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ZADEVA: POSLOVNO POROČILO O DELU ZPŠ ZA LETO 2010 
 

Združenje policijskih šefov Slovenije je v letu 2010 imelo dve redni seji upravnega odbora in 

dve korespondenčni seji in izvedla redni občni zbor. Za pomoč pri izvedbi rednega občnega 

zbora je ZPŠ direktorju PU Maribor in našemu članu izreklo oziroma podelilo priznanje 

društva.  

 

Kot predhodno leto smo tudi v 2010 izpeljali vse aktivnosti za organizacijo in izvedbo 

tekmovanja v sodelovanju s ŠD Tacen II. državnega prvenstva za policijske šefe v 

veleslalomu v Krajnski gori. Kljub razpisu in nakupu pokalov za tekmovanje je zaradi zelo 

slabe udeležbe oziroma prijav bila tekma preklicana. Ostala pa so v ta namen vsa 

nabavljena priznanja oziroma pokali, ki so v arhivu združenja in je potrebno za koriščenje 

menjati le ploščice (pokali so za smučarsko tekmo). V tem okviru je bila izvedena tudi 

finančna transakcija saj smo zaradi slabih preteklih izkušenj glede financiranja oba društva 

zastavili nekaj finančnih sredstev (400 evrov), ki so bila kasneje vrnjena na transakcijski 

račun.  

 

ZPŠ je prejelo pisanje pomočnika komandirjev ene izmed policijskih postaj v katerem se je 

na združenje obrnil zaradi neurejenih razmerij glede odrejanja pripravljenosti na domu in 

plačila le te. V tej zvezi smo o pisanju razpravljali in v okviru korespondenčne seje pridobili 

mnenje članov upravnega odbora in s svojimi ugotovitvami seznanili vodstvo policije in 

odgovori pomočniku komandirja o naših stališčih.  

 

S PSS smo sodelovali pri projektu o socialnem partnerstvu in v ta namen podali pismo o 

nameri, vendar o konkretnih oblikah sodelovanja ni bilo več nadaljnjih korakov s strani PSS, 

ki je nosilec zadeve.  

 

V okviru ZPŠ je večkrat tekla tudi razprava in predstavitev v smislu reorganizacijskih 

aktivnosti. Za organizacijo okroglih miz se ZPŠ ni odločilo, saj je bilo veliko aktivnosti po 
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upravni liniji in bi bilo nesmiselno organizirati še dodatne aktivnosti, saj so člani sodelovali v 

okviru rednih delovnih obveznosti.  

 

Regijski odbor Maribor je bil aktiven in se tudi udeležil skupnega sestanka društev in 

organizacij v okviru PU Maribor. Drugih posebnih aktivnosti odbora nista imela.  

 

V decembru 2010 smo sodelovali s Policijo in drugimi društvi pri izvedbi predprazničnega 

rajanja za otroke naših delavcev in pri tem prispevali prispevek 200 evrov iz društvenih 

sredstev po sklepu UO.  

 

V letu 2010 je bilo precej aktivnosti na reorganizacijskih spremembah in tudi na spremembah 

zakonodaje v okviru projekta ZPol 2010 v katerih so bili vpeti člani upravnega odbora in člani 

ZPŠ. Tako je dr. Jurij Ferme bil zelo aktiven pri reorganizacijskih spremembah policijskih 

uprav, predsednik krope pa je v bistvu tudi vodil podskupino za reorganizacijo na državnem 

nivoju. Vse aktivnosti so se prepletale in dodatnih drugih aktivnosti člani društva v tem letu 

nismo izpeljali.  

 

S spoštovanjem.  

 

 

 

 

 

                                                                                mag. Srečko F. Krope 
                                                                                  Predsednik ZPŠ 
 

 

 


