
lzhajajoe iz sorodnih ciljev in nalog delovanja nasih dru5tev in izhajajod iz potrebe,
da uskladimo delovanje na5ih dru5tev pri uresnieevanju posebnih in skupnih
interesov na5ega poslanstva ter na podlagi odloditev in pooblastil pristojnih organov
druStev, ki jih zastopamo smo sklenili

DOGOVOR

o sodelovanju veteranskih in domoljubnih dru5tev v Pomurju

1 . clen

Podpisnice tega dogovora (v nadaljevanju dlanice) so veteranska in domoljubna
druStua (v nadaljevanju VDO), katerih pripadniki delujejo v javnem interesu na
podrodju obrambe, ohranjanja vrednot bola za lastno drZavo in narodovo
samoohranitev, razvijanja domoljubja, rodoljubnih in veteranskih tradicij, prizadevanje
za ohranitev miru in soZitja med narodi, ter pomodi potrebnim dlanom in pomo6i v
okviru dlovekoljubnih dejavnosti.

To so:

1. Policijsko veteransko dru5fuo Sever za Pomurje (v nadaljevanju PVD Sever za
Pomurie) s pododbori:

) UNZ (Uprave za notranje zadeve) Murska Sobota,
> PM (postaje milice) Murska Sobota,
) PM Gornja Radgona,
F PM Ljutomer in
) PM Lendava;

2. Pokrajinski odbot Zveze veteranov vojne za Slovenijo (v nadaljevanju PO
ZVVS), ki ga sestavljajo:

> OZVVS (obmodno zdrulenle veteranov vojne za Slovenijo) Liutomer,
> OZVVS Lendava,
> OZVVS Gornja Radgona in
> OZVVS Murska Sobota;

3. Regijska koordinacija Zveze slovenskih dastnikov (v nadaljevanju ZSe), ki jo
sestavljajo obmodna zdrulenlaslovenskih dastnikov (OZSC):

> OZSC Murska Sobota,
> OzSe Ljutomer,
> OZSC Lendava in
> OzSe Gornja Radgona;

4. Pokrajinski svet Zveze borcev za vrednote narodno osvobodilnega boja
Slovenije (PS ZZB NOB), ki ga sestavljajo:

F Zdru2enja borcev za vrednote NOB Murska Sobota,
D ZdruZenja borcev za vrednote NOB Lendava,
D Zdru2enja borcev za vrednote NOB Ljutomer in
D Zdru2enja borcev za vrednote NOB Gornja Radgona;
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5. Dru5tva >General Maister< v Pomurju, ki so:
F PrleSko druStvo generala Maistra,
) Prekmursko druSfuo generala Maistra eren5ovci,
D Prekmursko dru5tvo general Maister Murska Sobota in
) DruStvo general Maister Ver2ej.

6. Dru5fuo vojnih invalidov Pomurja.
7. Domoljubno krajevno zdru2enje Puconci.

2.dlen

Veteranske in domoljubne organizacije bodo usklajevale svojo dejavnost in
sodelovale pri uresnieevanju svojih ciljev in nalog skupnega pomena ter interesa,
zlasti pri:

'1 . Ohranjanju in uveljavljanju domoljubja in domoljubnih vrednot;
2. Ohranjanju in negovanju spomina na prelomne dogodke v bolu za slovenski

narod in domovino;
3. Ohranjaniu vrednot ustvarjenih v bojih za osamosvojitev Republike Slovenile

skozi zgodovino;
4. Prizadevanlu za mir na svetu;
5. Prizadevanju za uveljavljanje splo5ne deklaracije o dlovekovih pravicah,

Evropske konvencije o dlovekovih pravicah in dolodb Ustave Republike
Slovenije, predvsem doloeb iz ll. poglavja ustave;

6. Prizadevanlu za ohranitev in pridobitev pravic veterank in veteranov in
financiranlu veteranskih in domoljubnih organizacij iz proraduna Republike
Slovenije,

7. Skupnemu nastopu v javnosti zoper delovanje na5e ali tuje drZave ali
nevladnih organizacij zoper katero od, v tem odstavku navedenih alinej, ko se
to neposredno nana5a na veteranske ali domoljubne organizacije v Pomurju.

3.elen

Podpisnice dogovora bodo:

1. Sodelovale pri skupni obeleZitui mednarodnega dneva miru, 21. septembra,
skladno z nadrti organizacij dlanic na ravni diave, 6e se dogovorijo pa tudi na
obmodju Pomurja;

2. Sodelovale s protokoli lokalnih skupnosti in drZavnih organov na obmodju
Pomurja pri organizaciji in izvedbi slovesnosti ob drZavnih praznikih in tudi s
Protokolom Republike Slovenije, ko bo drZavna proslava organizirana v
Pomurju z udele2bo praporov in predstavnikov 6lanic;

3. Sodelovale na posvetih o identiteti Slovenske vojske, policije ali drugih
drZavofuornih organov danes, ki bodo organizirani v Pomurju, same
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K dogovoru o sodelovanju lahko pristopijo tudi druga domollubna in veteranska
dru5tva v Pomurju, ie delujejo v smislu doloib 1. odstavka tega 6lena in se vse
dlanice tega dogovora s tem strinjajo. Pristop se potrdi z aneksom k 2. odstavku tega
dlena.



organizirale posvete o pomembnih trenutkih v zgodovini Pomurja, ki so
omogodili zdruiitev vedine Slovenskega ozemlja in o Slovenski dEavnosti;

4. Se povezovale s predstavniki Slovenske vojske v Pomurju in predstavniki
drugih dZavnih organov pri organizaciji skupnih prireditev ali njihovi prisotnosti
na prireditvah 6lanic;

5. Na koordinaciji v mesecu januarju izmenjale letne nadrte dela in dolodile
prireditue, ki so za Pomurje tako pomembne v tem letu, da bodo elanice
nastopile skupaj v organizaciji ali pristopu do organizatorja, na tej koordinaciji
bodo prav tako poskuSali uskladiti datume prireditev, da se ne bi krizala
organizacija prireditev razlidnih Elanic na isti datum;

6. Sodelovale pri literarnem razpisu Dspominska obeleZja pripovedujejo( ali s
podobnim imenom za osnovne in srednje Sole v Pomurju v tekodem Solskem
letu z namenom izvajanja doloeb iz 2. elP-na tega dogovora predvsem glede
Sirjenja domouubja in ohranjanja spomina na dogodke iz zgodovine, ki so
pomagali ustvariti Slovensko drzavnost;

7. Sodelovale pri prenosu spomina na dogodke v prejsnjem stoletju na ucence
osnovnih in srednjih 5ol, ki jih bodo organizirale skupaj s temi Solami in na
predavanjih Sirsemu obdinstvu v Pomurju in na okroglih mizah, ki jih
organizirajo same ali kdo drugi;

8. Spremljale sprejemania zakonodaje, ki se nanasa na status veteranov in
veteranskih in domoljubnih organizacij in v tej zvezi spre.iemali skupna stalisda
za svoje organizacije na dr:avni ravni ali sprejele podporo za te predloge in jo
predstavile Sil5i javnosti.

4.dlen

Naloge usklajevanja bo opravljal odbor predstavnikov dlanic ( KoDVOP koordinacija
domoljubnih in veteranskih organizacij Pomurja , ki ga vodi ena od dlanic podpisnic
sporazuma na nadin in v zaporedju, kot se 6lanice dogovorijo. Mandat vodenja
koordinacije traja eno leto od seje KoDVOP v januarju do seje v januarju naslednjega
leta. Odloditue se sprejemajo s konsenzom (soglasno).

KoDVOP se lahko sestane tudi v ozjem sestavu regijskih predstavnikov, ki se jih
dolodi v zapisniku KoDVOP-a v mesecu januarju za tekode leto, 6e bo potrebno
sprejeti nujno odloditev v imenu 6lanic. Odloditev se vsem dlanicam posreduje takoj
po e-posti in pisno na prvi seji KoDVOP-a. Clanice po podpisu dogovora sestavuo
imenik v katerega se vpise elektronske in postne naslove 6lanic, odgovorne osebe in
telefonske Stevilke odgovornih oseb. lmenik se posreduje vsem dlanicam, dopolnjuje
pa ga predsedujoda dlanica.

Poleg seje januarja se ozji sestav KoDVOP-a lahko odlodi za sklic seje vedkrat na
leto. Predlagatelj ali vodja koordinacije organizira sejo in pripravi gradivo. Seja
KoDVOP-a je sklepdna de je prisoten vsaj eden od predstavnikov posamezne VDO,
razen de ta predstavnik ne Zeliodlofutiv imenu VDO ali ni regijski predstavnik.

5.dlen

elanica, ki bo prevzela vodenje KoDVOP-a za tekode leto prevzema naloge
sklicevanja sestankov in arhivirania dokumentacUe, ki se nanasa na delovanje
KoDVOP-a.
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Vodja KoDVOP-a bo pobude o zadevah skupnega pomena posredoval drZavnim
organom in slovenski iavnosti ustno ali v pisni obliki. Pri tem so lahko prisotni
predstavniki elanic.

7.dlen

Dogovor stopi v veljavo, ko ga podpi5ejo vse dlanice iz 2. odstavka 1. dlena tega
dogovora. Podpisan dogovor se lahko poSlje v vednost organizacijam dlanic na
drZavni ravni, lokalnim skupnostim in drZavnim organom, ee se ilanice tako
dogovorijo, zaradi zunanje prepoznavnosti KoDVOP-a.

Ljutomer, 25.4.2019

Policijsko veteransko ever

predsednik Drago

Pokrajinski odbor Zveze veteranov vojne za Slovenijo (POZWS) ter po
pooblastilu za OOZWS Ljutomer, Lendava, Gornja Radgona in Murska Sobota

predsednik lvan Sm 5

Regijski koordinator Zveze slovenskih dastnikov za Pomurje ter po pooblastilu za
OZSC Ljutomer, Lendava, Gorn Radgona in Murska Sobota
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6.dlen

Stroike v zvezi z delovanjem KoDVOP-a po tem dogovoru nosijo Clanice same, za
skupne prireditve ali druge projekte pa se dogovorijo sodasno, ko sprejmejo
organizacijo prireditue ali projekta.
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Prekmursko dru5tvo general Maister Murska Sobota in po
Prle5ko druStuo generala Maistra, Prekmursko dru5tvo ge
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Maistra eren5ovci in DruStuo general Maister Ver2ej r

predsednik Marjan Farid

DruStvo vojnih invalidov Pom

predsednik Robert Kous
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