
Poročilo o delu ZPŠ v obdobju 2003-2004

Po ustanovitvi so bile izvedene številne aktivnosti za  registracijo društva in zagotovitev pogojev
za delo organov društva in  sicer:

    -  registracija društva (odločba Upravne enote Ljubljana št.  2/05-06-02001-103/2003-4 z
dne 21.05.2003);  
    -  izdelava velikega in malega pečata ZPŠ;  
    -  dogovor o medsebojnem sodelovanju z MNZ / Policijo (uporaba službenih  prostorov,
vozil, računalnikov, spletnih strani interneta, idr);  
    -  odprtje transkacijskega računa društva pri NLB;  
    -  predstavitev ZPŠ na internetnih straneh Policije;  
    -  predstavitev ZPŠ ministru za notranje zadeve;  
    -  registracija internetne poddomene pri ARNES-U  "združenje@policijskihsefov.si" (potrdilo
o registraciji z dne 29.7.2003);  
    -  iskanje ponudnika za izdelavo in upravljanje spletnih strani ZPŠ;  
    -  iskanje ponudnika za izdelavo članskih izkaznic. 

Upravni odbor je imel tri (3) sestanke. Vsebina sej je  bila:

Na 1. sestanku dne 17.4.2003

    -  potrditev zapisnika o ustanovnem občnem zboru;  
    -  operacionalizacija programa dela združenja za leto 2003-2004;  
    -  določitev članarine in pristopnine za nove člane združenja;  
    -  priprava predloga finančnega načrta združenja za leto 2003-2004;  
    -  izdelava spletnih strani;  
    -  predstavitev ZPŠ ministru za notranje zadeve;  
    -  predlog udeležbe dveh članov na 20. evropski konferenci IACP v Rigi  (Latvija) od 18. do
20.05.2003. 

Na 2. sestanku dne 27.6.2003 

    -  priprave za izvedbo okrogle mize o spremembah zakona o policiji;  
    -  priprave za izvedbo okrogle mize na temo "VPLIV SPREMEMB ZAKONODAJE NA 
DRUŽBENI POLOŽAJ, ORGANIZIRANOST IN DELO POLICIJE";  
    -  imenovanje predstavnika za stike z javnostmi in predstavitev idejnega  osnutka strategije

 1 / 4



Poročilo o delu ZPŠ v obdobju 2003-2004

odnosov z javnostmi;  
    -  organizacija predavanja o upravljanju s kadrovskimi viri;  
    -  izdaja zloženke in spominskih značk ZPŠ. 

Na 3. sestanku dne 01.03.2004

    -  odstopna izjava predsednika ZPŠ dr. Andreja Anžiča;  
    -  priprave za izvedbo okrogle mize o novem zakonu o prekrških;  
    -  priprave za sklic rednega občnega zbora;  
    -  priprava programa dela ZPŠ za leto 2004-2005;  
    -  določitev članarine in pristopnine za nove člane združenja za 2004;  

Organizirane so bile tri (3) od petih načrtovanih okroglih  miz in posvetov in sicer:

17. aprila 2003, okrogla miza o predlogu  uredbe o notranji organizaciji, delovnih mestih in
nazivih v organih javne  uprave in pravosodnih organih, ter predlogu poglavja te uredbe o
notranji  organizaciji in vodenju policije, na kateri je bilo 29 udeležencev. Apel  združenja je
vplival na popravke predlogov novih aktov.

22. oktobra 2003 okrogla miza "PRILAGAJANJE  ORGANIZACIJE POLICIJE NOVIM
ZAHTEVAM", na kateri je bilo 29 udeležencev.  Zaključki so v veliki meri vplivali na ustreznejše
vrednotenje delovnih mest v  policiji.

24. marca 2004 okrogla miza na temo "VODENJE IN ODLOČANJE O PREKRŠKIH V
POLICIJI " , katere  se je udeležilo 21 udeležencev. Udeleženci smo sredstvom javnega obveščanja in 
interni javnosti posredovali naslednjo informacijo:

Družbena skupnost želi problematiko neučinkovitosti pri  odločanju o prekrških in izvršbi
izrečenih kazni za prekrške, reševati s  prenosom reševanja večinskega deleža problematike na
policijo. Hkrati se  policiji za to dodatno delo ne zagotavlja potrebnih dodatnih finančnih sredstev
 in nujo potrebnih dodatnih delovnih mest tako za odločanje o prekrških, kot za  administrativno
delo v zvezi s tem.
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Enotna ocena udeležencev okrogle mize je, da gre tudi v tem  primeru za že znano oz. večkrat
uporabljeno metodo nalaganja dodatnih nalog  policiji ob nespremenjeni sistemizaciji delovnih
mest in omejenih proračunskih  sredstvih za redno dejavnost policije. Vse to bo negativno
vplivalo oz. dodatno  zmanjševalo operativno sposobnost policije pri zagotavljanju varnosti in
reda v  državi.

Za september 2003 načrtovan posvet o novem  policijskem pooblastilu "prepoved
približevanja" ni bil organiziran, ker je bil  v istem času organiziran po upravni liniji.

Za 13. januar 2004 je bila organizirana  okrogla miza na temo "VPLIV SPREMEMB
ZAKONODAJE NA DRUŽBENI POLOŽAJ,  ORGANIZIRANOST IN DELO POLICIJE", ki pa je
bila 3-krat preložena in nazadnje po  odločitvi predsednika združenja odpovedana. 

ČLANSTVO:

Od ustanovnega občnega zbora so bili pridobljeni trije (3) novi  člani, tako da je na današnji dan
registriranih 63. članov ZPŠ.

FINANČNO POSLOVANJE:

Finančno poslovanje je potekalo v skladu z obstoječo  zakonodajo. Članom nadzornega odbora
je bil omogočen neposreden nadzor nad  zakonitostjo razpolaganja s finančnimi sredstvi.
Sredstva so bila trošena  namensko in racionalno, kar potrjujejo odpovedi nekaterih načrtovanih
 aktivnosti, ker bi preobremenile proračun združenja (npr.: udeležba delegata ZPŠ  na letne
konferenci mednarodne zveze policijskih šefov IACP v ZDA, ali njene  evropske konference v
Rigi, organizacija članskega usposabljanja v organizaciji  IEDC centra na Bledu, ipd.) 

24. marca 2004 se je na konstitutivni seji  sestal nadzorni odbor in pregledal finančno
poslovanje ZPŠ v preteklem letu.
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INFORMIRANJE:

Članstvo smo informirali in animirali za različne aktivnosti po elektronski  in internetni pošti
policije.

Za informiranje zunanje javnosti je skrbel predstavnik ZPŠ za  stike z javnostmi in sicer z
uporabo objav in izjav za javnost.

Oktobra 2003 je bila izdana zgibanka ZPŠ, išče pa se ponudnik  za izdelavo spominskih značk
ZPŠ.

V Ljubljani 01.03.2004

    Pripravil:
Anton Pozvek
SEKRETAR  Stanislav  Veniger
PODPREDSEDNIK
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