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ZADEVA: POSLOVNO POROČILO O DELU ZPŠ ZA LETO 2009 
 

Združenje policijskih šefov Slovenije je v letu 2009 imelo tri redne seje upravnega odbora in 

eno korespondenčno sejo in izvedla redni občni zbor. Pred pripravo rednega občnega zbora 

so bile opravljene aktivnosti glede razpisa za kandidiranje za sekretarja združenja, na 

katerega se je javil le en kandidat, ki je na rednem občnem zboru bil tudi izvoljen. Pri tem je 

bil sprejet Pravilnik o postopku kandidiranja. UO je obravnaval in sprejel tudi spremembe 

Pravilnika o finančnem poslovanju.  

 

Za pomoč pri izvedbi rednega občnega zbora združenja, je bila direktorju Policijske uprave 

Murska sobota izročeno tudi pisno priznanje združenja. Ustanovljena je bila sekcija 

upokojenih policijskih šefov, katerega vodja je podpredsednik združenja Janez Golja.  

 

Februarja je bilo skupaj s ŠD Tacen organizirano in izvedeno I. državno prvenstvo za 

policijske šefe v veleslalomu v Krajnski gori, kjer je bila udeležba zelo dobra. Na podlagi 

sklepa upravnega je združenje posredovalo uradni predlog PA, da se to tekmovanje vnese v 

program športnih tekmovanj delavcev policije za leto 2010. Kljub dobremu sodelovanju pri 

pripravi programa športnih tekmovanj, to tekmovanje žal ni bio vneseno v koledar in nam 

neznanega razloga.  

 

Samostojno v sodelovanju z vodstvom policije smo izvedlo okroglo mizo na temo »Meje med 

zagotavljanjem strokovnosti in mobbingom«, katerega je bil izvajalec glavni republiški 

inšpektor za delo in s katerim smo kot združenje sklenili avtorsko pogodbo. Udeležba je bila 

ugodna, saj se je udeležilo zraven članov združenja tudi več nečlanov in celo policisti ter 

predstavnik sindikata. Skupno število udeležencev se je ustavili na številki 100.  

 

V sodelovanju z vodstvom  policije na našo pobudo, smo sodelovali pri izvajanju strokovnega 

posveta na temo »Zaščita in pomoč policistom«, ki se je kasneje v policiji dograjeval in 

projekt za ureditev mreže psihosocialne pomoči policistom že poteka.  
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Člani UO so na podlagi poslanega predloga za spremembo Pravilnika o priznanjih policije 

sodelovali s svojimi pripombami. Pravilnik še ni v zaključni fazi in nam ni znano katere 

pripombe so bile upoštevane in katere niso bile.  

 

Ob večletnem prizadevanju, je ob spremembi ZPol (2009) prišlo do podpisa sporazuma o 

medsebojnem sodelovanju med ZPŠ in Policijo (29.12.2009). Sporazum je objavljen na 

spletnih straneh intraneta.  

 

Regijska odbora Maribor in Celje v tekočem letu nista izvajala posebnih samostojnih 

aktivnosti. Novih regionalnih odborov zaradi zasedenosti posameznih članov z rednimi 

nalogami nismo ustanavljali. Pri pridobivanju novih članov smo bili manj uspešni, saj smo 

dobili le pet novih članov kljub osebno naslovljenim povabilom direktorjem policijskih uprav in 

uprav v okviru GPU. Na tem področju bo potrebno v letu 2010 storiti več.  
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