
 

Na podlagi 21.a člena Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 66/09 – uradno 
prečiščeno besedilo) skleneta: 

 
 
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, POLICIJA, 

Štefanova 2, Ljubljana, ki jo zastopa Janko Goršek, generalni direktor Policije, (v 
nadaljevanju: Policija),  

 
in 
 

ZVEZA POLICIJSKIH IN VETERANSKIH  DRUŠTEV SEVER, Štefanova 2, 
Ljubljana, matična številka 1206591, ki jo zastopa Milan Horvat, predsednik zveze, 

(v nadaljevanju: Združenje SEVER) 
 

 
 
 

SPORAZUM  O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU 
 

 
1. člen 

 

Stranki sporazuma ugotavljata:  
 

– da je z 21.a členom Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 66/99 – uradno  
prečiščeno besedilo) določeno, da Policija sodeluje z veteranskimi in drugimi 

stanovskimi organizacijami in društvi, katerih dejavnost je pomembna za 
ohranjanje zgodovinskega spomina, izpopolnjevanje in usposabljanje policistov 
ter promocijo poklica in jim v okviru možnosti  zagotavlja pomoč, način  

sodelovanja pa se opredeli s sporazumom;  
– da je Združenje SEVER prostovoljno, nepolitično in domoljubno združenje 

Policijskih veteranskih društev SEVER, katerih člani so kot pripadniki organov za 
notranje zadeve Republike Slovenije ali kot prostovoljci sodelovali z organi za 
notranje zadeve pri zaščiti demokratičnih procesov v Sloveniji ali so s svojimi  

dejavnostmi  sodelovali  v vojni za osamosvojitev Republike Slovenije;  
– da so člani Združenja SEVER večinoma aktivni in upokojeni delavci Policije, 

Ministrstva za notranje zadeve, Slovenske obveščevalno-varnostne agencije in 
Ministrstva za javno upravo – predvsem delavci nekdanjih organizacijskih enot 
in služb Republiškega sekretariata za notranje zadeve v letih 1989–1991, ter 

rezervni in pomožni miličniki oz. policisti;   
– da je Združenje SEVER pravna oseba zasebnega prava, ki združuje Policijska 

veteranska društva SEVER na območju Republike Slovenije; 
– da ima Združenje SEVER status društva, ki deluje v javnem interesu; 
– da se ta sporazum sklepa zaradi ureditve medsebojnega sodelovanja.  

 
2. člen  

 
Stranki, navedeni v sporazumu, se dogovorita, da bosta skupaj izvajali dejavnosti 
za ohranjanje spomina na osamosvojitvene dejavnosti v letih 1989 do 1991. V njih 

se bo še posebej odražala obojestranska skrb, da se vloga organov za notranje 
zadeve pri osamosvojitvenih dejavnostih ohrani zlasti med dejavno strukturo 

Policije.  



 

Sodelovali bosta zlasti pri:  
 

1. širjenju in ohranjanju zgodovinskega spomina slovenskega naroda;  
2. domovinski vzgoji v osnovnih in srednjih šolah; 
3. umestitvi zgodovine osamosvajanja in domovinske vzgoje v učne programe in 

programe izobraževanja delavcev Policije in MNZ; 
4. organizaciji in izvedbi tradicionalnih spominskih pohodov, žalnih slovesnosti, 

drugih slovesnosti in obletnic osamosvojitvenih procesov ter vojne za Slovenijo 
1991; 

5. postavljanju in vzdrževanju spominskih obeležij; 

6. izdajanju različnih strokovnih publikacij in publikacij o zgodovini osamosvajanja 
in vojne za Slovenijo 1991; 

7. urejanju Muzeja slovenske policije; 
8. urejanju statusa vojnega veterana in reševanju drugih statusnih vprašanj; 

9. podpori in pomoči članom Združenja SEVER v socialnih in drugih stiskah; 
10.podeljevanju priznanj; 
11.izpopolnjevanju in usposabljanju članov Združenja SEVER; 

12.organizaciji in izvedbi športnih prireditev in tekmovanj. 
 

3. člen 
 

Policija bo zagotavljala Združenju SEVER in njenim članom (policijska veteranska 

društva in njihovi odbori ter pododbori) naslednje materialne možnosti za delo:  
– pisarne v objektih Policije z opremo, ki omogoča redno poslovanje, tj. s 

telefonom (poštno in interno linijo), telefaksom in osebnim računalnikom s 
tiskalnikom, fotokopirnim strojem; 

– uporabo interneta, intraneta, elektronske pošte; 

– uporabo sejnih dvoran in tehnične opreme (snemanje, ozvočenje, projekcijo …); 
– uporabo prostorov, igrišč in infrastrukturnih površin za proslave, srečanja, 

izpopolnjevanja, usposabljanja in športna tekmovanja; 
– koriščenje storitev lastne dejavnosti po interni ceni;  
– uporabo prevoznih sredstev za prevoz članov na prireditve iz četrte, pete, 

enajste in dvanajste točke 2. člena tega sporazuma, na sestanke upravnega 
odbora in sprejeme ter druge prireditve, ki jih organizirajo državni organi in 

Protokol RS; 
– uporabo storitev za odpravo pošte; 
– in druge okoliščine za delo, če se stranki tako dogovorita. 

 
Stranki se strinjata, da bo Policija navedene materialne možnosti za delo 

zagotavljala v okviru svojih možnosti. 
 
Medsebojne pravice in obveznosti za uporabo premičnega in nepremičnega 

premoženja se uredijo s pogodbo v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.  
 

4. člen 
 
Člani Upravnega odbora Združenja SEVER in upravnih odborov policijskih 

veteranskih društev ter praporščaki, ki so aktivni delavci Policije, lahko nekatere 
obveznosti Združenja in društev Sever, določene v letnem načrtu, opravijo v 

rednem delovnem času.  
  

 



 

5.  člen  
 

Vsebino in obseg sodelovanja ter način izvedbe obe stranki sporazumno opredelita 
v letnem načrtu sodelovanja.  
 

Letni načrt sodelovanja sprejmeta praviloma za tekoče leto, do 31. januarja.  
 

Stranki lahko letni načrt sodelovanja med letom sporazumno dopolnjujeta ali 
spreminjata.  
 

6. člen   
 

Združenje SEVER se obvezuje, da bo vse materialne možnosti, ki mu jih bo 
zagotovila Policija, uporabljalo izključno za izvajanje svojih nalog, določenih s 

statutom, in jih ne bo uporabljalo v komercialne namene. 
 

7.  člen  

 
 

Sporazum začne veljati z dnem, ko ga podpišeta obe stranki, navedeni v 
sporazumu. 
 

 
 

Ljubljana, 27. 11. 2009                                                     
  
 

 
 

 
Zveza policijskih veteranskih 

društev SEVER  

 
Milan Horvat 

PREDSEDNIK 

 Ministrstvo za notranje zadeve 
Policija 

 
Janko Goršek 

GENERALNI DIREKTOR POLICIJE 
 
 
   
           


