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V soboto, dne 11. 3. 2023, od 11. ure dalje je v konferenčni dvorani hotela Perla, Kidričeva ulica 7, v Novi 
Gorici, potekala programska letna Skupščina Zveze policijskih veteranskih društev Sever (ZPVD SEVER), 
katere se je udeležilo 113 delegatov iz vseh njenih članic, med njimi tudi desetčlanska delegacija PVD Sever 
- Gorenjska (Ivan Hočevar, Milan Černoga, Aneta Lavtar, Irena Meglič, Zvone Korenjak, Huso Bakrač, 
Gortan Simončič, Zdenko Renko, Jakob Demšar, Damjan Renko). 

Skupščine so se udeležili tudi številni gosti: Samo Turel, župan MO Nova Gorica, Mag. Boštjan Poklukar, 
minister za notranje zadeve, Mag. Senad Jušić, v.d. generalnega direktorja Policije, Evgen Govekar, mag., 
direktor PU Nova Gorica, Marijan Križman, predsednik ZZB NOB Slovenije, Mag. Lučka Lazarev Šerbec, 
predsednica zveze društev general Maister, upok. generalmajor Ladislav Lipič, predsednik ZVVS, Gorazd 
Humar, predsednik društva TIGR Primorske, Janez Podržaj, predsednik Zveze društev vojnih invalidov 
Slovenije in drugi.  

Programska volilna skupščina se je pričela s svečanim prihodom dvanajstih praporščakov ZPVD Sever in 
Manevrske strukture za narodno zaščito (MSNZ) v ONZ 1990, pod poveljstvom Janeza Portirja (PVD Sever 
SE) ter izvedbo državne himne, ki jo je izvedel in tudi kasneje v kulturnem delu programa Skupščine 
popestril nastop kvarteta saksofonistov Policijskega orkestra, pod vodstvom Andreja Knapa.  

V uvodnem delu je nato generalni sekretar ZPVD Sever, Anton Pozvek pozdravil vse prisotne delegate in 
goste ter na kratko pojasnil predvideni potek programske letne skupščine. Besedo je nato predal 
predsedniku ZPVD Sever, dr. Tomažu Času, ki je nato v uvodnem ekspozeju udeležencem letne Skupščine 
opisal delovanje ZPVD Sever v letu 2022, kjer je naši organizaciji v sodelovanju z zdaj že bivšima ministrico 
za notranje zadeve, Mag. Tatjano Bobnar in v.d. GDP, Mag. Boštjanom Lindavom uspelo ponovno 
vzpostaviti izrazito poslabšane medsebojne odnose z vodstvom MNZ in GPU za časa 14. Vlade RS, ki je 
generiralo predvsem ideološka razhajanja in poskušalo predrugačiti tako polpreteklo zgodovino kot 
osamosvojitveno obdobje in našemu združenju povzročila kopico težav pri delovanju.  

Sledila je izvolitev vseh delovnih teles Skupščine in sicer: 
Delovno predsedstvo: predsednik Angel Vidmar (NG), člana: Roman Kržan (KK) in Tomaž Pečjak (LJ) 
Zapisnikar: Bruno Ipavec (NG) 
Overitelja zapisnika: Janez Portir (SE) in Ivan Hočevar (KR) 
Verifikacijska komisija: predsednik Bojan Skočir (ZA), član: Franko Zadnik (KP) 

Sledili so pozdravni nagovori gostov in sicer so Skupščino nagovorili: Samo Turel, župan MO Nova Gorica, 
Mag. Boštjan Poklukar, minister za notranje zadeve,  Mag. Senad Jušić, v.d. generalnega direktorja Policije 
in v imenu vseh prisotnih veteranskih in domoljubnih organizacij Marijan Križman, predsednik ZZB NOB 
Slovenije, ki bo konec marca prevzel tudi predsedovanje KoDVOS. Vsi govorci brez izjeme so se ZPVD Sever 
in njenim članicam zahvalili za njihov prispevek v osamosvojitveni vojni in prizadevanjih pri ohranjanju 
vrednot osamosvojitve ter domoljubja. Pri tem je večina tudi poudarila svojo zavezo po ohranitvi in 
izboljšanju medsebojnega sodelovanja na področju ohranjanja avrednot osamosvojite. Še posebej je s 
svojim ognjevitim govorom tu izstopal minister za notranje zadeve, Mag. Boštjan Poklukar, ki je poudaril 
svojo zavezanost po izboljšanju medsebojnega sodelovanja z ZPVD Sever, kot tudi drugimi policijskimi 
asociacijami tako na pravnem kot tudi ostalih področjih, zaradi česar je bil govorec večkrat nagrajen z 
navdušenim aplavzom udeležencev Skupščine.      

V delovnem delu je nato predsednik verifikacijske komisije Bojan Skočir (PVD Zasavje) na poziv delovnega 
predsednika seznanil Skupščino o tem, da je sklepčna. Sledila je predstavitev vseh poročil za leto 2022 in 
sicer: poročilo o delu (dr. Tomaž Čas), finančno poročilo (Anton Pozvek), poročilo nadzornega odbora (dr. 
Peter Pungartnik) in poročilo častnega razsodišča (Marjan Starc). Skupščina je nato brez razprave soglasno 
potrdila sprejem vseh poročil.  

V nadaljevanju zasedanja skupščine sta bila predstavljena programa dela ZPVD Sever za 2023 (dr. Tomaž 
Čas) in finančni načrt ZPVD Sever za leto 2023 (Anton Pozvek), katera je Skupščina brez razprave soglasno 
potrdila in hkrati novo vodstvo tudi pooblastila za njuno izvajanje, kot tudi morebitne nujne posege v 
rebalans finančnega načrta. 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 ZPVD Sever. 



Po zaključku plenarnega zasedanja Skupščine se je delegacija društva udeležila še slovesnega kosila in se 
nato poslovila od veteranskih kolegic in kolegov ter se napotila domov.   

Spletni viri: 
https://www.youtube.com/watch?v=OtL-eK-Lyvw&ab_channel=Vid%C5%A0ibelja 
https://www.youtube.com/watch?v=AgbniejoTvo&ab_channel=BraneGradisnik 
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