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OBČNEMU ZBORU
ZDRUŽENJA POLICIJSKIH
ŠEFOV SLOVENIJE

ZADEVA: POROČILO O DELU ZDRUŽENJA ZA LETO 2007
Od zadnjega občnega zbora februarja 2007 smo v skladu s predstavljenim programom
opravili kar nekaj aktivnosti, o katerih je potrebno spregovoriti in o tem tudi poročati v skladu
s Statutom združenja.
Upravni odbor združenja se je v letu 2007 sestal na štirih rednih sejah, na katere smo vabili
tudi nadzorni odbor. V skladu s predstavljenim programom na zadnjem občnem zboru smo
ob tem opravili naslednje aktivnosti:
9 ustanovljen je bil regijski odbor Celje, ki je v letu delovanja organiziral več družabnih
in strokovnih aktivnosti;
9 v okviru združenja smo pripravili eno srečanje članov, ki je imelo družabni značaj.
Fotografije so objavljene na spletnih straneh združenja;
9 organizirali smo strokovno srečanje oz. okroglo mizo v sodelovanju z UUP GPU,
SPVCP, FVV, FF, Združenjem varna pot in s šolo Trening varne vožnje. Naslov
okrogle mize je bil: »Kaj vpliva na voznika?«. Vsebina prispevkov je objavljena na
spletni stani združenja;
9 na sejah UO smo ustanovili posamezne komisije, ki so pričele s svojim delovanjem
9 statutarno pravna komisija je do sedaj pripravila osnutek predloga sprememb statuta,
ki bo obravnavan na današnjem občnem zboru
9 med člani je bila opravljena anketa glede želenih vsebin pri organiziranju strokovnih
posvetov ipd.

9 v pripravi so še ostale spremembe Pravilnika o finančno materialnem poslovanju
9 stekle so aktivnosti za ustanovitev regijskega odbora ZPŠ v Mariboru, kjer imamo
danes občni zbor.
Aktivnosti v preteklem letu niso bile in še niso na zadovoljivem nivoju iz večjih razlogov, ki so
na nek način razumljivi. Čeprav je bilo poslanih več obvestil oziroma povabil za včlanitev v
druženje, večjega odziva žal ni bilo. Dokazuje se ugotovitev, da je prihodnost članstva
zagotovo v regijskih odborih. Takšen interes je mogoče interpretirati večplastno. Po eni strani
se kaže interes na regijskih nivojih za delo v okviru združenja, po drugi strani pa se kaže
upad interesa na državnem nivoju. Očitno gre za drugačne probleme na dveh ravneh, čeprav
bi po naravi strani problemi morali biti enaki kakor tudi želje oziroma potrebe.
Slednja ugotovitev paj ne vpliva na upad članstva ampak ravno obratno. Število regijskih
odborov bomo povečevali, v pripravi pa je tudi Pravilnik o regijskih odborih, tako da bodo
relacije jasne in bodo zagotavljale napredek združenja.
Na tem mestu bi bilo nespametno izpostavljati ključen problem majhnega interesa za
članstvo, saj bi me lahko kdo napačno razumel. Če gledamo podobna ali enaka združenja v
tujini in jih primerjamo z našim, je odgovor pač na dlani.
Preden zaključim svoje skromno poročilo se nameravam zahvaliti vsem aktivnim članom
združenja za delo v letu 2007, nove pa vabim, da se aktivno udeležujejo pri realizaciji
planiranih nalog v letu 2008.
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