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V soboto, dne 16. marca 2019 je od 11. ure dalje v Grand hotelu Rogaška, v Rogaški Slatini, potekala
redna letna skupščina Zveze policijskih veteranskih društev Sever (ZPVDS), katere se je udeleţilo 118
delegatov iz vseh dvanajstih članic ZPVDS, med njimi tudi desetčlanska delegacija PVD Sever
Gorenjska.
Skupščine so se udeleţili tudi številni gosti: Boštjan Poklukar, minister za notranje zadeve, Franci
Kregar, svetovalec ministra za notranje zadeve, Joţe Senica, namestnik generalne direktorice policije
in predsednik IPA sekcija Slovenija, Niko Kolar, direktor policijske uprave Celje, Boštjan Pantner,
komandir policijske postaje Rogaška Slatina, Ladislav Lipič, predsednik zveze veteranov vojne za
Slovenijo, dr. Aloj Šteiner, predsednik zveze slovenskih častnikov, dr. Savin Jogan, predsednik društva
TIGR Primorske, Stane Mele, član predsedstva in izvršnega odbora zveze društev vojnih invalidov
Slovenije, Marijan Turičnik, predsednik zveze borcev NOB Ţalec, Marjan Farič, podpredsednik zveze
društev general Maister in Zdenko Renko, podpredsednik zveze klubov upokojenih delavcev MNZ
Maksa Perca.
Skupščina se je pričela s svečanim prihodom praporščakov ZPVDS in Manevrske strukture za narodno
zaščito (MSNZ) v ONZ 1990, popestril pa jo je nastop pihalnega kvinteta policijskega orkestra. V
delovnem delu je skupščina najprej obravnavala in potrdila poročilo o delu in finančno poročilo ZPVDS
za leto 2018. Delegati so nato soglasno sprejeli še program dela ZPVDS za 2019 in 2020 ter finančni
načrt ZPVDS za leto 2019, s čimer so dali upravnemu odboru ZPVDS zeleno luč za njihovo realizacijo.
Na skupščini je bil tudi podan poziv članstvu, da naj se čim bolj proaktivno vključuje v načrtovane
aktivnosti. Le s takim pristopom bo namreč lahko tudi vsak član tudi oplemenitil svoj osebni prispevek
ter hkrati prispeval k boljši realizaciji načrtov PVDS.
Po uradnem delu je sledilo druţenje vseh prisotnih ob kosilu, naša gorenjska ekipa pa se je sprehodila
še po bliţnjem parku, kjer smo občudovali pomladno prebujajoče cvetlice. Prijetno druţenje z ţeljo,
da se kmalu zopet srečamo, smo zaključili ob omizju pozno popoldansko dišeče kavice in sproščenem
klepetu.
Več informacij o dogodku bralec lahko najde na spletni povezavi https://www.zdruzenjesever.si/sl/news/zdruzenje-sever/zveza-policijskih-veteranskih-drustev-sever-je-opravila-redno-letnoskupscino.html

