3. SKUPŠČINA IPA SEKCIJE ČRNE GORE V NIKŠIĆU
IPA sekcije Črne gore je, dne 8. 4. 2017, v kraju Nikšić v Črni gori organizirala III. skupščina.
Na skupščino so bile povabljene delegacije IPA sekcij iz: Srbije, BIH, Hrvaške, Makedonije in
predstavniki IPA v ustanavljanju iz Albanije. Kot gosti pa so bili prisotni tudi policijski
predstavniki iz Kosova. IPA sekcijo Slovenije sta predstavljala Vinko Otovič in Alojz Hrnčič.

Skupinski posnetek

Po prihodu na Letališče v Podogorici so naju počakali in odpeljali v približno uro oddaljen kraj
Nikšić, kjer so bile že zbrane navedene delegacije. Razen z gosti iz Kosova in Albanije smo
se ostali med seboj dobro poznali, tako, da so pogovori potekali prijateljsko in sproščeno.
Naslednji dan v soboto smo se odpeljali do Hotela Krupac, kjer je lepo jezero, v poletnem
času pa znano kopališče. Sledila je otvoritev skupščine in pozdrav predsednika Vojislava
Dragovića vsem delegacijam iz tujine in pozdrav delegatom, udeležencem volilne skupščine.

Skupaj s delegacijo IPE BIH, Hrvaške in Srbije

Delegati skupščine so pričeli z delom, mi pa smo se odpeljali na ogled znamenitosti mesta
Nikšić. Pridružili so se nam tudi predstavniki Romov, s katerimi dobro sodelujejo. 8. april je
namreč Svetovni dan Romov.
V občinski mestni hiši nas je sprejel župan Občine Nikšič s sodelavci.
V popoldanskem času smo si ogledali vadbo črnogorske reprezentance v judu.
Za predsednika sekcije je bil ponovno izbran Vojislav Dragović, namestnica predsednika je
postala Snežana Zekić, generalna sekretarka Biljana Dulovič, blagajničarka pa Liljana
Vlahović.
Ob 19. uri se je v Narodnem gledališču v Nikšiču pričela svečana akademija v počastitev III.
skupščine IPA Črne gore z bogatim in pestrim kulturnim programom in govori povabljenih
gostov.
Po zaključeni svečani akademiji smo na skupni večerji izmenjali priložnostna darila in si
zaželeli vse dobro v nadaljnjem delu z željo po dobrem medsebojnim sodelovanju še v
naprej.

Izmenjava spominskega darila

Srečanje je bila tudi priložnost za pogovore s člani IPA Črne gore in člani ostalih tujih
delegacij.
Vinko Otovič
Alojz Hrnčič

