
eno leto.  
 
SKLEP: IO ZUDS pristopi k sklenitvi pogodbe oziroma aneksa k pogodbi za vodenje celotnega 
finančnega poslovanja ZUNZ organizacijo PRAVA SINERGIJA d.o.o., Ravna ulica 1, 2312 Orehova 
vas. Za podpis pogodbe za leto 2018 se pooblasti dr. Bojano Zadravec. 
 
K točki 12: 
 
Predsednica je povedala, da se je pred kratkim iztekel mandat dosedanjim predsednicam sekcij. 
Prisotne je seznanila, da je Zdenka Hren, predsednica sekcije za okolje in prostor že pred časom 
povedala, da ne želi več biti predsednica sekcije in predlagala razrešitev s te funkcije. IO ZUDS ni 
prejel nobenih predlogov za imenovanje predsednic ali predsednikov sekcij, zato se predlaga, da se 
za predsednice sekcij za nadaljnji tri letni mandat imenujejo dosedanje predsednice sekcij, razen 
Zdenke Hren kot dosedanje predsednice sekcije za okolje in prostor. Novih predlog za imenovanje 
predsednika te sekcije ni, zato zaenkrat sekcija ne bo imela svojega predsednika. Vse člane pa se 
poziva, da podajo predloge za novega predsednika te sekcije. 
 
SKLEP: IO ZUDS za mandatno dobo treh let imenuje naslednje predsednike sekcij: 
 

- Tjaša Čuk – sekcija za tujce 
- Monika Volk – sekcija za javni red 
- Marjeta Staroverski – sekcija za osebna stanja 
- Milanka Neškovič – sekcija za promet 
- Ivanka Medvešček – sekcija za tretje življenjsko obdobje. 
 

Predsednico ali predsednika sekcije za okolje in prostor bo IO ZUDS imenoval naknadno, po prejemu 
predlogov.  
 
K točki 13: 
 
Predsednica je prisotne obvestila, da bo naslednje leto kongres EVS v Iasi (Jaš) v Romuniji. Strošek 
kotizacije je za pet dni kar visok, zato morebitnim zainteresiranim ne bo mogoče plačati udeležbe, 
kljub temu pa je pozvala prisotne, da razmislijo o morebitnem lastnem financiranju. 
 
Prisotni so bili mnenja, da bi bilo potrebno ponovno oživiti delo sekcije za okolje in prostor, saj je glede 
na precejšnjo spremembo zakonodaje to področje zelo aktualno. Predlagali so, da bi na to temo, v 
okviru možnosti in zainteresiranosti ter nizke kotizacije, organizirali krajšo enodnevno konferenco v 
Mariboru. 
 
Predsednica je predlagala, da bi vzpostavili delovanje združenja tudi preko družbenega omrežja 
Facebook. Prisotni so se strinjali in za vzpostavitev strani zadolžili Damjana Anželja. 
 
Glede na delovna opravila, ki jih imajo člani organizacijskega odbora v zvezi z izvedbo  konference in 
strokovnega obiska v Železni Kapli ter zaradi zadolžitev nekaterih članov IO za izpeljavo občnega 
zbora, je predsednica predlagala, da se članom organizacijskega odbora plačajo stroški nočitev.  
 
SKLEP: Članom organizacijskega odbora se za namen organizacije konference in občnega zbora 
poravnajo stroški nočitev v Eco Hotel Bohinjska Bistrica. 
 
 
Seja zaključena ob 19.30 uri. 
 
Zapisala:  
Diana Privšek, mag.jav.upr.       dr. Bojana Zadravec 
tajnica        predsednica 
 


