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ZAPISNIK 15. OBČNEGA ZBORA 
ZDRUŽENJA UPRAVNIH DELAVCEV SLOVENIJE 

ki je bil dne 24. 11. 2017 s pričetkom ob 18.30 uri prostorih Bohinj Eco Hotela, Bohinjska 
Bistrica 

 
Občni zbor ob prvem sklicu ob 17.30 uri ni bil sklepčen. Nadaljevanje občnega zbora je sledilo ob 
18.30 uri, ko je bil občni zbor sklepčen po določilu 14. člena Statuta. Prisotnost je razvidna iz poročila 
verifikacijske komisije k točki 2 (prisotnih je bilo 39 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 14. občnega zbora  
5. Poročilo o delu ZUDS za leto 2017 
6. Poslovno poročilo za leto 2017  
7. Poročilo nadzornega odbora 
8. Razprava o poročilih in sprejem 
9. Načrt dela in poslovni načrt za leto 2018 
10. Predlog višine članarine za leto 2018 
11. Določitev termina naslednjega občnega zbora 
12. Razno 
 

 
K točki 1:  
 
Prisotne članice in člane Združenja upravnih delavcev Slovenije je v uvodu nagovorila predsednica 
združenja, dr. Bojana Zadravec. Pozdravila je vse navzoče in povedala, da je združenje v letu 2017 
delovalo uspešno. Poudarila je, da je največji dokaz našega uspešnega dela, številna udeležba naših 
članov in mnogih drugih udeležencev na naših konferencah. Izkazalo se je, da so dogodki, ki jih 
organiziramo dobro sprejeti, tako pri upravnih enotah, kot tudi pri raznih ministrstvih in drugih organih. 
Predsednica je izpostavila, da je danes za nami prvi dan konference, ko so bile predstavljene teme iz 
različnih področij upravnih notranjih zadev in izredno zanimive splošne teme. Izkazalo se je, da so bila 
predavanja izredno zanimiva in so naletela na dober odziv udeležencev. Posebej je poudarila 
včerajšnjo strokovno ekskurzijo v Železno Kaplo v Avstriji, kjer so nas zelo lepo sprejeli, izvedeli smo 
marsikaj zanimivega in se vrnili z nekaj izkušnjami bogatejši. V nadaljevanju je predsednica dejala, da 
z organizacijo konferenc in drugih dogodkov izpolnjujemo osnovni cilj združenja, omogočamo članom 
ZUDS in drugim javnim uslužbencem upravnih enot seznanjanje z aktualnimi novostmi iz delovnega 
področja, strokovnim izpopolnjevanjem, izmenjavo izkušenj ter izpostavljamo probleme, s katerimi se 
srečujemo pri opravljanju svojega dela. Odzivi udeležencev, predavateljev in gostov so pozitivni in 
pohvalni, kar je veliko priznanje vsem članom združenja, ki kljub svoji izredni zaposlenosti in v svojem 
prostem času aktivno sodelujejo pri pripravi in izvedbi konferenc. Takšen odziv je dokaz, da združenje 
dejansko dela dobro in predstavlja popotnico, da je naša pot dobro začrtana, zato se bomo še naprej 
trudili in naše delovne načrte še nadgrajevali. 
 



V zaključnih besedah se je predsednica zahvalila vsem članom za udeležbo na občnem zboru in 
konferencah, posebno zahvalo pa je namenila članicam in članoma izvršnega odbora ter 
predsednicam sekcij za odlično sodelovanje in zaključila s prepričanjem, da bomo uspešno nadaljevali 
v smeri zastavljenih ciljev združenja, ki jih z vsakoletnimi načrti kvalitetno izpopolnjujemo. 
 
K točki 2: 
 
Predsednica ZUDS je predlagala, da vodenje občnega zbora prevzame delovno predsedstvo oziroma 
je za predsednika delovnega predsedstva predlagala Marka Grujičiča, za zapisničarko pa Diano 
Privšek. 
 
Predsednik delovnega predsedstva je predlagal še dva overitelja zapisnika, in sicer Simona Hrovata in 
Maksimiljano Mulej ter Alenko Pintarič in Stanislavo Podlogar za članici verifikacijske komisije.  
 
SKLEP ŠT. 1: Občni zbor je soglasno izvolil predlagane člane delovnega predsedstva, 
predsednika, zapisnikarja, dveh overiteljev zapisnika in dveh članov verifikacijske komisije. 
 
K točki 3: 
 
Verifikacijska komisija je podala poročilo o ugotovitvi prisotnosti: Prisotnih je 39 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 14. Občnega zbora, ki je bil 2. 12. 2016  v Portorožu, 
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 14. Občnega zbora, z dne 2. 12. 2016. 
 
 
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 po zunz listi, je predsednica 
na kratko povzela poročilo o delu. Predsednice sekcij so podale poročila o delu sekcij, ki jih vodijo, ene 
so bile bolj, druge manj aktivne, odvisno od aktualne tematike tekočega leta. Sekcije ZUDS oziroma 
njihove predsednice in nekateri člani so aktivno sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev 
nekaterih predpisov. V septembru 2017 smo organizirali delovni obisk kolegov iz Švice. Na obisku v 
Mariboru so bili trije predstavniki Konference kantonskih nadzornih organov, dva predstavnika 
Ministrstva za pravosodje Švice, ki se ukvarjata s prenovo matičnega registra v Švici in član 
predsedstva združenja civilnih uslužbencev Švice. 
 
V nadaljevanju se je predsednica 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 konference s področja upravnih notranjih zadev z več kot 100 
udeleženci. 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 4. redna seja IO, ki je bila izvedena včeraj, 23. 11. 
207.  
 
Glede poslovnega dela poročila za leto 2017 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 dejansko plačilo 
članarine, ki bi nam zagotavljajo delovanje brez večjih finančnih ovir. Sponzorskih ali donacijskih 



sredstev praktično ne uspemo pridobiti, z izjemo podjetja Genis, ki je tudi za izvedbo tokratne 
konference doniral znesek v višini 500,00 eurov.  
 
Povedala je še, da je finančno poročilo izredno zapleteno, tudi Nadzorni odbor ima težave pri 
pripravljanju poročila. Problem je v tem, da so konference zaradi ugodnih cen praviloma konec leta, 
upravne enote želijo plačati kotizacijo za udeležence v tekočem letu, združenje pa izvede plačilo po 
dokončnem obračunu in uskladitvi stroškov posameznega dogodka in torej po prejemu računov, kar je 
šele v januarju naslednjega leta. To pomeni, da je konec leta praviloma veliko prihodkov na TRR, ki pa 
se po plačilu obveznosti v januarju naslednjega precej zmanjšajo in je posledično veliko odhodkov. 
Razlika med prihodki in odhodki je v tem obdobju precejšnja. Združenje na dan 30. 9. 2017 nima 
odprtih obveznosti. V gradivu so tudi podatki o finančnem poslovanju združenja za leto 2017, in sicer 
za obdobje od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2017. Letno poročilo za leto 2016 oziroma bilanca stanja je bila v 
skladu z zakonodajo predložena 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 
22. 11. 2017 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 2017. 
Glede na to predlaga občnemu zboru, da se poročilo izvršnega odbora sprejme v predloženem 
besedilu. 
 
K točki 8: 
 
Predsedujoči je prisotne povabil k razpravi o predstavljenih poročilih. K nadaljnji razpravi se ni prijavil 
nihče, zato je predsedujoči predlagal, da se sprejme Poročila o delu ZUDS za leto 2017, Poslovno 
poročilo za leto 2017 in zaključni račun za leto 2016 v predloženem besedilu ter Poročilo nadzornega 
odbora. Sprejet je bil naslednji sklep: 
 
SKLEP ŠT. 4: Občni zbor je soglasno sprejel:  

- Poročilo o delu ZUDS za leto 2017, 
- Poslovno poročilo za leto 2017 
- Zaključni račun za leto 2016 in  
- Poročilo nadzornega odbora za leto 2017. 

 
K točki 9: 
 
Načrt dela ZUDS za leto 207 je predstavila predsednica združenja in poudarila, da bomo tudi v letu 
2018 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. 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 in 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.  



 
 
Glede poslovnega načrta za leto 2017 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. 
 
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.   
 
Po razpravi je bil sprejet naslednji sklep: 
 
SKLEP ŠT. 5:  Občni zbor sprejme Načrt dela in Poslovni načrt ZUDS za leto 2018 v 
predloženem besedilu. 
 
 
K točki 10:  
 
Predsednik delovnega predsedstva je povedal, da je izvršni odbor ZUDS na včerajšnji redni seji 
sprejel sklep, s katerim občnemu zboru predlaga, da višino članarine za leto 2018 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 2018 se določi članarina v višini 10,00 eurov. 
 
 
K točki 11: 
 
Predsedujoči delovnega predsedstva 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. Združenje je 
za ta termin dobilo izredno ugodno ponudbo Hotelov Bernardin iz Portoroža, ki nam zagotavljajo ceno, 
kot je bila v letu 2016. Glede kraja izvedbe pa bi obdržali dosedanjo prakso z zbiranjem več ponudb, 
na različnih koncih Slovenije, med katerimi izvršni odbor izbere najustreznejšega. Glede na obstoječo 
prakso se občni zbor ZUDS izvede po zaključku prvega dne konference. Za naslednje leto pa je 
predsednica predlagala, da dogovori za organizacijo konference potekajo s Hoteli Bernardin. V okviru 
konference na tej lokaciji bi poskušali organizirati tudi strokovno ekskurzijo na kakšen matični urad v 
Italiji, tako, kot letošnjo v Železno Kaplo v Avstriji.  
 
Na podlagi glasovanja je bil sprejet sklep: 
 
SKLEP ŠT. 8: Naslednji občni zbor se izvede v novembru 2018, predvidoma 23. in 24. novembra 
2018, točen kraj pa določi izvršni odbor.  
 
K točki 13: 
 
Pod točko razno je razpravljala predsednica ZUDS in prisotne seznanila, da bo na spletnem 
družabnem omrežju Facebook vzpostavljen profil združenja in člane pozvala k obisku spletne strani. 
 
V zvezi z delovanjem sekcij ZUDS je predsednica prisotne pozvala, da podajo predloge za morebitne 
kandidate za predsednico oziroma predsednika sekcije za okolje in prostor, saj je dosedanji 
predsednici potekel mandat in ne želi več opravljati te funkcije. Glede na spremenjeno zakonodajo in 
problematiko na tem področju, bi bilo želeno, da sekcija čimprej dobi predsednika in oživi svoje delo, 
saj je tematika izredno aktualna. 
  
K nadaljnji razpravi se ni prijavil nihče, zato sta se predsednik delovnega predsedstva in predsednica 
združenja vsem prisotnim zahvalila za sodelovanje in za udeležbo na občnem zboru. 
 



 
Občni zbor je bil zaključen ob 18.55 uri. 
 
 
 
 
Zapisnikar:                                                                                     Predsednik delovnega predsedstva: 
Diana Privšek                                                                                    Marko Grujičič 
 
 
 
Overitelja zapisnika: 
Simon Hrovat 
Maksimiljana Mulej  
 
 
 


