
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



IX. NACIONALNI KONGRES IPA SEKCIJE SLOVENIJE 
 

Organizacijski odbor v sestavi Stanislav Ficko, Istvan Lipnik, Vinko Otovič,  Alojz Hrnčič in 
Darko Kejžar  je pripravil naslednji program IX. Kongresa IPA sekcije Slovenije. 

 
Petek, 13. aprila 2018 
 

- Do 12.00 prihod članov organizacijskega odbora,  
- do  17.00 ure prihod gostov  in  namestitev v Hotelu Ramada, 
- ob 19.00 uri sprejem za goste  in  večerja. 

 
Sobota, 14. april 2018 
 

-  Do 10.00 ure prihod delegatov na IX. Kongres. 
-  ob 11.00 uri svečana otvoritev IX. Kongresa IPA sekcije Slovenije v kongresni 

dvorani Hotela Ramada. 
 

Delegati : 
- od 12.00 do 13.00 ure  skupno kosilo v restavraciji Hotela Ramada, 
- ob 13.00 uri pričetek plenarnega zasedanja IX. Kongresa IPA sekcije Slovenije, 
- od  15.00 do 15.30 ure odmor, 
- od 15.30 ure  nadaljevanje in zaključek plenarnega  zasedanja IX. Kongresa. 

 
Gostje : 

- od 12.00 do 13.00 ure kosilo v restavraciji Hotela Ramada, 
- od 13.30  do 17.00 ure organiziran in voden ogled  znamenitosti Gorenjske. 

 
Ob 19.00 uri večerja in druženje v Hotelu Ramada 

 
Nedelja, 15. april 2018 
 

- Od 8.00 ure dalje poslovitev od delegatov in gostov  kongresa , 
- ob 10.00 uri  ustanovna   seja upravnega odbora IPA sekcije Slovenije. 

  
 
Na kongres smo poleg delegatov in njihovih spremljevalcev povabili tudi goste iz 
sosednjih IPA organizacij in mednarodnega vodstva.  Povabili smo tudi ministrico in 
generalnega direktorja policije, direktorja carine in Zavoda za prestajanje kazni, 
predstavnika združenja Sever, policijskega sindikata, kluba Maksa Perca, župana občine 
Kranjska Gora in direktorja hotelov. 
 
 
 
 

Organizacijski odbor vam želi prijetno druženje v času trajanja kongresa. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

V   A   B   I   L   O 
 
 

Delegatke in delegati klubov IPA sekcije Slovenije ter člani ožjega 
upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča IPA 

sekcije Slovenije vabim, 
 

da se udeležijo 
 

IX. Kongresa IPA sekcije Slovenije, ki bo 
v kongresni dvorani Hotela Ramada Resort  v Kranjski Gori, 

 
 

v soboto, 14. aprila 2018, s pričetkom ob 11.00 uri. 
 
 
 

SERVO PER AMIKECO 
 
 
 
 
 
 
Celje, 6. marec 2018                   
 

 
                                                               Stanislav FICKO                               

                                                                Predsednik sekcije 
 
 
 
 



 
 
 

 
Upravni odbor IPA Mednarodne policijske zveze - Sekcije Slovenije je na 24. seji, 6. 3. 
2018, sprejel sklep, da delegatom na IX. Kongresu, ki bo v Kranjski Gori, 14. aprila 2018,  
ob 11.00 uri predlaga naslednji 
 
 
DNEVNI RED 
 
1. Otvoritev kongresa. 
2.  Izvolitev delovnega predsedstva. 
3.  Izvolitev organov kongresa: zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika, 
     verifikacijsko komisijo in volilno komisijo. 
 
4. Pregled zapisnika VIII. Kongresa IPA Mednarodne policijske zveze - Sekcije              
Slovenije. 
 
5. Pregled zapisnika II. Izrednega kongresa IPA Mednarodne policijske  zveze    – Sekcije 
Slovenije. 
 
6.  Poročila o delu: 

- upravnega odbora med VIII. in IX. Kongresom, 
- finančno poročilo blagajnika, 
- poročilo nadzornega odbora, 
- poročilo častnega razsodišča. 

 
7.  Razprava in sprejem poročil. 
 
8.  Razrešitev organov zveze in volitev organov  zveze: 

- ožjega upravnega odbora, 
- nadzornega odbora, 
- častnega razsodišča. 

 
9.  Sprejem programskih usmeritev dela za obdobje od 2018 do 2022. 
 
10. Razno. 
 
 

                                                                                            Stanislav FICKO                  
Predsednik 

 
 
 

 



 
 

 

 
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 
SEKCIJA SLOVENIJA 
 

 
Št.:   IPA SLO - VIII/2014 
Dne: 25.10.2014  
  

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

PLENARNEGA ZASEDANJA VIII. NACIONALNEGA KONGRESA IPA 
MEDNARODNE POLICIJSKE ZVEZE -  SEKCIJE SLOVENIJA, 

 
ki je bilo v  hotelu "SLOVENIJA" v Portorožu, 25.10.2014, s pričetkom ob 13.00 uri. 
 
PRISOTNI: 
Prisotnih je bilo 82 delegatov iz 11 (enajstih) regionalnih klubov in 18 delegatov upravnega 
odbora IPA Mednarodne policijske zveze - Sekcije Slovenije. Na kongresu je bilo skupaj prisotnih 
100 delegatov (priloga zapisnika je poimenski seznam delegatov in delegatov upravnega odbora 
ter poverilnice). 
  
ODSOTNI: 
Odsotni so bili 4 delegati iz regionalnih klubov ( iz RK Ljubljana 3 in iz RK Posavje 1 ).  
 
Plenarnemu zasedanju kongresa sta prisostvovala predsednik nadzornega odbora Milan 
MARINŠEK in  predsednik častnega razsodišča Jože MENCIN, ki pa nista imela glasovalne 
pravice. 
 
AD - 1 
 
Plenarno zasedanje je odprl predsednik Stanislav FICKO, ki je pozdravil vse prisotne delegate. 
Povedal je, da je bilo po podatkih zapisnikarja oddanih 100 poverilnic delegatov in sicer za 18 (od 
18) delegatov Upravnega odbora  in 82 (od 86)  delegatov iz regionalnih  klubov ter ugotovil, da je 
kongres sklepčen, kar pa bo sicer ugotovila kandidacijska komisija. V skladu s statutom je podal 
predlog članov za  delovno predsedstvo kongresa. Pojasnil je, da je bil predlog članov za delovno 
predsedstvo kongresa oblikovan na seji upravnega odbora in sicer; 
 
Delovni predsednik:          MIHAEL BURILOV 
Člani:                                BOŽIDAR PEZDEVŠEK  
                                         DRAGO RIBAŠ  
                                         JOŽE AJDIŠEK 
         BRANKO ČAGRAN 
 
Predsednik je še povedal, da zapisnik kongresa vodi stalni zapisnikar Bruno IPAVEC. Ker ni bilo 
drugih predlogov, je bil predlog soglasno sprejet. 
 
 
SKLEP št.1:  Delovno predsedstvo plenarnega zasedanja VIII. kongresa sestavljajo 
                      delovni predsednik Mihael BURILOV in člani Jože AJDIŠEK, Drago  
                      RIBAŠ, Božidar PEZDEVŠEK in Branko ČAGRAN. 
 
Predsednik delovnega predsedstva Mihael BURILOV (v nadaljnjem besedilu: predsedujoči), se je 
v imenu delovnega predsedstva zahvalil za zaupanje in nagovoril delegate in pozval na  
sodelovanje, konstruktivnost in primeren »družinski« način reševanja zadev.  



  
Predsedujoči je v nadaljevanju predlagal dnevni red in ob tem pa pojasnil, da je prišla še dodatna 
zahteva IPA RSKP Štajerske za  dopolnitev dnevnega reda in sicer z predlogom sprememb 
statuta sekcije v delu, ki se nanaša na spremembo števila delegatov. Po oceni predsedujočega o 
predlagani zahtevi ne moremo odločati, ker člani o tem niso razpravljali in ne poznajo vsebine. 
Predlagal je, da se predlog IPA RSKP Štajerska ne uvrsti na dnevni red kongresa.  
 
Glede na navedeno je predsedujoči predlagal sledeči 
 
DNEVNI RED : 
  
1.  Izvolitev delovnega predsedstva 
2.  Izvolitev organov kongresa in sprejem dnevnega reda: 

- zapisnikarja, 
- dveh overiteljev zapisnika, 
- verifikacijske komisije 
- volilne komisije. 

3.  Pregled zapisnika VII. kongresa IPA Mednarodne policijske zveze - Sekcije  
     Slovenije 
4.  Poročila o delu: 

- upravnega odbora med VII. in VIII. kongresom, 
- finančnem poročilu blagajnika, 
- poročilo nadzornega odbora, 
- poročilu častnega razsodišča. 

5.  Razprava in sprejem poročil. 
6.  Razrešitev organov zveze in volitev organov zveze : upravnega odbora,  
     nadzornega odbora in častnega razsodišča. 
7.  Predlogi sprememb in dopolnitev aktov IPA Mednarodne policijske zveze - Sekcije   
     Slovenije 
8.  Sprejem programskih usmeritev dela za obdobje 2014 do 2017. 
9.  Podelitev priznanj IPA Mednarodne policijske zveze - Sekcije Slovenije. 
10.Razno.                                                                                                  
 
Dnevni red je dal v razpravo oziroma na glasovanje. Pripombe na predlagan dnevni red so podali  
Danilo Kacjan - RK Pomurje, Mesiček Robert - RSKP Štajerska, predsednik Stanislav FICKO in 
Drago RIBAŠ - RK Pomurje.  
 
Po razpravi je predsedujoči na glasovanje dal predlog »Ali se uvrsti predlog IPA RSKP Štajerske 
na dnevni red VIII. kongresa ?« 
 
ZA je glasovalo 42 delegatov, PROTI 53, VZDRŽALI so se 3 delegati. 
 
SKLEP št. 2: Predlog IPA RSKP Štajerska, ki se nanaša na spremembe statuta   
                      sekcije, se ne uvrsti na dnevni red VIII. kongresa. 
 
Predsedujoči je ponovno dal na glasovanje že prej predlagani dnevni red.  
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 67 delegatov, PROTI je bilo 17 delegatov, VZDRŽANA 2 
delegata. 
 
SKLEP št. 3:  Sprejme se predlagani dnevni red  zasedanja VIII. kongresa.  
          
AD - 2  
 
Predsedujoči je predlagal izvolitev organov zasedanja VIII. kongresa, in sicer:  
 
Overovatelja zapisnika:                   Peter ŽUPANC   
                                                        Ivan UREK   
 



Verifikacijska komisija:  
predsednik:                                      Tomaž ČUČEK 
član:                                                 Janez ŠAFAR 
član:                                                 Alojz ŽERAK  
 
Volilna komisija:  
predsednik:                                      Ivan DREVENŠEK  
član:                                                 Bojan MAJCEN 
član:                                                 Mauro RIHTER  
  
Predloge za organe plenarnega zasedanja kongresa je dal v razpravo, novih predlogov ni bilo. 
Predlagal je, da se glasuje za predlagane organe v celoti.  
 
SKLEP št. 4: Predlagani člani v organe zasedanja (overovatelja zapisnika,  
                      verifikacijska in volilna komisija) za VIII. kongresa so bili soglasno  
                      izvoljeni. 
 
AD - 3 
 
Predsedujoči je povzel zapisnik plenarnega zasedanja VII. kongresa IPA Mednarodne policijske 
zveze, Sekcije Slovenije, ki je bil 22. oktobra 2011, v Kranjski gori. Pregledani so bili sklepi 
zapisnika in realizacija le-teh. Zapisnik je bil v celoti objavljen v kongresnem gradivu in so se 
delegati z njim lahko seznanili.  
 
Po predstavitvi je predsedujoči odprl razpravo, ki jo ni bilo, nato pa je predlagal sprejem zapisnika 
ter predlog dal na glasovanje. 
 
SKLEP št. 5: Zapisnik VII. Kongresa IPA Sekcije Slovenije je bil sprejet in potrjen.   
 
AD - 4 
       
Vsa poročila so bila objavljena v kongresnem gradivu in zato je predsedujoči predlagal, da se 
predstavijo le poudarki posameznih poročil.   
 
Poročilo o delu  upravnega odbora med VII. in VIII. Kongresom je predstavil  predsednik Stanislav 
FICKO.  
 
Blagajnik Alojz HRNČIČ je predstavil gibanja in porabo finančnih sredstev v obdobju med 
kongresoma. 
 
Predsednik nadzornega odbora Milan MARINŠEK je predstavil vlogo in ugotovitve nadzornega 
odbora, ki ga je vodil v tem obdobju. 
 
Ugotovitve častnega razsodišča je predstavil predsednik častnega razsodišča Jože MENCIN,  ki je 
v obdobju med kongresoma obravnavalo oziroma  zavrnilo pobudo za obravnavo RK Pomurje, ker 
je že pred obravnavo prišlo do ustrezne rešitve. V zaključku poročila je navedel priporočila za v 
prihodnje. 
 
Pred obravnavo 5. točke dnevnega reda je predsedujoči pozval verifikacijsko komisijo, da poda 
poročilo. Predsednik verifikacijske komisije  je povedal, da je prisotnih 82 delegatov RK in 18 
članov UO. Prisotnih je 100 delegatov in je kongres sklepčen.       
 
 
AD - 5 
 
 



Predsedujoči je v nadaljevanju odprl razpravo na podana poročila. K razpravi se je prijavil Drago 
RIBAŠ - RK Pomurje, ki je oporekal poročilu nadzornega odbora, ki po njegovem mnenju ni 
obravnavalo ugovora RK Pomurje. Predlagal je, da se poročilo nadzornega odbora ne sprejme in 
se ne razreši članov. 
 
Repliko je podal predsednik nadzornega odbora Milan MARINŠEK, ki je podrobneje navedel 
okoliščine primera. V nadaljevanju razprave je predsedujoči pojasnil okoliščine kot predsednik 
socialne komisije, ki je predlagala dodelitev finančnih sredstev RK Pomurje.  
 
Razpravo se je vključil tudi Danilo KACJAN - RK Pomurje, ki je pozitivno oceni razpravo RIBAŠA 
hkrati pa meni, da se vse zadeve lahko dogovorno reši. Potrebno je več sodelovanja in strpnosti 
med člani ter medsebojnega zaupanja in prijateljstva. 
 
Za nadaljevanje razprave ni bilo več prijavljenih, zato je predsedujoči predlagal glasovanje za 
sprejem poročil in sicer posamezno za vsako poročilo posebej. 
 
Na glasovanje je najprej dal predlog za sprejem »Poročilo o delu  upravnega odbora med VII. in 
VIII. Kongresom, ki ga je predstavil  predsednik Stanislav FICKO«. 
 
 ZA sprejem poročila so glasovali vsi delegati. 
 
SKLEP št. 6: Sprejme se Poročilo o delu  upravnega odbora med VII. in VIII.  
                      kongresom. 
 
Naslednje glasovanje je bilo za sprejem poročila blagajnika o porabi finančnih sredstev v obdobju 
med kongresoma. 
 
ZA sprejem poročila so glasovali vsi delegati. 
 
SKLEP št. 7: Sprejme se finančno poročilo blagajnika za obdobje med obema  
                      kongresoma. 
 
Glasovanje o sprejemu poročila nadzornega odbora. PROTI  sprejemu poročila nadzornega 
odbora je glasovalo 9 delegatov, ostali so bili ZA sprejem poročila. 
 
SKLEP št. 8: Sprejme se Poročilo nadzornega odbora med VII. in VIII. kongresom. 
 
Zadnje je bilo še glasovanje za  sprejem poročila častnega razsodišča.  ZA sprejem poročila so 
glasovali vsi delegati. 
 
SKLEP št. 9: Sprejme se Poročilo častnega razsodišča. 
                
AD - 6 
 
Pod točko razrešitev organov zveze je predsedujoči predlagal, da se razreši dosedanji 
upravni odbor IPA Sekcije Slovenije in to dal na glasovanje. Vsi prisotni so bili ZA 
razrešitev. 
 
SKLEP št.10: Dosedanji upravni odbor je razrešen. 
 
Predsedujoči je predlagal, da se razreši dosedanji nadzorni odbor in dal na glasovanje. 
PROTI razrešitvi so glasovali 3 delegati in 97 delegatov  ZA razrešitev. 
 
SKLEP št.11: Dosedanji nadzorni odbor je razrešen. 
 
Predsedujoči je predlagal, da se razreši dosedanje častno razsodišče in dal na glasovanje. 
Vsi prisotni so bili ZA razrešitev. 
 



SKLEP št.12: Dosedanje častno razsodišče je razrešeno.  
 
Predsedujoči je v nadaljevanju točke predstavil volitve in dal besedo predsedniku volilne komisije 
Ivanu DREVENŠEK, ki je povedal, da so po statutu IPA Mednarodne policijske zveze - Sekcije 
Slovenije volitve organov praviloma javne. Glede na to, da je za funkcije organov zveze več 
kandidatov predlaga, da kongres odloči, da so volitve tajne. Voli se ožji upravni odbor in sicer 
predsednika, tri podpredsednike, generalnega sekretarja, delegata IEC, blagajnika in stalnega 
zapisnikarja ter predsednika in dva člana nadzornega odbora in prav tako predsednika ter dva 
člana častnega razsodišča. Volilno pravico imajo samo delegati, ker so na kongresu prisotni člani 
Nadzornega odbora in častnega razsodišča, ki sodelujejo v delu kongresa, nimajo pa volilne 
pravice. 
 
Med dvema kandidatoma je izbran tisti, ki dobi več glasov. V primeru, da kandidata dobita enako 
število glasov se volitve v tem delu ponovijo. 
 
Volitve se prav tako ponovijo, kadar za posamezno funkcijo kandidirajo trije ali več kandidatov. 
Razen v primeru, da eden prejme več kot polovico glasov prisotnih. 
 
(Častno razsodišče: tista dva, ki prejmeta največ glasov). 
 
Volilna komisija je pripravila glasovnice, ki jih boste delegatke in delegati kongresa z glasovalno 
pravico prejeli pri delovnem predsedstvu. 
 
Po volitvah se glasovnice oddajo v volilno skrinjico pri delovnem predsedstvu. 
 
Glasovnice bo pregledala volilna komisija in razglasila rezultate volitev. 
 
Glasovnica je veljavna, če je obkrožena številka pred posameznim voljenim kandidatom. 
 
Neveljavne bodo vse glasovnice, ki bodo vrnjene brez obkrožitve kandidatov in glasovnice iz 
katerih ne bo mogoče razbrati volje volivca (obkroženi številki dveh kandidatov za eno funkcijo, 
prečrtani kandidati, obkrožen kandidati ipd.). 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog, da se volitve v organe sekcije izvedejo tajno. En 
delegat se je VZDRŽAL, ostali so glasovali ZA. 
 
SKLEP št.13: Volitve se izvedejo tajno. 
 
Predsedujoči je prebral kandidatno listo (v prilogi zapisnika), nato je volilna komisija razdelila 
volilne lističe. Predsedujoči je prekinil zasedanje zaradi izvedbe volitev ob 14.31 uri in dejal, da 
volitve trajajo do 15.00 ure. 
 
Delegati so oddali glasovnice v volilne skrinjice.                                                   
 
Ob 16.30 uri je predsedujoči nadaljeval s plenarnim zasedanjem. Predsedujoči je ponovno pozval 
verifikacijsko komisijo, da ugotovi prisotnost delegatov v dvorani oziroma sklepčnost. Predsednik 
verifikacijske komisije je povedal, da je navzočih 100 delegatov in je kongres sklepčen.  
 
Predsedujoči je predlagal, da se v zapisnik vnese popravek glasovnice. Kandidat za člana 
častnega razsodišča Ladislav BAGLAVI ima na glasovnici napačno naveden priimek in sicer 
BUGLAVI in se zato kandidatu opravičuje. 
   
Predsedujoči je pozval predsednika volilne komisije Ivana DREVENŠKA, da razglasi rezultate 
volitev organov IPA Mednarodne policijske zveze - Sekcije Slovenije.  
 
Predsednik volilne komisije je podal poročilo in razglasil rezultate volitev. Vsi prisotni so volili in 
vseh 100 volilnih lističev je bilo v volilni skrinji od tega je bilo 97 veljavnih lističev in trije neveljavni.  
Rezultati volitev: 



 
1. Predsednik UO IPA Mednarodne policijske zveze - Sekcije Slovenije: 

 
• Stanislav FICKO                                 49 glasov  
• Jože SENICA                 46 glasov  

 

Za predsednika  IPA Mednarodne policijske zveze - Sekcije Slovenije je izvoljen Stanislav 
FICKO.                              

 
2. Podpredsednik za profesionalna vprašanja UO IPA Mednarodne policijske zveze - Sekcije 

Slovenije: 
 

• Tomislav HABULIN        61 glasov 
• Iztok FERK                                         33  glasov  

 

Za podpredsednika za profesionalna vprašanja UO IPA Mednarodne policijske zveze - Sekcije 
Slovenije je izvoljen Tomislav HABULIN   .  
 

3. Podpredsednik za socialna vprašanja UO IPA Mednarodne policijske zveze - Sekcije 
Slovenije: 

 
• Mihael BURILOV                               96 glasov 
 

Za podpredsednika za socialna vprašanja UO IPA Mednarodne policijske zveze - Sekcije 
Slovenije je izvoljen Mihael BURILOV.  
 

4. Podpredsednik za kulturna vprašanja UO IPA Mednarodne policijske zveze - Sekcije 
Slovenije:  

 
• Vinko OTOVIČ                                  53 glasov  
• Mihael COREL                                  42 glasov  

 

Za podpredsednika za kulturna vprašanja UO IPA Mednarodne policijske zveze - Sekcije Slovenije 
je izvoljen Vinko OTOVIČ.  
 

5. Generalni sekretar UO IPA Mednarodne policijske zveze - Sekcije Slovenije 
  

• Ištvan LIPNIK                                    93 glasov 
 
Za generalnega sekretarja UO IPA Mednarodne policijske zveze - Sekcije Slovenije je izvoljen 
Ištvan LIPNIK. 
 

6. Blagajnik UO IPA Mednarodne policijske zveze – Sekcije Slovenije 
 

• Alojz HRNČIČ              96 glasov 
 

Za blagajnika UO IPA Mednarodne policijske zveze - Sekcije Slovenije je izvoljen Alojz HRNČIČ.  

 
7. Delegat IEC UO IPA Mednarodne policijske zveze - Sekcije Slovenije:  



 
• Marjan PRAH PODBORŠKI          97 glasov 

 
Za delegata IEC UO IPA Mednarodne policijske zveze - Sekcije Slovenije je izvoljen Marjan 
PRAH PODBORŠKI.  

8. Stalni zapisnikar UO IPA Mednarodne policijske zveze - Sekcije Slovenije 
 

• Bruno IPAVEC                                 96 glasov  
 
Za stalnega zapisnikarja UO IPA Mednarodne policijske zveze - Sekcije Slovenije je izvoljen 
Bruno IPAVEC.  
 

9. Predsednik nadzornega odbora IPA Mednarodne policijske zveze - Sekcije Slovenije 
 
• Milan MARINŠEK                              81 glasov  
• Danilo KACJAN   15 glasov  

  
Za predsednika nadzornega odbora IPA Mednarodne policijske zveze - Sekcije Slovenije je 
izvoljen Milan MARINŠEK. 
 

10. Člana nadzornega odbora IPA Mednarodne policijske zveze - Sekcije Slovenije  
 

• Danijel LORBEK                               90 glasov  
• Alojz ŽERAK                        90 glasov  

 
Za člana nadzornega odbora IPA Mednarodne policijske zveze - Sekcije Slovenije sta izvoljena 
Alojz ŽERAK in Danijel LORBEK.                                                         
 

11. Predsednik častnega razsodišča IPA Mednarodne policijske zveze - Sekcije Slovenije 
 

• Jakob ČEFERIN    40 glasov 
• Jože MENCIN              37 glasov 
• Drago RIBAŠ     17 glasov 

 
Za predsednika častnega razsodišča IPA Mednarodne policijske zveze - Sekcije Slovenije je 

izvoljen Jakob ČEFERIN.  

 

12. Člana častnega razsodišča IPA Mednarodne policijske zveze - Sekcije Slovenije 
 

• Peter ŽUPANC                                     73 glasov 
• Božidar ŠTEMBERGER                              56 glasov  
• Ivo USAR                              39 glasov  
• Ladislav BAGLADI                                   16 glasov  

 

Za člana častnega razsodišča IPA Mednarodne policijske zveze - Sekcije Slovenije sta izvoljena 

Peter ŽUPANC in Božidar ŠTEMBERGER.                                     

    



Predsedujoči je izpostavil, da je rezultat za predsednika častnega razsodišča nejasen, saj noben 
delegat ni dobil navadne večine glasov. Predlaga, da se volitve v tem delu ponovijo med 
kandidatoma, ki sta dobila največ glasov in sicer Jakobom Čeferinom in Jožetom Mencinom. 
Predsedujoči je pozval volilno komisijo, da pripravi dodatne volitve za predsednika častnega 
razsodišča. 
 
Božidar PEZDEVŠEK iz RK Celje glede na rezultat volitev za predsednika sekcije in nejasnosti 
glede glasovnic (Ficko 49, Senica 46 in tri neveljavne = 98, manjkajo dve glasovnici), predlaga 
ponovno štetje glasovnic. Predsedujoči je predlog ponovnega štetja glasovnic za predsednika 
sekcije dal na glasovanje. Vsi delegati glasujejo ZA predlog ponovnega štetja glasov za 
predsednika.  
Ponovno štetje je opravila volilna komisija ob prisotnosti predlagatelja Božidarja PEZDEVŠKA iz 
RK Celje in obeh kandidatov Jožeta SENICE in Stanislava FICKA. Predsedujoči je prekinil 
zasedanje za 10 minut, da je komisija opravila ponovno štetje.  
 
Po ponovnem štetju je rezultat za predsednika IPA Sekcije Slovenije 
 

• Stanislav FICKO                                 50 glasov  
• Jože SENICA                47 glasov  

 
Po prekinitvi predsedujoči pozove delegate za primeren način rešitve nastalih težav in sicer 
predlaga upoštevanje rezultatov volilne komisije in izvoljen je tisti član, ki je dobil največ glasov ali 
drugo rešitev, da se ponovijo volitve v delu za predsednika sekcije in predsednika častnega 
razsodišča. 
 
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje predlog »Upošteva se rezultat volitev in poročilo 
volilne komisije, da je izvoljen član tisti, ki je dobil največ glasov«.  
 
ZA predlog je glasovalo 57 delegatov. 
 
SKLEP št. 14: Izvoljen član je tisti, ki je na volitvah dobil največ glasov. Za  
                        predsednika IPA Sekcije Slovenije je tako izvoljen Stanislav FICKO, ki je  
                        dobil 50 glasov (Jože SENICA 47), za predsednika častnega razsodišča  
                        pa je izvoljen Jakob ČEFERIN, ki je dobil 40 glasov (Jože MENCIN 37,  
                        Drago RIBAŠ 17). 
 
AD - 7 
 
Predsedujoči je v naslednji točki najavil predlog sprememb in dopolnitev statuta IPA Sekcije 
Slovenije. K besedi je povabil novo izvoljenega predsednika Stanislava FICKA, ki je predstavil 
predlog sprememb statuta. Predsednik je obrazložil vzrok za predlagane spremembe in kaj 
posledično pomenijo spremembe in dopolnitve. 
 
PREDLOG SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA 
IPA (International Police Association) - Mednarodne policijske zveze - Sekcija Slovenije 
 
1. člen 
 
V Statutu IPA (International Police Association) - Mednarodne policijske zveze - Sekcija Slovenije 
z dne 26. 10. 2002 in 22. 10. 2005 se za 1. členom doda nov 1. a člen, ki se glasi: 
 
»1. a člen 
 
Društva lahko kot podporne člane sprejmejo osebe od katerih se pričakuje, da bodo podpirale in 
sledile ciljem zveze. 
 
Članstvo podpornim članom preneha po preteku treh let. Če so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega 
odstavka se članstvo lahko enkrat ali večkrat podaljša za enako obdobje.  
 



Podporni član plača članarino in prejme izkaznico. 
 
Podporni člani nimajo aktivne in pasivne volilne pravice. 
 
Natančnejše pogoje in postopek za sprejem ter prenehanje članstva podpornih članov, višino 
članarine in obliko izkaznice uredi upravni odbor zveze s pravilnikom.«. 
 
2. člen 
 
V prvem odstavku 2. člena se za besedo »Celju« črta vejica in besedilo »Ljubljanska 12«. 
 
3. člen 
 
V 15. členu se črta osma alinea. 
 
4. člen 
 
V prvem odstavku 20. člena se četrta alinea spremeni tako, da se glasi: 
 
» - sprejema potrebne akte za delovanje zveze;«. 
 
5. člen 
 
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po sprejemu. 
 
Po končani predstavitvi je predsedujoči odprl razprav na predlog sprememb in dopolnitev statuta. 
V razpravo se je prijavil ŽUPANC - RK Dolenjska, ki je predlagal glasovanje po posameznih členih 
in navedbo pogojev, kdo je lahko podporni član v sam člen statuta in ne v  
pravilnik. V nadaljevanju razprave je RIBAŠ - RK Pomurje povedal , da je proti sprejemu 1. a 
člena, prav tako je bil proti KACJAN - RK Pomurje.  
 
Po končani razpravi je predsedujoči povedal, da je za sprejem sprememb in dopolnitev statuta 
potrebna 2/3 večina prisotnih delegatov, kar pomeni od 100 delegatov 67 glasov za spremembo. 
Ponovno je pozval verifikacijsko komisijo, da preveri prisotnost delegatov v dvorani. Po poročilu 
verifikacijske komisije je trenutno v dvorani prisotnih 99 delegatov (pred glasovanjem se je 
priključil še 1 delegat, skupaj 100 delegatov). 
 
Po obrazložitvi predsedujočega se bo glasovalo za vsak predlagan člen posebej, zato je najprej 
dal na glasovanje predlog; 
 

1. Kdo je za sprejem predlaganega 1.a člena sprememb in dopolnitev statuta IPA Sekcije 
Slovenije? 

 
ZA spremembo je glasovalo 34, PROTI je bilo  53, VZDRŽANIH 11.  
 
SKLEP št. 15: Predlagana sprememba statuta z 1.a členom ni sprejeta. 
 

2. Kdo je za sprejem predlaganega 2. člena sprememb in dopolnitev statuta IPA Sekcije 
Slovenije ? 

 
ZA spremembo je glasovalo 100, PROTI ni bilo, VZDRŽANIH ni bilo.  
 
SKLEP št. 16: Predlagana sprememba statuta  v 2. členu je sprejeta. 
 

3. Kdo je za sprejem predloga navedenega v 3. členu sprememb in dopolnitev statuta IPA 
Sekcije Slovenije, katerega sprejem posledično pomeni tudi sprejem predloga navedenega 
v 4. členu sprememb in dopolnitev – hkrati se glasuje za sprejem obeh členov ? 

 
ZA spremembo je glasovalo 68, PROTI je bilo 28, VZDRŽANIH 4. 



 
SKLEP št. 17: Predlagana sprememba oziroma dopolnitev statuta IPA Sekcije  
                         Slovenije v 15. členu in v prvem odstavku 20. člena je sprejeta z 2/3  
                         večino glasov. 
 
AD - 8 
 
Predsedujoči je nadaljeval kongres in povabil k besedi novoizvoljenega predsednika FICKO 
Stanislava. 
 
Novo izvoljeni predsednik Stanislav FICKO je predstavil programske usmeritve za delovanje 
sekcije do naslednjega kongresa (v prilogi).  
 
Predsedujoči  je dal usmeritve v razpravo in nato  na glasovanje. Bila so soglasno sprejeta.  
 
SKLEP št.18: Programske usmeritve za delo za obdobje od 2014 – 2017 so soglasno  
                       sprejeta in so osnova za delo IPA Mednarodne policijske zveze - Sekcije  
                       Slovenije do naslednjega kongresa.  
 
AD - 9 
 
Predsedujoči je povedal, da so bila priznanja zaslužnim članom podeljena na svečani 
otvoritvi kongresa, zato je bila ta točka dnevnega reda že opravljena. Podeljeni sta bili 
plaketi IPA in zlati znaki IPA zaslužnim članom, ki so jih predlagali regionalni klubi in je to 
Upravni odbor IPA Sekcije Slovenije potrdil na svojih sejah.  
 
AD - 10 
 
Predsedujoči je ugotovil, da ni predlogov, pobud ali razprav pod točko razno, zato je zaključil 

zasedanje kongresa. Za sodelovanje se je zahvalil delegatom in vsem, ki so kakorkoli pripomogli k 

uspešni izpeljavi kongresa, predvsem pa celotnemu organizacijskemu odboru.  

Predsednik organizacijskega odbora Ištvan LIPNIK je vse prisotne povabil na slavnostno večerjo 
in nadaljevanje druženja. 
 
Plenarno zasedanje kongresa se je zaključilo ob 18.16 uri. 
 
PRILOGE: 
- seznam delegatov in članov UO ter poverilnice delegatov, 
- kongresno gradivo (objavljeno v kongresni reviji), 
- programske usmeritve novega predsednika, 
- poročilo volilne komisije in volilni lističi. 
 
 
   ZAPISNIKAR                                               PREDSEDNIK DELOVNEGA PREDSEDSTVA       
   Bruno IPAVEC                                                                    Mihael BURILOV  
  
                
                                                                    
   OVEROVATELJA ZAPISNIKA 
  
   Peter ŽUPANC 
   Ivan UREK 



 

 

 
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 
SEKCIJA SLOVENIJA 
 

 
Štev.: IPA SLO – II/2017 
Dne : 21. 10.  2017 
                                                 
 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

II. IZREDNEGA KONGRESA IPA MEDNARODNE POLICIJSKE ZVEZE, SEKCIJE SLOVENIJA, 
 

ki je bil, 21. oktobra 2017, v hotelu Ramada Resort, v Kranjski gori. 
 
 
PRISOTNI: Prisotnih je bilo 83 članov IPA Sekcije Slovenije, 82 delegatov iz 11 regionalnih klubov 
in članov upravnega odbora sekcije. Predstavniki regionalnih klubov so oddali skupaj 66 poverilnic 
(dva delegata nista bila prisotna).  
Širši upravni odbor sekcije je zastopalo 18 delegatov. 
 
Prisoten je bil tudi predsednik častnega razsodišča Jakob Čeferin, ki pa ni imel glasovalne pravice. 
 

Ad/1 
 
Predsednik IPA Sekcije Slovenije Stanislav Ficko je pozdravil vse prisotne in odprl II. izredni 
kongres IPA Sekcije Slovenije, katerega glavni namen in cilj je sprejem novega statuta sekcije. 
Predstavil je pomen in vlogo IPA organizacije v sodobni družbi in aktualne trende svetovnih IPA 
kongresov. Pričakuje, da bodo delegati sledili predlaganim spremembam statuta, s katerimi 
poskuša sekcija slediti spremembam v družbi in se prilagajati trenutnim trendom v Policiji in 
mednarodni organizaciji.  
 

Ad/2 
 
V skladu s statutom je predsednik Stanislav Ficko podal predlog članov za delovno predsedstvo 
kongresa. Za delovnega predsednika je predlagal generalnega sekretarja sekcije  Istvana Lipnika 
iz RK Štajerska, za člane pa podpredsednika sekcije Vinka Otoviča iz RK Gorenjska, Mihaela 
Burilova, podpredsednika sekcije iz RK Ljubljana, Draga Vorenška člana RK Celje in Amedea 
Žigona, predsednika RK Koper.  
 
Razprave na predlog sestave delovnega predsedstva ni bilo, zato je predsednik sekcije predlog 
dal na glasovanje. Prisotni delegati so soglasno potrdili predlagano sestavo delovnega 
predsedstva. 

 
SKLEP: Delovni predsednik II. izrednega kongresa IPA Sekcije Slovenije je  
generalni sekretar sekcije  Istvan Lipnik, člani delovnega predsedstva pa 
Vinko Otovič, Miha Burilov, Drago Vorenšek in Amedeo Žigon. 
 
Predsednik Stanislav Ficko je vodenja kongresa predal delovnemu predsedstvu in mu zaželel 
uspešno delo. 
 
 

 
 

Ad/3 
 



Predsednik delovnega predsedstva Istvan Lipnik (v nadaljevanju: predsedujoči), se je v imenu 
delovnega predsedstva zahvalil za izkazano zaupanje in nagovoril delegate k strpnemu 
sodelovanju in konstruktivnemu načinu reševanja odprtih vprašanj. 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je na kongresu po oddanih poverilnicah prisotnih 84 delegatov od 
skupno možnih 91 delegatov, kot jih predvideva veljavni statut. 18 delegatov  je iz širšega 
upravnega odbora in 66 delegatov iz regionalnih klubov. Kongres je tako sklepčen in lahko 
nadaljuje z delom. Po izvolitvi verifikacijske komisije bo le-ta ponovno preverila prisotnost 
delegatov. 
 
Predsedujoči je predlagal dnevni red, ki je bil potrjen na XX. seji UO IPA Sekcije Slovenije  in 
sicer: 
 

1. Otvoritev izrednega kongresa (nagovor predsednika sekcije Stanislava Ficka). 
2. Izvolitev delovnega predsedstva (že izvedeno). 
3. Izvolitev organov izrednega kongresa; 

- zapisnikarja, 
- dveh overovateljev zapisnika in 
- verifikacijske komisije. 

4. Obravnava predloga Statuta IPA Sekcije Slovenije; 
- poročilo o delu komisije za pripravo novega statuta, 
- predstavitev predloga novega statuta IPA Sekcije Slovenije. 

5. Razprava in sprejem statuta IPA Sekcije Slovenije. 
6. Razno. 

 
Predsedujoči je povedal, da je bilo vsem delegatom v regionalne klube, 18. septembra 2017, 
poslano gradivo kongresa, ki zajema tudi dnevni red. Naknadno so bili delegatom poslani tudi vsi 
amandmaji, ki so bili vloženi po izdelavi gradiva (kongresne revije). 
 
Predsedujoči je predlagani dnevni red dal v razpravo. Dopolnitev in pripomb s strani delegatov ni 
bilo, zato je dnevni red dal na glasovanje. Dnevni red je bil sprejet soglasno. 
 
SKLEP: Predlagani dnevni red II. izrednega kongresa so delegati soglasno 
potrdili. 
 
V nadaljevanju je predsedujoči predlagal izvolitev organov izrednega kongresa. Za  zapisnikarja je 
predlagal stalnega zapisnikarja IPA Sekcije Slovenije Bruna Ipavca.  
 
Za overovatelja zapisnika je predlagal Božidarja Pezdevška iz RK Celje in Manfreda Kepeta iz RK 
Pomurje. 
 
V verifikacijsko komisijo je predlagal za predsednika Petra Županca iz RK Dolenjska in kot člana 
Jureta Lešnjaka iz RK Gorenjska in Ivana Drevenška iz RK Štajerska. Komisija bo preverila 
prisotnost delegatov in preštevala glasove pri odločanju v posameznih zadevah. 
 
Predlog sestave organov II. izrednega kongresa je dal v razpravo. Dopolnitev in pripomb s strani 
delegatov ni bilo, zato je predlog za organe kongresa predsedujoči dal na glasovanje. Predlog 
organov kongresa je bil sprejet soglasno. 
 
SKLEP: Zapisnikar II. izrednega kongresa je Bruno Ipavec, overovatelja 
zapisnika  Božidar Pezdevšek in Manfred Kepe, člani verifikacijske 
komisije: predsednik Peter Županc, člana Jure Lešnjak in Ivan Drevenšek. 
 

Ad/4 
 
Predsedujoči je povabil predsednika sekcije Stanislava Ficka, da je predstavil poročilo o delu 
komisije za pripravo novega statuta in hkrati predstavil predlog novega statuta. 
Predsednik je navedel razloge za predlagane spremembe statuta in nekatere vsebinske 
opredelitve, ki jih je zapisal tudi v uvodnem delu gradiva, ki so ga prejeli delegati in je priloga 



zapisnika. Priloga zapisnika so tudi predlogi amandmajev s strani UO sekcije, RK Ljubljana, RK 
Štajerska in RK Koroška. 
 
Kritično je ocenil dodatno predlagane amandmaje posameznih klubov, saj se je vsebina statuta 
pripravljala več kot leto dni in je bilo dovolj časa, da se  nejasnosti in morebitni drugačni pogledi ali 
mnenja pravočasno uskladijo. Na zadnji 20. seji UO so bile potrjeni amandmaji, ki so bili posledica 
priporočil UE, klubi pa niso imeli drugih pripomb oziroma dopolnitev, ki jih bi bilo potrebno 
obravnavati. 
 
V drugem delu je podrobno opisal in razložil spremenjene oziroma dopolnjene vsebine statuta in 
dodatne dopolnitve in spremembe statuta, ki so sicer bolj vsebinske narave in jih je predlagala 
Upravna enota Celje, ki bo statut združenja v nadaljevanju tudi potrdila. 
 
Prav tako se je opredelil do posameznih amandmajev, ki so jih podali posamezni klubi in ponovno 
poudaril, da so bili vsi ti amandmaji tako v komisiji, kot na UO kluba že obravnavani in je nastal 
predlog statuta, kot je predstavljen. 
 
Ob zaključku pa je poudaril, da bo potrebno v prihodnje poudarek dati na članstvo, predvsem 
mladih, katerih je vedno manj, upada pa tudi članstvo dolgoletnih članov. Sekcija si bo morala v 
prihodnje oblikovati jasne cilje in naloge, da bo lahko izpolnila glavni namen IPA organizacij, to je 
geslo  »servo per amikeco«. 
 
Delegatom je predlagal, da se skrbno in premišljeno odločijo o predlogu statuta in o predlaganih 
amandmajih. Mnenja je, da se statut mora sprejeti, saj bo v nasprotnem primeru delo sekcije 
oteženo. 
 
Predsedujoči se je zahvalil predsedniku sekcije Stanislavu Ficku za obrazložitev in predstavitev 
novega statuta. Povedal je, da bo potrebno ob upoštevanju amandmajev, sprejeti tudi 
kompromise, tako, da bo večina zadovoljna. 
 
Predsedujoči je pred zaključkom točke od verifikacijske komisije zahteval poročilo glede števila 
prisotnih delegatov. Peter Županc, predsednik verifikacijske komisije je povedal, da je bilo oddano 
84 poverilnic delegatov, prisotnih pa je 83 delegatov, od tega 18 članov UO in 65 delegatov 
regionalnih klubov. Za sprejem statuta je potrebna 2/3 večina prisotnih delegatov, kar pomeni 56 
glasov delegatov.  
 
Naknadno je predsednik verifikacijske komisije dopolnil poročilo in sicer je bilo v dvorani 82 
delegatov, en član brez glasovalne pravice (Jakob Čeferin predsednik častnega razsodišča) in  je 
zahtevana 2/3 večina 55 glasov delegatov. 
 

Ad/5 
 
Predsedujoči je nadaljeval z dnevnim redom kongresa in predlog statuta in amandmaje dal v 
razpravo in sprejem. 
 
Za lažje odločanje delegatov je bila pripravljena power point predstavitev predloga novega statuta 
z vsemi amandmaji, ki so bili vloženi do kongresa. Amandmaji, ki jih ni v kongresnem gradivu in so 
bili delegatom dostavljeni naknadno, so v predstavitvi prikazani ločeno in sicer so amandmaji UO 
prikazani z vijolično barvo, amandmaji RK Ljubljana z zeleno barvo, amandmaji RK Koroška z 
modro barvo in amandmaji RK Štajerska z rdečo barvo. Delegati lahko predloge členov novega 
statuta in amandmajev neposredno spremljajo na velikem platnu za delovnim predsedstvom 
kongresa. 
 
Predsedujoči je poudaril, da bo potekala razprava po posameznih členih  predloga novega statuta 
in vloženih amandmajih od 1. člena do zadnjega 51. člena. Ko se bo razprava zaključila s 
sprejetjem  zadnjega 51. člena, bo statut sprejet. Vsebina sprejetega statuta je odvisna od 
prisotnih delegatov in njihovih odločitev. 



Za potek razprave bo, kot predsedujoči, posameznike lahko omejil glede dolžine razprave oziroma 
opozarjal na red in spremljanje razprave. O vseh amandmajih se bo razpravljalo in glasovalo 
sproti po zaporedju členov. 
 
Predsedujoči je delegate vprašal ali so razumeli način odločanja in sprejemanja statuta. Pripomb 
na predlagan način odločanja in sprejemanja statuta po posameznih členih ni bilo. 
 
Ponovno je povedal, da je potrebna 2/3 večina prisotnih delegatov za odločanje o veljavnosti 
posameznega amandmaja, kar pomeni 55 glasov glede na 82 prisotnih delegatov, ki imajo volilno 
pravico. 
 
Po obrazložitvi načina sprejema statuta je predsedujoči pričel z razpravo in sprejemom predloga 
novega statuta IPA Sekcije Slovenije in sicer:  
 

S T A T U T 
 
IPA (International Police Association) – Mednarodne policijske zveze – Sekcija Slovenije 
 
  
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
  

1. člen 
  

(1) IPA (International Police Association) – Mednarodna policijska zveza – Sekcija Slovenija (v 
nadaljnem besedilu: zveza) je zveza prostovoljno združenih IPA regionalnih klubov (v 
nadaljnjem besedilu: klub).  

  
(2) Ime zveze je: IPA – Mednarodna policijska zveza – Sekcija Slovenija.  

  
 
Člen nima amandmajev in delegati nimajo pripomb, člen se potrdi. 
 
 
 

2. člen 
  

(1) Zveza je pravna oseba zasebnega prava. Sedež zveze je v Celju. Zveza deluje na 
območju Slovenije in je kot nacionalna sekcija članica International Police Association – 
Mednarodnega policijskega združenja (v nadaljnjem besedilu: mednarodna organizacija).  

  
(2) Zvezo v Republiki Sloveniji in tujini zastopa in predstavlja predsednik upravnega odbora. 

 
 
AMANDMA UO  
 
 V 2. členu, drugi odstavek, se spremeni tako, da se ta odstavek glasi: »Zvezo v Republiki 
Sloveniji in tujini zastopa in predstavlja predsednik upravnega odbora, ki je hkrati tudi predsednik 
zveze«. 
 
RAZPRAVA: ni 
GLASOVANJE: sprejem amandmaja       
ZA: 82 delegatov  PROTI:0  VZDRŽANI:0  
SPREJET. 
 
 

3. člen 
 

(1) Znak zveze je mednarodni znak IPE – globus, na katerem so celine rdeče barve, modro 
morje, obkrožen je z modrim pasom, na katerem je napis: INTERNATIONAL POLICE 



ASSOCIATION, z  zlatimi meridiani in obrobo, ozadje je osmerokotna rumena zvezda, z 
leve in desne strani je zlata obroba, ki jo povezuje vinjeta z napisom SERVO PER 
AMIKECO. Znak zveze je po statutu mednarodne organizacije (v nadaljnjem besedilu: 
mednarodni statut) zaščiten (Copy right).   

  
(2) Zveza ima svoj žig. Žig je okrogle oblike premera 35 mm. Sestavljen je iz znaka zveze, v 

krogu okrog znaka je napis IPA – Mednarodna policijska zveza – Sekcija Slovenija.    
  

(3) Zveza ima svoj prapor. Prapor je velikosti 100 cm x 140 cm z obojestranskim izvezenim 
znakom zveze na modri podlagi. Premer znaka je 33 cm. Na vrhu je napis International 
Police Association. Spodaj pa je v polkrogu napis Sekcija Slovenija. Na vrhu droga je 
kovinski znak zveze.   

  
 
Člen nima amandmajev in delegati nimajo pripomb, člen se potrdi. 
 
 

4. člen 
 

(1) Zveza sodeluje z državnimi in drugimi organi, organizacijami in drugimi institucijami. Pri 
tem je nevtralna, neodvisna in ni vezana na nobeno institucijo oziroma politično 
organizacijo. Politično delovanje ni dovoljeno.  

  
(2) Zveza deluje v skladu z določbami tega statuta in mednarodnega statuta, če te niso v 

nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije.   
 

Člen nima amandmajev in delegati nimajo pripomb, člen se potrdi. 
  
 
 

5. člen 
 

(1) Delo zveze in njenih organov je javno. Člani zveze, druge sekcije in mednarodna 
organizacija so o dejavnosti zveze obveščeni preko periodičnega tiska, poročil in obvestil, 
ki jih izdaja zveza. Zunanja 
javnost je o dejavnosti obveščena preko sredstev javnega obveščanja, spletne strani in 
družabnih omrežij.  

  
(2) Za obveščanje javnosti je odgovoren upravni odbor zveze.  

 
Člen nima amandmajev in delegati nimajo pripomb, člen se potrdi. 
 
 
II. NAMEN IN CILJI ZVEZE 

 
AMANDMA UO 
Naslovu drugega poglavja Namen in cilji zveze se doda »in naloge«. Naslov drugega poglavja se 
glasi: NAMEN, CILJI IN NALOGE ZVEZE.   
 
RAZPRAVA: ni 
GLASOVANJE: sprejem amandmaja       
ZA: 82 delegatov PROTI:0  VZDRŽANI:0  
SPREJET. 

6. člen 
  
Namen in cilj zveze je povezovanje klubov in širjenje varnostne kulture na območju Republike 
Slovenije. Ta namen dosega predvsem s tem, da:  
 

– ustvarja in krepi prijateljske vezi med člani policijske službe,   



– spodbuja mednarodno sodelovanje na socialnih, kulturnih in strokovnih področjih,   
– spodbuja mirno sožitje med narodi in ohranjanje svetovnega miru,   
– se zavzema za izmenjavo izkušenj s področja policijskega delovanja,  
– se zavzema za širitev strokovnih znanj preko domače in tuje literature,  
– se zavezuje za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju zveze v duhu 

vodila   
 "SERVO PER AMIKECO" (SLUŽITI PRIJATELJSTVU),  

– opravlja druge dejavnosti, s katerimi lahko doseže namen in cilje.  
  
AMANDMA UO 
V prvem odstavku 6. člena se za besedo »namen« črtata besedi »in cilj«. Tekst se glasi: Namen 
zveze je …… 
 
RAZPRAVA: ni 
GLASOVANJE: sprejem amandmaja       
ZA: 82 delegatov PROTI:0  VZDRŽANI:0   
SPREJET.     
 

7. člen 
 
Namen in cilje zveza uresničuje predvsem z izvajanjem naslednjih nalog:  
  

– organizira in izvaja strokovna predavanja, seminarje in posvetovanja,  
– organizira študijska in druga potovanja,  
– organizira družabne, športne in druge prireditve,  
– omogoča in spodbuja udeležbo na mednarodnih srečanjih in tekmovanjih,  
– omogoča in organizira srečanja mladih,  
– omogoča in organizira udeležbo na nacionalnih in mednarodnih srečanjih ter kongresih 

IPA,  
– izdaja periodično glasilo zveze ter druge občasne publikacije,  
– organizira socialni sklad in zbiranje solidarne pomoči za člane v nesreči ali socialni stiski,  
– izvaja druge dejavnosti, ki ustrezajo ciljem.  

  
Člen nima amandmajev in delegati nimajo pripomb, člen se potrdi. 
 
 
III. ČLANSTVO 
 

8. člen 
  

(1) Člani zveze so klubi, ki so ustanovili zvezo. Član zveze lahko postane vsak klub, ki sprejme 
ta  statut in se ravna po njem.  

  
(2) O sprejemu v članstvo zveze odloča upravni odbor zveze. O pritožbah na odločitve 

upravnega odbora o sprejemu v članstvo odloča kongres zveze.  
  
AMANDMA RK KOROŠKA 
Predlog spremembe vsebine 8. člena in sicer: 
 

1. V zvezo so včlanjeni klubi podpisniki Pogodbe o ustanovitvi IPA Sekcije Slovenija in kluba 
Koper in Postojna, ki sta postala člana zveze na podlagi statuta. 

2. Član zveze lahko postane klub, ki sprejme in se ravna po IPA Statutu. 
3. O sprejemu v članstvo zveze odloča upravni odbor zveze. O pritožbah na odločitev 

upravnega odbora o sprejemu v članstvo odloča kongres zveze. 
 
RAZPRAVA: 
Predsednik RK Koroška Iztok Ferk je podal obrazložitev predlaganega amandmaja, ki je 
opredeljena v gradivu delegatov in je priloga zapisnika. 



Predsednik častnega razsodišča Jakob Čeferin je obrazložil pogoje in potek podpisa Pogodbe o 
ustanovitvi IPA Sekcije Slovenije, kar pa ni povezano z amandmaji, ki jih zagovarja RK Koroška. 
 
GLASOVANJE: sprejem amandmaja       
ZA: 7 delegatov  PROTI:75  VZDRŽANI:0  
NI SPREJET.    
 

9. člen  
Člani zveze imajo pravico:  
  

– imenovati delegata za zastopanje na kongresu,  
– uporabljati znak IPA v skladu z mednarodnim statutom,  
– sodelovati pri delu zveze preko svojih predstavnikov,  
– dajati pobude in predloge organom zveze,  
– do ugodnosti, ki jih daje članstvo v zvezi,  
– sodelovati na prireditvah zveze in mednarodnih prireditvah.  

 
AMANDMA UO 
V 9. členu se doda nova, zadnja alinea, ki se glasi: - da volijo in so lahko izvoljeni v vse organe 
zveze.   
 
RAZPRAVA: ni 
GLASOVANJE: sprejem amandmaja       
ZA: 82 delegatov  PROTI:0  VZDRŽANI:0  
SPREJET. 
 
 

10. člen  
Člani zveze morajo:  
  

– ravnati po tem statutu in drugih aktih zveze,  
– izvrševati sklepe organov zveze,  
– sodelovati pri delu in izvrševanju nalog zveze,  
– poravnati članarino do 31. marca za tekoče leto,  
– varovati ugled zveze in mednarodne organizacije.  

 
Člen nima amandmajev in delegati nimajo pripomb, člen se potrdi. 
 
 
 
  

11. člen 
 Članstvo v zvezi preneha:   

– z izstopom,  
– z izključitvijo,  
– s črtanjem zaradi neplačevanja članarine,  
– s prenehanjem kluba.  

 
Člen nima amandmajev in delegati nimajo pripomb, člen se potrdi. 
 
  
 
 ČLANSTVO V KLUBIH 

12. člen 
  

(1) Člani kluba so lahko aktivni in upokojeni uslužbenci Policije, Ministrstva za notranje zadeve 
in drugih državnih služb s policijskimi pooblastili, na podlagi poklicnega tovarištva, 
vzajemnosti in solidarnosti.  

  



(2) Častni člani kluba so tisti člani, ki imajo posebne zasluge za razvoj in delovanje kluba.  
  

(3) Pridruženi člani kluba so člani tuje policijske organizacije v državi, kjer IPA organizacija še 
ni ustanovljena.  

  
(4) Izredni člani kluba so lahko vdovci in vdove članov.    

  
(5) Pridruženi in izredni člani kluba nimajo aktivne in pasivne volilne pravice.  

 
AMANDMA RK KOROŠKA 
Predlog dopolnitve vsebine 1. odstavka 12. člena »Člani kluba so aktivni in upokojeni uslužbenci 
Policije in osebe s POLICIJSKIMI POOBLASTILI, ki jih uporabljajo pri svojem delu.« 
 
RAZPRAVA: Istok Ferk je podal obrazložitev amandmaja, ki je konkretno opredeljena v gradivu 
kongresa in je priloga zapisnika. 
 
GLASOVANJE: sprejem amandmaja      
ZA: 4 delegati  PROTI:78  VZDRŽANI:0  
NI SPREJET. 
 

 
13. člen 

  
(1) Klubi lahko kot zaslužne člane sprejmejo tudi osebe, ki podpirajo dejavnost in sledijo ciljem 

zveze.  
  

(2) Članstvo zaslužnim članom preneha po preteku treh let. Če so izpolnjeni pogoji iz 
prejšnjega odstavka, se članstvo lahko enkrat ali večkrat podaljša za enako obdobje.   

  
(3) Zaslužni član plača članarino in prejme izkaznico.  

  
(4) Zaslužni člani nimajo aktivne in pasivne volilne pravice.  

  
(5) Natančnejše pogoje in postopek za sprejem ter prenehanje članstva zaslužnih članov, 

višino članarine in obliko izkaznice uredi upravni odbor zveze s pravilnikom.  
 
 
AMANDMA RK ŠTAJERSKA 
»13 člen se v celoti črta, ostali členi pa se ustrezno preštevilčijo« 
 
RAZPRAVA: Robert Mesiček, predsednik RK Štajerska je podal obrazložitev amandmaja, ki je 
konkretno opredeljena v gradivu kongresa in je priloga zapisnika  
GLASOVANJE: sprejem amandmaja       
ZA: 17 delegatov PROTI:65  VZDRŽANI:0   
NI SPREJET.     

 
AMANDMA RK KOROŠKA 
» 13 člen Statuta črta. » 
 
RAZPRAVA: Istok Ferk je podal obrazložitev amandmaja, ki je konkretno opredeljena v gradivu 
kongresa in je priloga zapisnika 
GLASOVANJE: sprejem amandmaja       
ZA: 18 delegatov  PROTI:64  VZDRŽANI:0  
NI SPREJET. 

 
 
IV. ORGANI ZVEZE 

 
14. člen 



   
Organi zveze so:  
  
1. kongres,  
2. upravni odbor,  
3. nadzorni odbor, 
4. častno razsodišče. 
 
Člen nima amandmajev in delegati nimajo pripomb, člen se potrdi. 
 
 

1. Kongres 
 

15. člen 
 

(1) Kongres je najvišji organ zveze, ki dokončno odloča o vseh vprašanjih pomembnih za delo 
zveze in o vseh vprašanjih glede zagotavljanja namenov in ciljev zveze. 

 
(2) Redni kongres skliče upravni odbor enkrat letno. 

 
(3) Izredni kongres skliče upravni odbor po potrebi sam, na zahtevo nadzornega odbora ali 

tretjine 
klubov članov zveze.  

 
Člen nima amandmajev in delegati nimajo pripomb, člen se potrdi. 
 
 

16. člen 
(1) Pristojnosti kongresa: 

 
– sprejema in spreminja statut zveze, 
– razpravlja in sklepa o poročilih ter delu organov zveze, 
– sprejema program dela zveze, 
– voli in razrešuje organe zveze, 
– odloča o pritožbah zoper odločitve upravnega odbora in častnega razsodišča, 
– odloča o imenovanju častnih članov, 
– sklepa o prenehanju zveze, 
– odloča o vseh drugih zadevah, če je tako določeno v aktih zveze ali če tako sklene upravni 

odbor, 
– odloča o sprejemu pripadnikov služb s policijskimi pooblastili v članstvo. 

 
(2) Kongres lahko sprejme poslovnik, s katerim uredi organizacijo ter način dela in odločanja 

kongresa. 
 
Člen nima amandmajev in delegati nimajo pripomb, člen se potrdi. 

17. člen 
 

(1) Upravni odbor tri mesece pred kongresom imenuje organizacijski odbor, določi kraj in čas 
kongresa ter rokovnik aktivnosti z nosilci. 

 
(2) Dnevni red kongresa mora vsebovati: 

 
– pregled zapisnika prejšnjega kongresa, 
– poročilo o delu med dvema kongresoma, 
– finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora in poročilo častnega razsodišča, 
– sklep o sprejemu poročil, 
– razpravo o vloženih predlogih, 
– morebitne volitve, 
– morebitne spremembe statuta zveze, 



– program dela zveze, 
– morebitno imenovanje častnih članov, 
– razno. 

 
(3) O sklicu kongresa, z navedbo kraja in časa ter dnevnim redom z gradivom, mora upravni 

odbor seznaniti člane najmanj 30 dni pred zasedanjem. 
 
Člen nima amandmajev in delegati nimajo pripomb, člen se potrdi. 
 
 

18. člen 
 

(1) Izredni kongres mora upravni odbor sklicati v 30 dneh od prejema zahteve za sklic. 
 

(2) Če upravni odbor ne skliče izrednega kongresa v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, 
ki mora predložiti tudi dnevni red z gradivom. 

 
(3) Izredni kongres sklepa le o zadevi, za katero je bil sklican. 

  
Člen nima amandmajev in delegati nimajo pripomb, člen se potrdi. 
 
 
 

19. člen 
 

(1) Kongres sestavljajo delegati klubov in člani ožjega upravnega odbora zveze. 
  

AMANDMA RK LJUBLJANA 
k prvemu odstavku 19. ČLENA : V prvem odstavku 19. člena se za besedo: »klubov« doda vejica 
in besedilo: »ki so člani zveze«, ter črta besedilo: «in člani upravnega odbora zveze.«  
 
RAZPRAVA: Član RK Ljubljana Anton Pozvek je podal obrazložitev amandmaja, ki je konkretno 
opredeljena v gradivu kongresa in je priloga zapisnika. Povedal je tudi, da vidi v členu nelogičnost 
odločanja članov UO. 
V razpravi je sodeloval tudi Damijan Kacjan, ki je poudaril vrednote in cilje IPE ter medsebojno 
sodelovanje, spoštovanje in razumsko odločanje.  
Mihael Burilov je povedal, da ni bilo ustreznega prenosa do članov kluba.  
Stanislav Ficko je odgovoril, da je vsako odločitev delegatov potrebno upoštevati.  
 
GLASOVANJE: sprejem amandmaja      
ZA: 44 delegatov  PROTI:38  VZDRŽANI:0  
NI SPREJET. 
 
 
AMANDMA RK KOROŠKA 
- da se 1 odstavek 19 čl. Statuta glasi » Kongres sestavljajo delegati klubov.« 
 
RAZPRAVA: Istok Ferk je podal obrazložitev amandmaja, ki je konkretno opredeljena v gradivu 
kongresa in je priloga zapisnika. V razpravi so sodelovali tudi že zgoraj navedeni delegati 
kongresa. 
GLASOVANJE: sprejem amandmaja       
ZA: 43 delegatov  PROTI:39  VZDRŽANI:0  
NI SPREJET. 
 
 

(2) Klubi, ki imajo do vključno 1000 članov, imajo na kongresu po pet delegatov; klubi, ki imajo 
do vključno 2000 članov, imajo po 10 delegatov; klubi z večjim številom članov pa 15 



delegatov. Stanje članstva se ugotavlja glede na plačano članarino 60 dni pred 
zasedanjem kongresa 

 
AMANDMA UO 
V 19. členu, drugi odstavek se v zadnjem stavku črta besedilo »60 dni pred zasedanjem 
kongresa«. Zadnji stavek se tako glasi: Stanje članstva se ugotavlja glede na plačano članarino na 
dan 31. december v letu pred kongresom.«   
 
RAZPRAVA: ni 
GLASOVANJE: sprejem amandmaja           
ZA: 79 delegatov  PROTI:3  VZDRŽANI:0  
SPREJET. 
 
AMANDMA RK LJUBLJANA 
-k  drugemu odstavku 19. ČLENA in sicer se nov drugi odstavek 19. člena  glasi: 
» (2) Člani zveze imajo na kongresu na vsakih začetih 100 članov po enega delegata. Stanje 
članstva se ugotavlja glede na plačano članarino na zadnji dan koledarskega leta pred 
zasedanjem kongresa.« 
 
RAZPRAVA: Član RK Ljubljana Anton Pozvek je podal obrazložitev amandmaja, ki je konkretno 
opredeljena v gradivu kongresa in je priloga zapisnika. V razpravi je Robert Mesiček obrazložil 
predlog RK Štajerske po enakovrednem zastopanju vseh klubov. Istok Ferk zagovarja enakost 
med klubi, razen RK Ljubljana. ? Žerak iz  RK Nova Gorica je poudaril kvaliteto in obseg dela, kar 
je potrebno pri tem upoštevati.  
 
GLASOVANJE: sprejem amandmaja       
ZA: 29 delegatov  PROTI:53  VZDRŽANI:0   
NI SPREJET. 
 
 
AMANDMA RK KOROŠKA 
- da se 2 odstavek 19 člena Statuta glasi » 2 RK Ljubljana ima na kongresu 15 delegatov, ostali 
klubi 5.« 
 
RAZPRAVA: Istok Ferk je podal obrazložitev amandmaja, ki je konkretno opredeljena v gradivu 
kongresa in je priloga zapisnika. V razpravi so sodelovali tudi že zgoraj navedeni delegati 
kongresa. 
GLASOVANJE: sprejem amandmaja       
ZA: 4 delegati    PROTI:78  VZDRŽANI:0   
NI SPREJET. 
 
 
AMANDMA RK ŠTAJERSKA 
- drugi odstavek 19 člena se spremni z naslednjo vsebino » Vsi klubi  imajo na kongresu po pet 
delegatov.« 
 
RAZPRAVA: V razpravi so sodelovali zgoraj navedeni delegati kongresa. 
GLASOVANJE: sprejem amandmaja       
ZA: 17 delegatov   PROTI:65  VZDRŽANI:0    
NI SPREJET. 
 
 

(3) Pri delu kongresa sodelujejo tudi člani nadzornega odbora in častnega razsodišča, ki pa 
nimajo glasovalne pravice.  

AMANDMA RK ŠTAJERSKA 



-doda se  4 odstavek k 19 členu z naslednjo vsebino:  Razrešeni člani ožjega upravnega odbora 
zveze, na volilnem kongresu  zveze   nimajo glasovalne pravice pri volitvah.  
 
RAZPRAVA: V razpravi je Robert Mesiček obrazložil predlog RK Štajerske, ki dodaja neke vrsto 
varovalke v statutu. Obrazložitev amandmaja je konkretno opredeljena v gradivu kongresa in je 
priloga zapisnika. V razpravi je sodeloval tudi Istok Ferk, ki je poudaril stanje UO po razrešitvi in 
Jakob Čeferin, ki je obrazložil funkcijo delegatov kot delegate kongresa in člane UO. 
GLASOVANJE: sprejem amandmaja       
ZA: 17 delegatov  PROTI:65  VZDRŽANI:0  
NI SPREJET. 

 
 

Predsedujoči je zasedanje kongresa prekinil (kosilo) in naprosil delegate, da se ponovno zberejo 
ob 14.00 uri. 
 
Predsedujoči je pred nadaljevanjem kongresa verifikacijsko komisijo zaprosil za številčno stanje 
delegatov. Predsednik komisije Peter Županc je poročal, da je v dvorani 82 delegatov. 

 
 

   
20. člen 

 
(1) Kongres je sklepčen, če sta prisotni najmanj polovica delegatov in najmanj polovica članov 

ožjega upravnega odbora. Kongres pri glasovanju odloča z navadno večino glasov vseh 
prisotnih delegatov in članov ožjega upravnega odbora. Pri izenačenem številu glasov 
odloča glas predsedujočega. 
 
 
   

AMANDMA RK LJUBLJANA 
Nov prvi odstavek 20. člena se tako glasi:  »(1) Kongres je sklepčen, če sta prisotni najmanj 
polovica delegatov. Kongres pri glasovanju odloča z navadno večino glasov vseh prisotnih 
delegatov« 
Oziroma predlagajo, da se zadnji stavek 1. odstavka 20. člena  črta. 
 
RAZPRAVA: Član RK Ljubljana Anton Pozvek je podal obrazložitev amandmaja. Po razpravi je 
klub amandma umaknil s tem, da vztrajajo na črtanju zadnjega stavka 1. odstavka 20. člena. 
GLASOVANJE: sprejem amandmaja, da se zadnji stavek 1. odstavka  20. člena  črta.      
 
ZA: 64 delegatov  PROTI:18  VZDRŽANI:0    
SPREJET. 

(2) Sklepi o spremembi statuta in razpustitvi zveze se sprejemajo z 2/3 večino prisotnih 
delegatov in članov ožjega upravnega odbora. 
 

 AMANDMA RK LJUBLJANA 
Predlagajo nov drugi odstavek 20. člena se tako glasi:»(2) Sklepi o spremembi statuta in 
razpustitvi zveze se sprejemajo z 2/3 večino prisotnih delegatov.« 
 
RAZPRAVA: Član RK Ljubljana Anton Pozvek je amandma umaknil.  
 
 

(3) Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se delegati na kongresu odločijo za tajno 
glasovanje.  

  
(4) Volitve organov zveze so javne. Če je za posamezno funkcijo več kandidatov, so volitve 

tajne.  
  

21. člen 



 
(1) Kongres se prične z igranjem himne Republike Slovenije in IPA himne.   

  
(2) Kongres prične in do izvolitve delovnega predsedstva vodi dotedanji predsednik oziroma 

pooblaščeni član ožjega upravnega odbora.  
  

(3) Delovno predsedstvo sestavljajo predsednik in dva člana, ki jih izvoli kongres z  javnim  
glasovanjem.  

  
(4) Na predlog delovnega predsedstva kongres z javnim glasovanjem izvoli:  

  
– zapisnikarja,  
– dva overitelja zapisnika,  
– tričlansko verifikacijsko komisijo, ki na podlagi poverilnic delegatov in članov upravnega 

odbora   
ugotavlja sklepčnost kongresa,  

– tričlansko volilno komisijo, ki poskrbi za vsa volilna opravila. Člani volilne komisije ne 
morejo   
kandidirati za kakršen koli položaj.  

 
Člen nima amandmajev in delegati nimajo pripomb, člen se potrdi. 
 

 
 

2. Upravni odbor 
 

22. člen 
 
Upravni odbor je izvršilni organ, ki vodi delo zveze med  kongresoma,  opravlja  strokovno 
organizacijska, tehnična in administrativna dela. Za svoje delo je odgovoren kongresu. Ožji 
upravni odbor izvoli kongres za mandatno dobo štirih let.  
 
Člen nima amandmajev in delegati nimajo pripomb, člen se potrdi. 
 
  

23. člen 
  
Upravni odbor sestavljajo:  
  

a. ožji upravni odbor:   
– predsednik,  
– podpredsednik, zadolžen za socialna vprašanja,  
– podpredsednik, zadolžen za profesionalna vprašanja,  
– podpredsednik, zadolžen za kulturna vprašanja,  
– generalni sekretar,  
– blagajnik,  
– pomočnik blagajnika,  
– stalni zapisnikar in  

  
AMANDMA RK LJUBLJANA 

- nova a. točka 23. člena se glasi: 

»a. ožji upravni odbor: 
– predsednik, 
– podpredsednik, zadolžen za socialna vprašanja, 
– podpredsednik, zadolžen za profesionalna vprašanja, 
– podpredsednik, zadolžen za kulturna vprašanja, 
– generalni sekretar, 



– blagajnik ali pomočnik blagajnika, 
– stalni zapisnikar " 
 
RAZPRAVA: Anton Pozvek je podal obrazložitev amandmaja, predvsem zaradi dveh glasov pri 
odločanju. Robert Mesiček predlaga črtanje alinee pomočnik blagajnika.  
V razpravi je Alojz Hrnčič, blagajnik IPA Sekcije Slovenije obrazložil naloge in zadolžitve  
blagajnika ter nujnost pomočnika tudi zaradi ustrezne in pravočasne predaje poslov. 
Anton Pozvek je v imenu kluba umaknil predlog amandmaja RK Ljubljana. 
 
 
AMANDMA RK ŠTAJERSKA 

- Sedma alineja 23. člena se črta. 

RAZPRAVA: Navedeno pod prejšnjim amandmajem. 
GLASOVANJE: sprejem amandmaja           
ZA: 10 delegatov PROTI:72  VZDRŽANI:0   
NI SPREJET. 
 
 
 

b. predsedniki klubov.  
24. člen 

  
(1) Naloge upravnega odbora so:  

  
– skrbi za izvrševanje programa dela zveze,  
– skrbi za finančno-materialno poslovanje zveze,  
– sprejema zaključni račun in finančni plan zveze,  
– sprejema akte potrebne za delovanje zveze,  
– upravlja s premoženjem zveze,  
– izdaja članske izkaznice članom klubov,  
– imenuje stalne in občasne komisije,  
– odloča o višini pristopnine in članarine,  
– izvede kandidacijski postopek za člane ožjega upravnega odbora, nadzornega odbora in 

častno    
   razsodišče,  

– opravlja vsa druga dela, ki niso v pristojnosti kongresa ali drugih organov.  
 
AMANDMA UO 
 V 24. členu, ki določa naloge upravnega odbora, se doda nova, predzadnja alinea, ki se glasi: » - 
določa naslov sedeža zveze«  
 
RAZPRAVA: ni. 
GLASOVANJE: sprejem amandmaja      
ZA: 82 delegatov  PROTI:0  VZDRŽANI:0    
SPREJET. 
 
 

(2) Upravni odbor mora pri delu spoštovati veljavno zakonodajo, statut zveze in druge akte ter 
sklepe kongresa.  

  
 

25. člen 
 

(1) Sejo upravnega odbora skliče predsednik, kadarkoli je to potrebno, najmanj pa štiri krat 
letno.  

  



(2) Sklic seje upravnega odbora lahko zahtevajo tudi podpredsednik, predsednik nadzornega 
odbora ali tretjina predsednikov klubov, ki so člani upravnega odbora. Če predsednik, kljub 
zahtevi, ne skliče upravnega odbora v enem mesecu, ga skliče predlagatelj, ki določi 
datum, kraj in dnevni red seje.  

  
(3) Sejo vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa generalni sekretar.  

  
(4) Upravni odbor je sklepčen, če je prisotna polovica članov. Odloča z večino glasov prisotnih. 

V primeru izenačenega števila glasov odloča glas predsedujočega.  
  
Člen nima amandmajev in delegati nimajo pripomb, člen se potrdi. 
 
 
 

26. člen 
 
Predsednik zveze v skladu s statutom predstavlja in zastopa zvezo, posebej pa:  
  

– predseduje upravnemu odboru in skrbi za izvrševanje sklepov upravnega odbora,  
– izvaja vsebinski in finančni program zveze,  
– podpisuje vse uradne dokumente zveze,  
– podpisuje, skupaj z blagajnikom, vse finančne dokumente,  
– sproži aktivnosti, ki so potrebne za preprečitev nepravilnosti v okviru zveze.  

   
Člen nima amandmajev in delegati nimajo pripomb, člen se potrdi. 
 
 
 

27. člen 
  

(1) Podpredsedniki sodelujejo s predsednikom in koordinirajo ter vodijo strokovne, socialne in 
kulturne dejavnosti v okviru zveze. Za lažjo izvedbo nalog lahko upravnemu odboru 
predlagajo ustanovitev komisije.  

  
(2) Podpredsedniki sodelujejo in se povezujejo z ustreznimi komisijami v okviru mednarodne 

organizacije. Za aktivnost pridobijo soglasje upravnega odbora.  
(3) Posebej so zadolženi za:  

  
  

– zadeve s področja razvoja, organiziranosti in zgodovine policije,  
– vprašanja povezana s preventivo,  
– vprašanja, povezana z varnostjo prometa,  
– spodbujanje delovanja na kulturnem področju,  
– koordinacijo srečanj mladih,  
– organizacijo izobraževanj, usposabljanj in izpopolnjevanj,  
– štipendiranje, ki ga izvaja mednarodna organizacija,  
– delovanje radioamaterjev, motoristov, zbiralcev ipd.,  
– spodbujanje dejavnosti na socialnem področju,  
– koordinacijo družabnih, športnih, kulturnih in drugih prireditev,  
– pripravo in izdajo glasila in drugih publikacij.  

  
 
Člen nima amandmajev in delegati nimajo pripomb, člen se potrdi. 
 
 

28. Člen 
 

 Generalni sekretar koordinira dejavnosti zveze. Posebej pa:  
  



– skrbi za povezavo z mednarodnim generalnim sekretarjem in generalnimi sekretarji tujih 
sekcij,  

– skrbi za povezavo med člani zveze,  
– pomaga predsedniku pri opravljanju njegovih funkcij,  
– skrbi za spoštovanje določil statuta in ostalih aktov zveze,  
– skrbi za širjenje informacij o delovanju zveze doma in v tujini,  
– skrbi za pregled nad dejavnostmi znotraj zveze,  
– skrbi za pripravo dokumentov, statistike, poročila idr.,  
– sodeluje pri izdaji glasila in drugih publikacij,  
– skrbi za pripravo gradiva za kongres in seje upravnega odbora,  
– opravlja druge naloge, ki jih določi upravni odbor.  

  
 
Člen nima amandmajev in delegati nimajo pripomb, člen se potrdi. 
 

29. člen 
 

(1) Blagajnik upravlja s finančno-materialnimi sredstvi zveze in skrbi za plačilo stroškov za 
delovanje organov, posebej pa:  

  
– skrbi za dokumentacijo povezano s finančno-materialnim poslovanjem in letno bilanco,  
– izdeluje periodična finančna poročila kot tudi finančno poročilo za štiriletno obdobje,  
– po pooblastilu upravnega odbora upravlja socialni sklad zveze,  
– na sestankih upravnega odbora poroča o finančnem stanju,  
– ureja izdajo članskih izkaznic članom klubov,  
– opravlja druge naloge, ki jih določi upravni odbor.  

  
(2) Pomočnik blagajnika opravlja naloge s področja finančno-materialnega poslovanja, ki jih 

določi blagajnik in nadomešča blagajnika v njegovi odsotnosti.  
 

AMANDMA RK LJUBLJANA 
Nova a- 2 . točka 29. člena se glasi: »(2) Pomočnik blagajnika opravlja naloge s področja 
finančno-materialnega poslovanja, ki jih določi blagajnik in nadomešča blagajnika v njegovi 
odsotnosti. Pomočnik blagajnika ima glasovalno pravico na seji upravnega odbora le kadar 
nadomešča blagajnika. » 
RAZPRAVA: Mihael Burilov je umaknil predlog amandmaja 

 
AMANDMA RK ŠTAJERSKA 

- Drugi odstavek 29 člena se črta. 

RAZPRAVA: Robert Mesiček je umaknil predlog amandmaja.  
30. člen 

  
Predsednik zveze ali oseba, ki jo pooblasti, se kot delegat udeležuje aktivnosti izvršnega sveta 
(IEB), na katerem zastopa stališča in interese zveze. Po končanem zasedanju mora poročati 
upravnemu odboru o poteku dela, odločitvah ter novostih.   
  
Člen nima amandmajev in delegati nimajo pripomb, člen se potrdi. 
 
 
 

31. člen 
  
Stalni zapisnikar piše zapisnike sestankov upravnega odbora ter vodi dokumentacijo, evidenco 
sklepov in arhiv zveze.  
  
 Člen nima amandmajev in delegati nimajo pripomb, člen se potrdi. 
 



 
 

3. Nadzorni odbor 
 

32. člen 
 

(1) Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov zveze ter opravlja 
nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem. Finančno-materialno poslovanje zveze, 
blagajno, finančne in inventarne evidence ter priloge k blagajniškim vpisom mora 
pregledati najmanj enkrat letno.  

  
  

(2) Nadzorni odbor poroča kongresu, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.   
  
Člen nima amandmajev in delegati nimajo pripomb, člen se potrdi. 
 
 
 

33. člen 
  

(1) Nadzorni odbor je sestavljen iz predsednika in dveh članov, ki jih izvoli kongres za 
mandatno dobo štirih let. Člani nadzornega odbora ne morejo biti istočasno člani 
upravnega odbora.  

  
(2) Predsednik nadzornega odbora mora biti vabljen na seje upravnega odbora.  

  
(3) Seje nadzornega odbora se sklicujejo praviloma osem dni prej. Na seji morata biti prisotna 

vsaj dva člana. O seji se vodi zapisnik.  
 
Člen nima amandmajev in delegati nimajo pripomb, člen se potrdi. 
 
 

4. Častno razsodišče 
 

34. Člen 
 

 
(1) Častno razsodišče je sestavljeno iz predsednika in dveh članov, ki jih izvoli kongres za 

mandatno obdobje štirih let.  
  

(2) Častno razsodišče dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik na podlagi pisnih zahtevkov 
članov ali organov zveze. Za sprejem veljavnih sklepov morata biti prisotna vsaj dva člana. 
Odločitve sprejema z večino glasov vseh članov. O seji se vodi zapisnik. Če v aktih zveze  
ni  določeno  drugače,  se  pri svojem delu ravna po določbah zakona, ki ureja upravni 
postopek.  

  
(3) Častno razsodišče poroča kongresu, kateremu je tudi odgovorno za svoje delo.  
 
 

Člen nima amandmajev in delegati nimajo pripomb, člen se potrdi. 
 

  
35. člen 

 
Častno razsodišče obravnava kršitve statuta in drugih aktov zveze, neizvajanje sklepov in 
sprejetih zadolžitev ter vsa druga dejanja članov in organov zveze, ki kakorkoli škodujejo ugledu 
zveze.  
  
Člen nima amandmajev in delegati nimajo pripomb, člen se potrdi. 



 
36. člen 

 
Za ugotovljene kršitve lahko izreče naslednje ukrepe:  
  

– opomin,  
– javni opomin,  
– izključitev.  

  
Zoper sklep častnega razsodišča je možna pritožba na kongres, ki o zadevi dokončno odloča.   
  
Člen nima amandmajev in delegati nimajo pripomb, člen se potrdi. 
 
   
V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE 
 

37. člen 
Viri sredstev za delo so:  
  

– članarina,  
– darila in volila,  
– dohodek od dejavnosti zveze iz naslova materialnih pravic,  
– prispevki sponzorjev in donatorjev,  
– javna sredstva,  
– prihodki iz pridobitne dejavnosti,  
– drugi viri.  

 
Člen nima amandmajev in delegati nimajo pripomb, člen se potrdi. 
 

38. člen 
 

(1) Zveza razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programskimi usmeritvami, programi dela 
in finančnimi načrti, ki jih sprejmeta kongres in upravni odbor. Kongres in upravni odbor 
obravnavata in sprejmeta poročila o poslovanju. Delovanje mora biti usklajeno z veljavnimi 
predpisi.  

  
(2) Klubi plačajo zvezi letno članarino v višini 40 odstotkov pobrane članarine v klubu.   

  
(3) Zveza mora do prvega aprila v tekočem letu poravnati članarino mednarodni organizaciji.  

  
(4) Sredstva iz članarine se uporabijo za:  

  
– izvedbo kongresa,   
– organizacijo sestankov,  
– izdajo glasila in publikacij,  
– tekoče materialne stroške,  
– izvajanje kulturnih, športnih in drugih prireditev,  
– socialni sklad,  
– morebitne druge potrebe zveze, če tako odloči upravni odbor.  

  
Člen nima amandmajev in delegati nimajo pripomb, člen se potrdi. 
 
 

39. člen 
  
Izplačevanje sredstev socialnega sklada za pomoč članom klubov ali njihovim družinskim članov 
ob nesrečah ali drugih stiskah ureja poseben akt, ki ga sprejme upravni odbor.  
  
Člen nima amandmajev in delegati nimajo pripomb, člen se potrdi. 



 
40. člen 

  
Izvoljeni člani organov zveze opravljajo funkcije praviloma brezplačno. Stroški, ki jih imajo člani pri 
opravljanju svojih funkcij, se jim poravnajo v skladu z akti, ki urejajo finančno poslovanje, v 
izjemnih primerih pa po posebnem sklepu upravnega odbora.  
   
Člen nima amandmajev in delegati nimajo pripomb, člen se potrdi. 
 

41. člen 
 

(1) Finančno-materialno poslovanje vodi blagajnik v skladu z aktom  o  finančno-materialnem 
poslovanju, v katerem zveza določi način vodenja in izkazovanje podatkov o finančno-
materialnem poslovanju, ki pa mora biti v skladu z računovodskimi standardi.  

  
(2) Zveza ima svoj transakcijski račun.  

  
(3) Delo blagajnika je javno. Vsak član zveze ima pravico vpogleda v finančno in materialno 

dokumentacijo o poslovanju zveze.  
  
Člen nima amandmajev in delegati nimajo pripomb, člen se potrdi. 
 

42. člen 
 

(1) Zveza ne sme opravljati pridobitne dejavnosti kot svoje izključne ali pretežne dejavnosti.  
 

(2) Zveza po standardni klasifikaciji dejavnosti lahko izvaja naslednje pridobitne dejavnosti pod 
pogoji,        ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon:  

  
– druga trgovina na drobno v ne-specializiranih prodajalnah (G 47.190),  
– izdajanje knjig (šifra J 58.110),  
– izdajanje revij in druge periodike (šifra J 58.140). 

  
 
 AMANDMA UO 
V 42. členu, drugi odstavek, ki našteva dejavnosti zveze, se  za vsako alineo, za navedbo šifre 
dejavnosti doda še pojasnilo in sicer: za prvo alineo se doda tekst »prodaja promocijskega 
materiala«, za drugo alineo tekst »s področja dela policije za člane zveze« in za tretjo alineo tekst 
»interne revije«.  
 
RAZPRAVA: ni. 
GLASOVANJE: sprejem amandmaja            
ZA: 82 delegatov  PROTI:0  VZDRŽANI:0   
SPREJET. 
 

43. člen 
 

(1) Zveza ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last zveze vpisana v inventarno 
knjigo. S premoženjem upravlja upravni odbor.  

  
  

(2) Organizacija in poslovanje objektov (IPA hiše idr.) se ureja s posebnim aktom, ki je 
usklajen z akti mednarodne organizacije.  

  
Člen nima amandmajev in delegati nimajo pripomb, člen se potrdi. 
 
   
VI.  URADNA OBLEKA ZVEZE 
 



44. člen 
  

(1) Uradna obleka zveze je:  
  

– temno moder suknjič z znakom zveze na levi strani,  
– sive hlače (krilo),  
– bela srajca,  
– temno modra kravata z znakom IPE in napisom IPA Sekcija Slovenija,  
– sive nogavice,  
– črni čevlji.  

     
(2) Uradna obleka se nosi praviloma na vseh dogodkih zveze in mednarodne organizacije, 

tako doma         kot v tujini.    
 
Člen nima amandmajev in delegati nimajo pripomb, člen se potrdi. 
 
VII. PRIZNANJA 
 

45. člen 
  

(1) Zveza podeljuje priznanja članom IPA Sekcije Slovenije in članom IPA sekcij drugih držav, 
ki so s svojim delom izjemno pomagali pri širjenju in razvoju IPA organizacije. Priznanja se 
lahko podeljujejo tudi nečlanom in pravnim osebam.  

  
(2) Vrste priznanj in način podelitve ureja pravilnik o priznanjih.  

 
Člen nima amandmajev in delegati nimajo pripomb, člen se potrdi. 
 
VIII. EVIDENCE 

46. člen 
 
Zveza vodi:  

– evidenco članov zveze in  
– centralno evidenco posameznikov – članov klubov.  

  
 
AMANDMA RK ŠTAJERSKA 
 Nova vsebina člena in sicer; 
 
(1) Zveza za svoje potrebe zbira, hrani in varuje: 
 
- evidenco članov zveze in 
- centralno evidenco posameznikov-članov kluba, ki zajema: 
 
Ime in priimek, dan/mesec/leto/kraj rojstva, ulica/hišna št./kraj/občina stalnega bivališča, 
registracijska št. članske izkaznice ter  email naslov in telefonsko številko. 
 
(2) Člani so dolžni zvezi sproti sporočati spremembe osebnih podatkov, ki so pomembni za tekoče 
vodenje evidenc društva. 
 
(3) Zveza lahko osebne podatke članov uporablja samo za lastno dejavnost in potrebe zveze. 
 
(4) Natančnejši postopek  obdelave in in varovanja osebnih podatkov uredi upravni odbor zveze s 
pravilnikom. 
 
RAZPRAVA: Robert Mesiček je predstavil pomen sprememb člena o evidencah zveze in pomen 
določb. 
 
GLASOVANJE: sprejem amandmaja              



ZA: 51 delegatov  PROTI:31  VZDRŽANI:0    
NI SPREJET. 
 
  
IX. PRENEHANJE ZVEZE  
 

47. člen 
(1) Zveza preneha:  

  
– po sklepu kongresa, sprejetem z 2/3 večino navzočih delegatov,  
– če se zmanjša število članov na manj kot dva kluba,  
– z odločbo pristojnega državnega organa.  

  
(2) V primeru prenehanja zveze preidejo sredstva in premoženje na člane zveze, če pa ti ne 

obstajajo več, pa na lokalno skupnost kjer je imela zveza sedež.  
 

 AMANDMA UO 
v 47. členu, drugi odstavek se na koncu teksta doda nov stavek, ki se glasi: »Neporabljena 
proračunska sredstva se vrnejo v proračun«. 
 
RAZPRAVA: ni. 
GLASOVANJE: sprejem amandmaja        
ZA: 82 delegatov  PROTI:0  VZDRŽANI:0      
SPREJET 
   
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

48. člen 
 
Člani, ki so se včlanili na podlagi določb statuta Mednarodnega policijskega združenja IPA – 
Sekcija Slovenija, sprejetega na kongresu 26. 10. 2002 s spremembami, lahko ostanejo še naprej 
člani, ne glede na določbe tega statuta.  
  
Člen nima amandmajev in delegati nimajo pripomb, člen se potrdi. 
 
 

49. člen 
 
Za razlago tega statuta je pristojen kongres zveze.  
 
AMANDMA RK KOROŠKA 
-  da je za razlago Statuta pristojna statutarna komisija; profesionalna tako ali tako če že dela, 
nima posebne vloge, na kongresu pa vemo, da gre za preglasovanje.    
 
RAZPRAVA: Istok Ferk umika amandma, oziroma je predlog zgolj mnenje kluba. 
 
  

50. člen 
 

(1) Z dnem, ko začne veljati ta statut, preneha veljati Statut IPA (International Police 
Association) – Mednarodne policijske zveze – Sekcija Slovenije, sprejet  na kongresu  26. 
10. 2002, spremembe sprejete na kongresu 22. 10. 2005 in spremembe sprejete na 
kongresu 25. 10. 2014.  

  
(2) Drugi splošni akti zveze, ki so veljali do uveljavitve tega statuta, ostanejo v veljavi in se 

uporabljajo, v kolikor niso v nasprotju z Zakonom o društvih in s tem statutom.  
  

(3) Organi zveze izvoljeni na kongresu 25. 10. 2014 nadaljujejo svoje delo do kongresa, ki 
mora biti sklican v šestih mesecih od uveljavitve tega statuta.  



 
Člen nima amandmajev in delegati nimajo pripomb, člen se potrdi. 
 
 

51. člen 
 
Ta statut začne veljati z dnem sprejema na kongresu, uporabljati pa se začne naslednji dan po 
potrditvi pri pristojnemu upravnemu organu.  
  
 Člen nima amandmajev in delegati nimajo pripomb, člen se potrdi. 
 
 
Predsedujoči Istvan LIPNIK je po zaključku razprave ob 51. členu povedal, da v skladu s pravili  o 
razpravi in sprejemanju statuta, ki so jih delegati sprejeli v uvodu k  točki Ad 5 ugotavlja, da je s 
tem bil sprejet tudi nov statut IPA sekcije Slovenije.  
 
Nov statut velja skupaj s sprejetimi amandmaji, uporablja pa se po potrditvi pri pristojnem 
upravnem organu. 
 
Statut bo v skladu s sprejetimi amandmaji popravljen oziroma pripravljen čistopis, prav tako pa bo 
potrebno statut tudi nomotehnično pregledati.  
 
 
SKLEP: Upravni odbor IPA Sekcije Slovenije pripravi čistopis novega 
statuta vključno z morebitnimi nomotehničnimi popravki. 
 

Ad/6 
 
Pod točka razno je predsedujoči povabil k besedi predsednika sekcije Stanislava Ficka, ki se je 
zahvalil delegatom za opravljeno delo in sprejem novega statuta, ki bo bistveno pripomogel k 
uspešnejšemu in učinkovitejšemu delu sekcije v prihodnje. 
 
Posebej se je Stanislav Ficko zahvalil ostalim članom v delovni skupini za pripravo statuta  Jakobu 
Čeferinu, Bredi Iskra in Istvanu Lipniku. Prav tako se je zahvalil vsem, ki so pripravili kongres in 
delegatom, ki so se udeležili kongresa in korektno ter v duhu IPE sodelovali pri sprejemu statuta.  
 
Predsednik delovnega predsedstva Istvan Lipnik je tako zaključil II. izredni kongres IPA Sekcije 
Slovenije, na katerem je bil sprejet nov statut. 
 
II. izredni kongres se je zaključil ob 15.00 uri. 
 
 
Zapisal:                                                                       Predsednik delovnega predsedstva  
Bruno Ipavec                                                                                 Istvan Lipnik 
 
 
 
 
 
Overovatelja zapisnika: 
 
Božidar Pezdevšek 
 
 
Manfred Kepe  
 
 
 
 



P  O  R  O  Č  I  L  O 
 

UPRAVNEGA ODBORA IPA MEDNARODNE POLICIJSKE ZVEZE - 
SEKCIJE SLOVENIJE MED VIII. IN IX. KONGRESOM 

 
Spoštovane delegatke in delegati, 
 
letos zaključujemo vsebinsko bogato in uspešno, vendar nekoliko daljše mandatno  
obdobje delovanje  sekcije. Zaradi II. Izrednega kongresa sekcije, ki je bil, 21. 10. 2017, v 
Kranjski Gori se je mandat organom oziroma delo v skladu z novo sprejetim statutom 
podaljšalo za šest mesecev. V celotnem obdobju delovanja med VIII. in IX. Kongresom je 
bilo delovanje sekcije skladno s programskimi usmeritvami, ki so bile sprejete na VIII. 
Kongresu sekcije, 25. 10. 2014, v Portorožu. 
 
V skladu s programskimi usmeritvami smo za vsako leto izdelali konkretizacijo 
programskih usmeritev za tekoče leto, le-te pa so bile osnova za izdelavo letnih 
programov dela sekcije in IPA regionalnih klubov. 
 
V mandatnem obdobju 2014 – 2018 smo v okviru objektivnih možnosti izvedli vse 
aktivnosti iz programskih usmeritev, opravljeno delo pa je v nadaljevanju konkretizirano v 
poročilu o delu upravnega odbora sekcije.  
 
Pri izvajanju programskih usmeritev je potrebno poudariti izvedbo vseh opredeljenih 
splošnih temeljnih dejavnosti (mednarodna dejavnost, javnost delovanja in vse oblike 
sodelovanja idr.). Intenzivirali smo tudi delo vseh komisij in izdelali analizo gibanja 
članstva vključno z ureditvijo članske evidence, ki temelji na novem računalniškem 
programu.    
 
Na področju pravnih zadev smo izdelali nove pravne akte – pravilnike, ki so temelj za 
uspešno delo sekcije. Imenovali smo delovno skupino, ki je pripravila nov statut sekcije. 
Statut je bil sprejet na II. Izrednem kongresu, 21. 10. 2017, v Kranjski Gori. Novi statut je 
osnova za izdelavo in za  posodobitve vseh pravnih aktov sekcije, boljšo  organiziranost in 
večjo učinkovitost dela.    
 
Vsekakor pa z doseženim delom v celoti ne moremo biti zadovoljni. Prepričan sem, da bi 
skupaj z regionalnimi klubi lahko storili še več, predvsem na področju kulturnih, športnih in 
drugih prireditev, te bi lahko vključevale več naših članov, tudi z družinami. Žal pa 
aktivnost v posameznih regionalnih klubih ni najboljša.  
 
S temeljnimi načeli in principi IPA ter pod geslom »SERVO PER AMIKECO« bomo 
nadaljevali tudi v prihodnje. Več pa bomo morali storiti na področju medsebojnega 
sodelovanja in prijateljstva, dobrih medsebojnih odnosov in pripadnosti organizaciji.  
 
Stanislav FICKO 
  Predsednik 
 
 
 
 
IZVAJANJE PROGRAMA DELA IN VSEBINA SEJ UPRAVNEGA ODBORA 
    
Na VIII. Kongresu IPA sekcije Slovenije so bile sprejete programske usmeritve za delo 
IPA sekcije Slovenije med obema kongresoma. Določeno je bilo, da delo IPA sekcije 



Slovenije temelji na temeljnih načelih in ciljih IPA Mednarodnega policijskega združenja 
določenih v mednarodnem statutu in statutu IPA sekcije Slovenije. Konkretizacija 
programskih usmeritev je določala izvedbo nujnih nalog pomembnih za delovanje sekcije. 
Opredeljena je bila izvedba vsebinskih nalog s konkretnimi nosilci ter roki. 
 
Po kongresu se je UO sestal še na 2 sejah v letu 2014, kjer je obravnaval v glavnem le  
organizacijske zadeve sekcije in pomembnejših odločitev ni sprejemal. 
 
Upravni odbor se je v letu 2015 sestal na šestih sejah v širši sestavi in imel pet dopisnih 
sej. 
Upravni odbor je v letu 2016 zasedal na  šestih rednih sejah  in o nujnih zadevah odločal  
na sedmih dopisnih sejah.  
Upravni odbor se je v letu 2017 sestal na sedmih  sejah v širši sestavi in imel pet  dopisnih 
sej. 
V letu 2018 se je upravni odbor sestal na treh sejah v širši sestavi.  
 
Upravni odbor je v obdobju od VIII. Kongresa, ki je bil 25. oktobra 2014, do IX. kongresa, 
ki bo 14. aprila  2018, imel skupaj 24 sej širšega UO in 17 dopisnih sej. 
    
V letih 2015, 2016 in 2017 smo v celoti izvedli sprejeti program dela in dosegli zastavljene 
cilje. Leta so bila programsko dinamična, še posebej na področju normativnega urejanja 
pravnih aktov potrebnih za delo sekcije, ki smo jih sprejeli na zadnji seji UO v letu 2016. 
  
Upravni odbor je imenoval tri organizacijske odbore. 
 
Prvega je  imenoval  na VII. seji, 26. 11. 2015, v Celju za pripravo in izvedbo praznovanja 
25. obletnice ustanovitve IPA sekcije Slovenije. Osrednja slovesnost je bila v času od 8. 
do 10. 4. 2016, v Rimskih Toplicah. Obiskale so nas številne delegacije IPA sekcij iz 
tujine, v posebno čast pa nam je bil obisk ministrice za notranje zadeve gospe Vesne 
Győrkős Žnidar in generalnega direktorja policije gospoda Marjana Fanka .  
 
Drugega za pripravo in izvedbo II. izrednega kongresa IPA sekcije Slovenije, na katerem 
smo  razpravljali samo o novem statutu IPA sekcije Slovenije, 21. oktobra 2017.  
 
Tretji organizacijski odbor je UO imenoval za pripravo in izvedbo rednega IX. 
Nacionalnega kongresa IPA sekcije Slovenije, 14. aprila 2018. 
Posebej imenovana delovna skupina je pripravila tudi osnutek novega statuta, ki bil je po 
široki in temeljiti obravnavi članstva v regionalnih klubih in UO sekcije  dan  v razpravo in  
sprejem delegatom II. Izrednega  kongresu IPA sekcije Slovenije, 21. oktobra 2017.  
 
Na podlagi sporazuma o medsebojnem sodelovanju med IPA in Generalno policijsko 
upravo je bilo opravljenih več sestankov.  Na podlagi tega sporazuma UO  vsako leto v 
oktobru pripravi dopis, s katerim  za potrebe IPA sekcije in  regionalnih klubov policijo 
zaprosimo za sodelovanje v aktivnostih IPA. 
 
Predsednik IPA sekcije Slovenije Stanislav FICKO se je v spremstvu članov UO vsako 
leto v januarju sestal z ministrico za notranje zadeve in posebej še z generalnim 
direktorjem policije. Oba sta  izrekla nadaljnjo podporo delovanju IPA zvezi in regionalnim 
klubom, seveda ob upoštevanju objektivnih možnosti.  
Opravili smo vse organizacijske in finančne naloge za nemoteno izvajanje sprejetih nalog, 
ki so se nanašale na organizacijo dela znotraj sekcije, povezovanju dela regionalnih 
klubov in predstavljanju  naše organizacije  na mednarodnem nivoju. 
 



Realizacijo sprejetih sklepov smo preverjali na sejah upravnega odbora. Zapisnike sej so 
z gradivom za seje prejemali vsi člani  UO, predsednik nadzornega odbora in predsednik 
častnega razsodišča, ki sta se tudi udeleževala sej  upravnega odbora. 
 
Na mednarodne konference in kongrese smo se posebej pripravljali in skupaj sprejemali 
stališča do ponujenih rešitev ali predlogov, ki smo jih prejeli od mednarodne organizacije .  
 
Ob polletju smo izdali IPA novice v elektronski obliki in ob  zaključku leta  tiskano izdajo  
IPA novic, v katerih smo predstavili  naše delo in delo klubov v letih 2015, 2016 in 2017. 
 
Člani upravnega odbora IPA sekcije Slovenije smo aktivno sodelovali na različnih 
strokovnih, kulturnih in družabnih srečanjih, ki so jih organizirali regionalni klubi ali druge 
organizacije in društva. 
 
 MEDNARODNA DEJAVNOST ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA 
 
Ena temeljnih nalog vsake sekcije je poleg dejavnosti, ki jih opravlja za  svoje člane in 
klube, zastopanje in predstavljanje sekcije v odnosih z drugimi sekcijami ter sodelovanje z 
njimi in mednarodnimi organi IPA. 
 
Pomemben del svojega dela in časa so člani upravnega odbora namenili mednarodni 
dejavnosti pri uradnem predstavljanju naše organizacije in njenem delu v tujini, 
poglabljanju že vzpostavljenih prijateljskih vezi in navezavi novih, na profesionalnem, 
kulturnem, športnem in družabnem področju.  
 
Našo IPA sekcijo so v tujini zastopali predsednik, podpredsedniki, generalni sekretar, 
mednarodni delegat in drugi člani upravnega odbora. Po vsaki opravljeni nalogi je bilo 
napisano poročilo in opravljena obravnava na seji upravnega odbora. Skrajšana vsebina 
pa je bila  objavljena na naših internetnih straneh. Zapisi z najpomembnejših mednarodnih 
srečanj so bili objavljeni v IPA novicah.  
 
Večina komunikacij  je potekala  preko mednarodnega administrativnega centra, ki zbira in 
hrani informacije, pa tudi neposredno s člani IEB in komisijami.  
 
Mednarodno sodelovanje je bilo uspešno, saj smo bili ves čas v stikih s člani IEB-a. 
Ravno tako smo sodelovali s sekcijami, predvsem po Evropi pa tudi drugod. V vseh 
sekcijah  imamo tudi osebne prijatelje, tako da lahko vedno pomagamo našim članom, 
kadar  pomoč potrebujejo. 
 
IPA sekcija Slovenije  in Hrvaške  vsako  leto izmenično organizirata srečanje ožjih 
upravnih odborov,  do sedaj jih je bilo  že enajst. Pogovori so potekali o aktualnih zadevah 
v sekcijah, splošnih ocenah stanja in položaju IPA združenj ter skupnem nastopanju na   
lokalni in  mednarodni ravni. 
 
V  mesecu februarju leta 2015, 2016, 2017 in 2018  so predsedniki profesionalne, kulturne 
in socialne komisije pripravili poročila o svojih aktivnosti za  mednarodne komisije. Vsa 
poročila smo nato skupaj  z organizacijskim poročilom generalnega sekretarja posredovali 
mednarodnemu generalnemu sekretarju. 
Mednarodni delegat je pred mednarodnim kongresom prevedel gradivo in ga v strnjeni 
obliki posredoval vsem članom UO IPA sekcije Slovenije, kjer smo se nato odločili, kako 
naj  zastopa našo sekcijo. Po končanem kongresu je sestavil poročilo, ki ga je nato 
obravnaval upravni odbor. 
 



Mednarodni delegat je bil  v stalnem stiku s člani IEB-a in Mednarodnim administrativnim 
centrom v Nottinghamu in članom  vodstva mednarodne organizacije Wolfgangom  
Gabrutchem, ki je posebej zadolžen za našo sekcijo. 
 
Najpomembnejši dogodek, na katerem smo aktivno sodelovali, je bil XXI. IPA svetovni 
kongres na Cipru, saj so bili na kongresu sprejeti novi akti za nadaljnje delovanje svetovne 
IPA organizacije, izvoljeno je bilo novo vodstvo svetovne IPA organizacije. Aktivno smo  
sodelovali  na 61. svetovnem IPA kongresu v Novi Zelandiji  in na 62. kongresu v Bolgariji. 
 
V letu 2015 smo sodelovali na naslednjih mednarodnih srečanjih : 
 

- na srečanju IPA sekcij mediteranskih  držav,  
- na konferenci predstavnikov srednje in vzhodne Evrope, 
- na kongresa IPA  sekcije Srbije,  
- organizirali smo tradicionalno srečanje z UO IPA sekcije Hrvaške,  
- aktivno smo sodelovali na prvi IPA balkanski konferenci v organizaciji IPA sekcije 

Hrvaške, 
- na povabilo IPA sekcije Srbije smo v Beogradu podpisali pogodbo o medsebojnem 

sodelovanju med obema sekcijama,  
- omogočili smo, da so se naše članice in člani udeležili mednarodnih izobraževalnih 

seminarjev v Gimbornu, sodelovanja v projektu "Arthur Troop shoolarship" in 
srečanju mladih policistk in policistov na Poljskem,  

- kot vsako leto se je mednarodnega srečanja mladih v Španiji udeležil otrok enega 
izmed naših članov. 

 
V letu 2016 smo sodelovali na naslednjih mednarodnih srečanjih : 
 

- na 22. IPA svetovnem kongresu na Novi Zelandiji,  
- na konferencah IPA mediteranskih sekcij v Rusiji in srednje evropskih sekcij na 

Finskem, 
- na IPA Balkansko – Jadranski  konferenci  v organizaciji IPA  Makedonije, 
- na nacionalnem kongresu IPA Poljske, 
- na II. skupščini IPA Črne Gore, 
- na skupščini IPA Bosne in Hercegovine, 
- na nacionalnem kongresu IPA Italije, 
- na nacionalnem kongresu IPA Slovaške, 
- na 15. obletnici IPA sekcije Hrvaške, 
- na srečanju UO IPA Slovenije z UO IPA Hrvaške v organizaciji IPA sekcije Hrvaške, 
- na 25. obletnici ustanovitve IPA sekcije Madžarske,  
- na 25. obletnici ustanovitve IPA sekcije Slovenije (od 8. 4. do 10. 4. 2016, v Rimskih 

Termah), kamor smo povabili sosednje sekcije in sekcije, s katerimi pogosto 
sodelujemo, 

- mednarodnega srečanja mladih v Ameriki se je udeležil otrok enega izmed naših 
članov, 

- na srečanju mladih policistk na seminarju v organizaciji IPA Rusije, 
- omogočili smo, da so se naši člani in članice udeležili mednarodnih izobraževalnih 

seminarjev v Gimbornu.  
  

 
V letu 2017 smo sodelovali na naslednjih mednarodnih srečanjih : 
 

-  na 62. svetovnem  IPA kongresu v Albeni, v Bolgariji, 
-  na 18. konferenci IPA sekcij Srednje in Vzhodne Evrope v Bukarešti, v 



Romuniji, 
-  na 19. IPA mediteranski konferenci 2017 v mestu Kishinew, v Moldaviji, 
-  na  Balkansko-Jadranski konferenci IPA sekcij v mestu Veria, v Grčiji, 
-  na  3. skupščini IPA sekcije Črne Gore v Nikšiću, 
-  na 19. kongresu  IPA  Avstrije, 
-  na skupščini IPA sekcije Bosne in Hercegovine, 
-  na 10. obletnici IPA sekcije Srbije, 
-  na praznovanju 25. obletnice IPA  sekcije Poljske, 
-  organizirali  smo 11. srečanje upravnih odborov IPA sekcije Slovenije in Hrvaške, 
-  kot vsako leto se je mednarodnega srečanja mladih v Veliki Britaniji udeležil otrok 

enega izmed naših članov, 
-   srečanja mladih policistov in policistk v Bolgariji, 
-   omogočili smo, da so se naše članice in člani udeležili mednarodnih izobraževalnih 

seminarjev v Gimbornu, sodelovanja v projektu "Arthur Troop shoolarship".   
 

Ob poročanju o mednarodnih aktivnostih ne moremo mimo aktivnosti, ki so jih na tem 
področju izvedli regionalni klubi z organizacijami preko meja, saj ima veliko klubov   
prijateljske vezi z organizacijami po celotni Evropi.  
 
IZVAJANJE SKLEPOV VIII. KONGRESA 
 
Delegatke in delegati so na VIII. Kongresu sprejeli poročilo o delu UO med VII.  in VIII. 
Kongresom, finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora in častnega razsodišča. 
 
Razrešili in izvolil so vse organe  sekcije in sprejeli Programske usmeritve za nemoteno 
delo do naslednjega kongresa. 
 
POROČILO O DELU SOCIALNE KOMISIJE 
 
Delo socialne komisije je v obdobju od leta 2015 do vključno 2017 potekalo v skladu s 
programskimi usmeritvami, programi dela in načrtovanimi nalogami UO IPA sekcije 
Slovenije.  
 
V začetku koledarskega leta, in sicer v mesecu februarju, je socialna komisija izdelala in 
posredovala poročilo mednarodni socialni komisiji na podlagi vprašalnika, ki ga je 
posredovala mednarodna socialna komisija.  
 
V letu 2015 je socialna komisija v skladu s Pravili o dodeljevanju finančnih in materialnih 
sredstev prejela, obravnavala in pripravila predloge UO IPA sekcije Slovenije v petih  
primerih za dodelitev socialne pomoči posameznim članom in članicam IPA. Tako je bilo v 
letu 2015 iz socialnega sklada sekcije dodeljeno 1.800,00 €.     
 
V štiriindvajsetih  primerih je socialna komisija obravnavala in pripravila predloge UO IPA 
sekcije Slovenije za dodelitev finančne pomoči ali materialnih sredstev članicam sekcije za 
organizacijo športnih ali drugih prireditev ter promocijo sekcije. Višina tovrstne pomoči je 
znašala 3.172,80 €.    
 
V letu 2016 je socialna komisija prejela, obravnavala in pripravila predloge za dodelitev 
socialne pomoči članom oziroma članicam v treh primerih. Znesek dodeljene pomoči je 



znašal 1.500,00 €. Namesto darila sekciji je IPA sekcija Slovenije namenila 300 € socialne 
pomoči v socialni sklad IPA Nove Zelandije, in sicer za namen pomoči invalidnim otrokom. 
Skupni znesek dodeljene pomoči iz socialnega sklada je tako znašal 1.800,00 €.     
 
V trinajstih primerih je bila dodeljena finančna pomoč članicam sekcije za organizacijo 
športnih ali drugih prireditev. Višina tovrstne pomoči je znašala 2.978,00 €.  
 
V letu 2017 je socialna komisija v skladu s Pravilnikom o socialnem skladu, Pravilnikom o 
dodeljevanju socialne pomoči in Pravilnikom o dodeljevanju finančnih in materialnih 
sredstev s kriteriji in merili za finančno in materialno pomoč pri organizaciji športnih in 
drugih prireditev v organizaciji članic IPA -Mednarodne policijske zveze, sekcije Slovenija 
prejela, obravnavala in pripravila predloge UO IPA sekcije Slovenije v petih primerih za 
dodelitev socialne pomoči posameznim članom IPA. V dveh primerih je na podlagi poziva 
mednarodne socialne komisije IPA sekcija Slovenije namenila 2.500,00 € socialne 
pomoči. Za odpravljanje posledic katastrofalnih poplav in zemeljskih plazov je IPA sekciji 
Sri Lanka namenila 2.000,00 € in 500,00 € IPA sekciji Grčije za odpravljanje posledic 
potresa na otoku Lesvos. Skupni znesek dodeljene pomoči iz socialnega sklada je tako 
znašal 5.000,00 €.     
 
 
V petih primerih je bila dodeljena finančna pomoč članicam sekcije za organiziranje 
športnih ali drugih prireditev. Višina pomoči je znašala 1.528,00 €.    
 
Sodelovanje socialne komisije z UO in članicami sekcije pri iskanju počitniških objektov za 
IPA hišo in nadomestnih IPA objektov je bila kot naloga načrtovana v okviru aktivnosti 
posamezne članice zveze in temu primerno realizirana. V sodelovanju z generalnim 
sekretarjem in administratorjem spletne strani sekcije so bile objavljene in arhivirane vse 
ugodnosti ponudnikov namenjene IPA članom kakor tudi nove nastanitvene možnosti za 
IPA člane. Prav tako so bile objavljene in arhivirane spremembe drugih sekcij, ki smo jih 
prejeli. S pomočjo  administratorja spletne strani so posamezne članice sproti objavljale in 
najavljale posamezne dogodke ter tako poskrbele za sprotno informiranje članstva.  
 
Kar se tiče realizacije posameznih točk programa dela socialne komisije za mandatno 
obdobje 2015 - 2017 pa smo na podlagi posameznih dogodkov in izkazanih potreb, 
predvsem pri nudenju pomoči za vzpostavljanje kontaktov pri organizaciji potovanj članov 
v tujino, sodelovali skupaj z IEC delegatom, ki je hkrati tudi "Travel agens" sekcije ter 
člane napotili na ustrezne kontaktne točke tujih sekcij.  
Delo socialne komisije je potekalo v skladu s poslovnikom o delu socialne komisije. Z 
namenom pravočasnega in racionalnega obravnavanja posameznih zaprosil članic sekcije 
je odločanje in priprava predlogov za UO sekcije potekalo v obliki dopisnih sej.  
 

                                                                            Mihael BURILOV 
                                                                                Predsednik socialne komisije 

 
 

POROČILO O DELU PROFESIONALNE KOMISIJE  
 
Podpredsednik sekcije Tomislav Habulin je kot vodja profesionalne komisije upravnemu 
odboru sekcije predlagal za leto 2015 naslednji program dela :  
 

1. imenovanje komisije: predsednik Tomislav Habulin, člani Marjan Prah Podborški 
(IPA Ljubljana), Jože Senica (IPA Celje), Iztok Ferk (IPA Koroška) in Stanislav Šajn 
(IPA Postojna, 



2. ustanovna seja: določitev aktov, ki jih je potrebno posodobiti, določitev nosilcev za 
posamični akt (rok: 2/2015), 

3. proučitev aktov in priprava predlogov sprememb, korespondenčna izmenjava 
mnenj, priprava gradiva za razpravo v regionalnih klubih (rok: 4/2015), 

4. razprava v regionalnih klubih in podaja pripomb ter predlogov (rok: 6/2015), 
5. obravnava sprejetih pripomb in priprava sprememb posameznega akta ter čistopisa 

akta (rok: 9/2015), 
6. sprejem aktov na UO sekcije (najkasneje 11/2015). 

 
Realizacija : 

1. V zvezi s programom dela profesionalne komisije za leto 2015 ugotavljam, da sta 
bili nalogi pod številko 1 in 2 realizirani, naloga pod številko 3 delno realizirana, 
medtem ko so bile naloge 4, 5 in 6 nerealizirane. 

2. V treh primerih je profesionalna komisija ali njen predsednik podal odgovor v zvezi 
s pogoji za članstvo v IPA. 

3. Ne realizacija planiranih  nalog je povezana z neaktivnostjo profesionalne komisije 
zaradi objektivnih razlogov predsednika. 

4. Nerealizirane naloge bodo prenesene v realizacijo v leto 2016. 
 
Izvajalec nalog  je Tomaž HABULIN, predsednik profesionalne komisije. 
 
Profesionalna komisija je imela v programu dela za  leto 2016 v glavnem izdelavo aktov 
IPA sekcije Slovenije.  
V januarju  je bilo  izdelano  poročilo o delu profesionalne komisije za leto 2015 in v 
februarju poročilo za mednarodno profesionalno komisijo. Prav tako je bil pripravljen  
programa dela profesionalne komisije za leto 2016.  
 
Pri pripravi  gradiva o motivaciji članstva za delovanje v organizaciji pa se je zalomilo. Ker 
predsednik komisije ni zmogel pripraviti osnove za razpravo na seji UO v marcu, je 
odstopil s funkcije podpredsednika sekcije in s tem je zastalo tudi delo na področju 
priprave aktov sekcije. To nalogo je prevzela druga delovna skupina. Upravni odbor je na 
XIV. seji, 11. decembra 2016, je sprejel naslednje predvidene akte : 
 

1. Akt o finančnem in materialnem poslovanju, 
2. Akt o osnovah in merilih za urejanje izdatkov in povračil za potovanja v RS in tujini, 
3. Akt o socialnem skladu in dodeljevanju socialne pomoči članom ter akt o načinu 

dodeljevanja finančne pomoči sekcije pri organizaciji športnih, kulturnih in drugih 
prireditev. 

  
Upravni odbor je imenoval tudi posebno statutarno komisijo, ki je pripravila nov statut IPA 
sekcije Slovenije, ta je bil sprejet na II. Izrednem kongresu 21.10. 2017. 
Upravni odbor  je tudi določil regionalne klube, ki so v letu 2015, 2016, 2017 in 2018 
poslali svoje člane  na  izbrani seminar v izobraževalni center  Gimborn. 
 
Zaradi odstopa predsednika profesionalne komisije sta naloge v tem obdobju in po tem 
opravljala  mednarodni delegat Marjan Prah in generalni sekretar Istvan Lipnik. 
 
                                                                                              Istvan LIPNIK  
                                                                                            Generalni sekretar 
 
POROČILO O DELU KULTURNE KOMISIJE 
 



Kulturna komisija je bila imenovana na II. seji UO, 13. 12. 2014. Sestavljali so jo 
predsednik Vinko Otovič ter člani Istvan Lipnik RK Maribor, Boris Urbanc RK Koper, Miha 
Corel  RK Ljubljana in Marko Trbovšek RK Nova Gorica. 
 
Večina usmeritev iz programa je bila realizirana. Zaradi velikega angažiranja 
posameznikov in zlasti nekaterih regionalnih klubov je bilo opravljenih veliko različnih 
kulturnih animacij. 
Po posameznih regionalnih klubih in v okviru kulturne komisije so bile izvedene še 
naslednje aktivnosti: 
1. Organizirali in izvedli smo vse potrebno za srečanje mladih v letu 2015 v Španiji (en 

udeleženec), v letu 2016 v ZDA (dva udeleženca) in v letu 2017 v Južni Afriki, kjer 
verjetno zaradi zelo visokih cen nismo sodelovali. Na podlagi sklepa UO IPA sekcije 
Slovenije jim je bila odobrena delna finančna pomoč pri nakupu letalske vozovnice. 

2. V letu 2017 smo pripravili in objavili razpis za srečanje mladih, ki bo leta 2018 v Veliki 
Britaniji. 

3. Član kulturne komisije je sodeloval pri organizaciji izvedbe 25. obletnice IPA sekcije 
Slovenije, ki smo jo svečano praznovali v Rimskih Toplicah.  

4. Nudili smo pomoč sekciji in posameznim regionalnim klubom pri organizaciji koncertov 
orkestra slovenske policije. 

5.  V letu 2014 je bila izdana kongresna revija ter ob koncu leta IPA vodič, v letu 2015, 
2016  in 2017 pa IPA novice v tiskani obliki. Poskusno pa smo v letu 2016 ob polovici 
leta pripravili IPA novice v elektronski obliki. 

6. Posamezni RK so izdajali svoje interne publikacije oziroma novice za informiranje 
lastnega članstva. 

7. IPA zbiratelji so vsako leto organizirali srečanja zbirateljev IPA in policijskih insignij.  

8. IPA sekcija Slovenije je sodelovala z ostalimi interesnimi dejavnostmi v okviru 
posameznih regionalnih klubov. 

9. IPA regionalni klubi so prirejali okrogle mize na različne teme, ki zadevajo življenje in 
delo policije.  

10. Člani kulturne komisije so se sestali v času pred izdajo IPA novic ob koncu leta, 
sestajali pa so se praviloma tudi pred in po sestankih upravnega odbora IPA sekcije 
Slovenije. 
 

Vsako leto smo  v mesecu januarju izdelali  poročilo za mednarodno kulturno komisijo. 

 
                                                                                            Vinko OTOVIČ 
                                                                                  Predsednik  kulturne komisije         
 
 
OBVEŠČANJE ČLANSTVA  
 
Obveščanje članstva je pomembno predvsem z vidika uspešnosti izvedbe posameznih 
nalog. Informacije o aktivnostih smo objavljali v različnih medijih dostopnim vsem članom.  

• Članstvo informiramo in animiramo za različne aktivnosti s pomočjo  spletne strani 
sekcije www.ipaslovenija.org, po elektronski pošti policije, v IPA novicah in preko 



»Facebooka«. V letu 2017 smo namreč s pomočjo Webmastra vzpostavili 
»Facebook stran«.  

• Vsako leto smo ob koncu leta izdali IPA novice, vmes smo izdali tudi kongresno 
revijo in revijo v elektronski obliki. V letu 2015 pa tudi IPA vodič. Tako so bili lahko 
vsi člani obveščeni o delovanju regionalnih klubov in upravnega odbora IPA sekcije 
Slovenije. Vse navedene revije pa so bile objavljene tudi v elektronski obliki in 
objavljene na naši spletni strani.  

• Objavljali smo ažurne sezname popustov za člane IPA, ki nam jih priznajo številne 
organizacije in podjetja iz celotne Slovenije. 

• Z aktualnimi prireditvami in ostalimi pomembnimi informacijami so bili člani 
seznanjeni tudi preko spletnih strani policije, preko službenih in zasebnih 
elektronskih naslovov in Facebooka. 
 

 
ČLANSTVO V IPA SEKCIJI SLOVENIJE 
 
Iz skupne evidence članstva po letih se  vidi, da nam članstvo še vedno rahlo upada. V 
treh letih se nam je članstvo zmanjšalo za 114 članov. Največji upad je iz vrst policije,  in 
sicer je število upadlo za sto enajst članov. Pri pravosodnih policistih se je število 
povečalo za pet članov in pri carini se je zmanjšalo za osem članov. 
 
PREGLED GIBANJA ČLANSTVA V OBDOBJU MED KONGRESOMA 2014 - 2018 
 
 
IPA KLUB 2014 2015 2016    2017 

 VSI POLIC. PRAV. CARI. VSI POLIC. PRAV. CARI. VSI POLIC. PRAV. CARI. VSI POLIC. PRAV. CARI. 

CELJE  630  434  131  65  618  432  119  67 607  428  112  67  625 448  113   64 

DOLENJSKA  372  218  139  15  368  216  137  15 367  216  136  15  363 216  132   15 

GORENJSKA  560  465  17  78  538  446  17  75 527  436  18  73  540 437  20   83 

KOPER  611  481  56  74  586  456  58  72 572  446  56  70  559 436  56  67  

KOROŠKA  314  276  0  38  308  270  0  38 301  264  0  37  328 291  0  37  

LJUBLJANA 3.069 2.745 178 146  2.991  2.665  178  148 2.965  2.636  179  150  2.962 2.623  188  151  

N. GORICA  339  255  29  55  325  244  26  55 321  242  26  53  319 238  27  54  

POMURJE  512  393  22  97  489  372  22  95 485  367  22  96  472 357  22  93  

POSAVJE  202  160  5  37  190  147  4  39 176  135  4  37  170 128  5  37  

POSTOJNA  345  302  0  43  348  305  0  43 338  296  0  42  311 271  0  40  

ŠTAJERSKA  971  727  98  146  935  700  99  136  924  684  104  136  933 697  102  134  

                 

SKUPAJ  7925  6456  675  794  7696  6253  660  783  7583  6.150  657  776 7582  6.142  665  775  
 
Število črtanih iz evidence  se  vsa leta zmanjšuje. Konec leta 2017  je statistika zabeležila 294 
izbrisanih članov.  Število novo sprejetih članov  se počasi povečuje in je dne, 31. 12. 2017, 
zabeležila  251  novih članov. Tako se je razlika  skoraj izravnala. 
 
Podatki so vzeti iz evidence, ki jo vodi blagajnik sekcije Alojz HRNČIČ. 
 
 
 
 
 
 



 
  
FINANČNO POSLOVANJE SEKCIJE 
 
Finančno poslovanje sekcije je potekalo v skladu z obstoječo zakonodajo. Vse seje UO je 
spremljal predsednik nadzornega odbora Milan Marinšek. Tako mu je bil omogočen 
neposredni nadzor nad zakonitostjo razpolaganja s finančnimi sredstvi. Lahko je spremljal 
namensko trošenje sredstev za neposredno izvajanje sprejetega programa dela UO 
sekcije. 
 
Finančno poslovanje sekcije smo obravnavali na vseh sejah UO. 
 
Članarina in pristopnina se v celotnem mandatnem obdobju ni spremenila. Letna članarina 
je 20 evrov in pristopnina za novega člana je 15 evrov. Delitveno razmerje članarine je 
zapisano v statutu naše organizacije. 
 
Zaključni račun poslovanja sekcije upravni odbor sprejema vsako leto v mesecu marcu. 
Tako smo sprejeli zaključne račune za leta 2014, 2015, 2016 in 2017. Istočasno smo 
sprejeli  finančni načrt potrebnih sredstev za izvedbo sprejetih programov dela za leta 
2015, 2016 in 2017.  
 
Članarina mednarodni organizaciji je bila poravnana do 31. 3. v tekočem letu.  
UO se je seznanil z zapisnikom komisije za popis premoženja za leto 2015, 2016 in leto 
2017  ter z zapisnikom komisije za popis denarnih sredstev, blagajne in terjatev za ta 
obdobja. 
Blagajnik sekcije  v skladu s sklepom UO iz leta 2000 izdaja tudi izkaznice za nove člane 
in istočasno vodi evidenco članstva. Celotno evidenco članstva usklajuje z regionalnimi 
klubi. Blagajnik skrbi tudi za promocijski material sekcije. 
 
FINANČNI PLAN IN REALIZACIJA MED KONGRESOMA 2014 IN 2018 
 
 



FINANČNI PLAN  PLAN 
2014 

Realizacija 
2014 

PLAN 
2015 

Realizacija 
2015 

PLAN  
2016 

Realizacija 
2016 

PLAN 
2017 

Realizacija 
2017 

I. PRIHODKI 

DEPOZIT 
500 500 500 500 500 500 500 500 

PRENOS  TRR 2013/2014/2015/2016 
9.980 6.371 6.093 6.093 13.039 13.039 14.853 14.853 

BLAGAJNA 
  278      

SKUPAJ 10.480 6.871 6.871 6.593 13.539 13.539 15.353 15.353 

 
        

1. Članarine   40% = 8 €  62.400 64.089 61.600 61.616 58.400 60.528 59.200 60.672 
2. Pristopnine  15,00 € 3.000 2.862 1.500 1.770 2.250 2.100 2.100 3.900 
3. Prodaja propagandnega materiala.  5.500 2.681 2.500 1.829 2.500 2.271 2.200 3.019 
4. KONGRES IPA Slovenija/ prispevek 

članov 
5.000 7.800     1.000  

5. Sponzorstvo za IPA revijo  2.250       
6. DRUGI PRIHODKI:.  Terjatve iz preteklih let 386 386 207 207  410 23 23 

A. Prodaja dvojnikov 50 58 50 46 50 32 50 52 
B. Obresti 100 157 100 6 20 3 3 4 
C. Ostalo (blagajna, vračilo davka, 

vračilo RK… ) 
   349    17 

7. Vračilo depozita  25.000       
8. Prihodek IPA 25 let      4.593   
9. Prispevek za partnerje srečanja IPA UO 

CRO 
   450    150 

10. Prispevki članov UO, seja Metlika        180 

SKUPAJ PRIHODKI 76.436 105.283 65.957 66.273 63.220 69.937 64.576 68.017 

II. ODHODKI 
FINANČNI PLAN  PLAN 

2014 
Realizacija 

2014 
PLAN 
2015 

Realizacija 
2015 

PLAN 
2016 

Realizacija 
2016 

PLAN 
2017 

Realizacija 
2017 

1. PLAČILO mednarodne članarine in 
izdelava izkaznic v Cetis Celje 

 
18.000 

  
17.336 

 
17.000 

 
19.861 

 
15.500 

 
16.176 

 
15.500 

 
16.764 

2. STORITVE izobraževanja:         
• Gimborn 1.500 290 1.000  1.500 486 1.000  
• Finance/izobraževanje   200  200    
• Srečanje mladih/ in policistov 500 276 1.000 496 1.000 434   

3. Mednarodna dejavnost  8.000 10.925 12.400      
• Potovanja članov UO    6.996 7.000 9.645 8.000 4.221 
• Srečanje IPA UO Hrvaške    2.078 1.900  1.500 1.382 
• Srečanje IPA UO Srbije    769 1.200  1.500  

4. 4Bančne storitve 400 433 507 428 500 437 500 402 
5. Davki odvisno od avtorskih pogodb  1.278 1.450 1.027 1300 889 800 23 
6. Poštne storitve  236 186 300 250 300 247 300 183 
7. Potni stroški članov UO 7.000 15.056 8.000 10.540 7.000 11.558 8.000 11.857 
8. Socialni sklad (10%) 6.400 8.300 8.000 2.100 6.000 1.800 5.000 5.200 
9. Nakup materiala 5.000 3.575 4.000 4.571 3.000 3.197 2.000 4.628 
10. Materialni stroški poslovanja  700 500 600 1.026 500 526 550 1.447 
11. Pogodbe         

• knjigovodstvo 2.500 1.221 1.000 811 820 671 800 823 
• avtorske pogodbe  2.401 2.500 1.497 1.500 1.268 1.500  

12. Stroški sej UO  2.000 1.599 1.000 1.467 1.000 1.329 1.000 2.373 
13. IPA publikacije  4.200 4.307 2.000 2.837 500 3.189 3.500  

• Kongresna revija  2.795       
14. Kongres IPA Slovenija (poseben plan) 15.500 22.273     10.600 3.758 
15. vračilo sredstev iz naslova sponzorstev za 

IPArevijo 
  

2.250 
      

16. Dotacije za prireditve 3.000 3.150 4.500 2.573 3.000 3.138 2.000 1.778 
17. OO za pripravo IPA kongresa 1.000 1.039       
18. Nadgradnja IPA programa članstva 500  500  500 656 500  
19. IPA Slovenija 25 let (poseben plan)     9.000 12.477   
20. Obveznosti do članstva       25 25 
21. Obveznosti članstva        180 
SKUPAJ ODHODKI 76.436 99.190 65.957 59.327 63.220 68.123 64.575 55.044 
  



2014 Razlika med prihodki in odhodki tekočega leta 6.093,00 €, prenos za naslednje let 6.871,00 €,   
 skupaj razpoložljiva sredstva v višini 12.964,00 €. 
 
2015  Razlika med prihodki in odhodki tekočega leta 6.946,00 €, prenos za naslednje let 6.593,00 €,   
 skupaj razpoložljiva sredstva v višini 13.539,00 €. 
 
2016   Razlika med prihodki in odhodki tekočega leta 1.814,00 €, prenos za naslednje let 13.539,00 €,   
             skupaj razpoložljiva sredstva v višini 15.353,00 €. 
 
2017 Razlika med prihodki in odhodki tekočega leta 12.973,00 €, prenos za naslednje let 15.353,00 €,   
             skupaj razpoložljiva sredstva v višini 28.326,00 €. 
 
 

                                                                                    Alojz Hrnčič 
                                                                                              Blagajnik 

 
 
TRADICIONALNE PRIREDITVE IN AKTIVNOSTI V IPA KLUBIH  
 
Regionalni klubi so v  letih 2015, 2016  in 2017  izvedli veliko pomembnih prireditev, ki so 
bile zahtevne, tako po organizacijski kot finančni plati. Nekatere prireditve so bile bolje, 
druge slabše obiskane.  
 

- Izvedba IPA plesa ob dnevu  žena, IPA klub Koroška in Celje  
- Izvedba tradicionalnega IPA pustnega plesa, IPA klub Ljubljana 
- Valentinov ples ob dnevu žena, IPA klub Koroška 
- IPA Ribičija v Kopru  
- Praznovanje 20. obletnice ustanovitve Koper 
- Praznovanje 25. obletnice ustanovitve IPA kluba Štajerske, Gorenjske, Koroške, 

Nove Gorice in Pomurja 
- Organizacija  Kekčeve dežele, IPA klub Gorenjske  
- Organizacija kulturno - gledaliških  prireditev  IPA klubov Koper, Ljubljana in 

Postojna 
- Izvedba novoletne zabave za vse člane IPA RK v Sloveniji in v okviru regije Alpe – 

Adria, IPA klub Gorenjska 
- Organizacija božično- novoletnega koncerta policijskega orkestra, IPA Celje in 

Gorenjska 
- Organizacija prireditve »Božiček za otroke«, IPA klub Pomurje, Celje 
- Igre na vodi  in streljanje z  zračno puško, IPA Pomurje 
- Državno prvenstvo policije v odbojki na mivki v Kopru in v  dvorani na Koroškem  
- Istrski maraton  na Obali, IPA klub Koper 
- Organizacija planinskih  dnevov,  IPA klub Gorenjske  
- Pohod na Košenjak, IPA klub Koroška  
- Organizacija kolesarske tekme za pokal IPA Slovenije - Kolesarsko tekmovanje 

»Sabotin« v organizaciji več IPA klubov  
- Organizacija tekmovanja v bowlingu, IPA klubi Pomurje, Celje in Štajerska 
- Organizacija državnega prvenstva IPA sekcije Slovenije v veleslalomu na Golteh, 

IPA Klub Celje  
- Tekmovanje za pokal IPA Slovenije v lovu rib, IPA klubi Nova Gorica, Ljubljana, 

Celje in Štajerska  
- Družinski piknik za člane in njihove družinske člane ter predstavnike regionalnih 

klubov  tujine, v organizaciji  RK Ljubljane, Štajerske, Celja  in Pomurja  
- Sodelovanje  vseh IPA klubov s policijskimi upravami in  drugimi združenji pri 

izvedbi proslave ob dnevu policije 
- Srečanje motoristov in blagoslov motorjev članov IPE, RK Gorenjska 
- Organiziranje strokovnih predavanj o varni prehrani in zdravju, RK za Pomurje  



- Motoristično preventivna prireditev z naslovom "Policijska izkušnja kot nasvet", IPA 
klub Ljubljana 

- Organizacija okrogle mize na temo sodelovanja Policije in Triglavskega narodnega 
parka na območju občine Bled za vse člane IPA v okviru regije Alpe – Adria, IPA 
Gorenjska 

- Trening varne vožnje na avto poligonu, IPA Klub Celje  in  Pomurje 
- Izvedba predavanja in okrogla miza o računalniški kriminaliteti, RK Pomurje 

 
 
Člani upravnega odbora so se udeleževali  navedenih in tudi drugih oblik dela in druženja 
v regionalnih klubih. 
      
Predlog Poročila o delu upravnega odbora IPA Mednarodne policijske zveze - Sekcije 
Slovenije med VIII. in IX. Kongresom je sprejel upravni odbor IPA sekcije Slovenije na 24. 
seji, 6. marca 2018. 
 
 
Poročilo pripravil  
 
Istvan LIPNIK 
Generalni sekretar 
 
 
                                                                                                   Stanislav FICKO 
                                                                                                        Predsednik 
 
 
                        
PRILOGI : 
 

1. Poročilo nadzornega odbora. 
2. Poročilo častnega razsodišča. 

 
 
 
 
 

POROČILO 
 

NADZORNEGA ODBORA IPA SEKCIJE  SLOVENIJE ZA OBDOBJE MED VIII. IN IX. 
KONGRESOM 

                     
 
Nadzorni odbor IPA sekcije Slovenije je bil izvoljen na VIII. Kongresu v Portorožu, dne 25.10.2014,  
v sestavi  
 
Milan MARINŠEK -  predsednik, Alojz ŽERAK -  član in Danijel LORBEK  - član.  
 
Nadzorni odbor se je sestal na štirih rednih sejah, in sicer 22. 1. 2015, 22. 1. 2016,  25. 1. 2017 in 
12.1.2018 in na eni dopisni seji. Nadzorni odbor je vsakič pregledal dokumentacijo finančnega 
poslovanja IPA sekcije Slovenije za preteklo leto. Finančno poslovanje vodi blagajnik Alojz 
HRNČIČ, knjigovodstvo pa  vodi družba z omejeno odgovornostjo ECCO iz Migojnic, s katerim 
ima IPA sekcija Slovenije sklenjeno pogodbo. IPA sekcija Slovenije ji po pogodbi plačuje 61, 00 € 
na mesec z DDV ter za izdelavo zaključnega računa 130,00 € z DDV.    
 



Nadzorni odbor je na dopisni seji obravnaval predlog novega statuta IPA sekcije Slovenije in ni 
imel pripomb.  
 
Nadzorni odbor je pregledal: 
 
- finančna poročila za leta 2014, 2015, 2016 in 2017, 
- zapisnike komisije za popis premoženja, denarnih sredstev v blagajni ter obveznosti    
  in  terjatev za zgoraj navedena leta.  
 
Pri tem je bilo ugotovljeno, da so bila vsa finančna poročila izdelana vzorno in v skladu z 
zakonodajo.  
 
Pri pregledu zapisnikov komisije za popise pa smo ugotovili, da so bile na dan 31.12.odprte še 
nekatere terjatve do posameznih RK, in sicer v letu 2014 167,00 €, v letu 2015 ni bilo terjatev, v 
letu 2016 je bilo 23,00 € in v letu 2017 260,00 €. Terjatve so bile v naslednjih mesecih poravnane.  
 
Naše obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2014 ni bilo, na dan 31.12.2015 so bile 63,00 €, na 
dan 31.12.2016 so bile 24,90 €,  31.1.2017 ni bilo terjatev. Vse obveznosti do dobaviteljev so bile 
do dne nadzora poravnane.  
 
Pregledali smo finančni plan in realizacijo VIII. Kongresa IPA sekcije Slovenije, ki je bil v 
Portorožu, dne 25.10.2014 (oz. od 24.10. do 26.10.2014). 
 
Pri pregledu finančnega plana VIII. Kongresa smo ugotovili, da je bilo prvotno planiranih 15.500,00 
€ oziroma po dodatnem sklepu UO, dne 7.10.2014, se je plan povečal na 17.073,00 €. Odhodkov 
za kongres je bilo po zaključnem poročilu blagajnika  23.312,16 €; prihodkov pa 24.873,00. Med 
prihodke so upoštevani: planiranih 17.073,00 € (iz sredstev IPA SLO), doplačilo tujih delegacij v 
višini 650,00 € ter prispevki članov UO za svoje spremljevalce 2,443,00 € ter prispevki IPA RK za 
svoje člane in goste 4.707,00 €, kar skupaj znese 24.873,00 €. Razlika med prihodki in odhodki 
VIII. Kongresa je 1.560,84 € v dobro sekcije, kar je bilo pridobljeno z manjšimi stroški glede na 
planirane postavke.   
 
Prav tako smo pregledali finančni plan in realizacijo 2. Izrednega kongresa IPA sekcije Slovenije, 
ki je bil, 21.10.2017, v Kranjski Gori.   
 
Izredni kongres  je stal samo 3.758 € (planiranih je bilo 10.600 € ). Kongres je bil enodneven in je 
tu zajeto kosilo za vse delegate, nočnine za nekatere člane ožjega UO, in sicer za tiste, ki so prišli 
en dan prej (organizacijski odbor) ter kilometrine za člane razširjenega UO IPA SLO. Ostalih 
stroškov za kongres ni bilo.  Stroške prihoda delegatov so krili regionalni klubi.  
 
Po uvedbi finančnih blagajn v Sloveniji je blagajnik IPA sekcije Slovenije  na zadnji seji upravnega 
odbora v letu 2015 povedal, da bo IPA sekcija Slovenije poslovala brezgotovinsko, kar pomeni, da 
ne potrebuje ne finančne blagajne in ne knjige vezanih računov. 
 
Zaradi novosti na področju financ je proti koncu leta 2016 Upravni odbor IPA sekcije Slovenije 
sprejel:  
 
PRAVILNIK o finančno -materialnem poslovanju in PRAVILNIK o osnovah in merilih za urejanje 
izdatkov in povračil za potovanja v Republiki Sloveniji in v tujini, ki sta začela veljati 1. 1. 2017. 
Oba predpisa sta bila sprejeta zaradi spremenjenih fiskalnih predpisov in zaradi racionalizacije 
poslovanja sekcije.  

 
Nadzorni odbor je dal poseben poudarek pregledom blagajniškega poslovanja IPA sekcije 
Slovenije, ki ga vodi blagajnik. 
 
Pregledal je predvsem izplačila potnih stroškov ter dokumentacijo, ki dokazuje upravičenost 
potovanj doma in v tujini. Potni nalogi in listine, ki spremljajo izplačila, so opremljena s podpisi 
blagajnika in odredbodajalca - predsednika IPA sekcije Stanislava FICKA oz. zanj s strani 
generalnega sekretarja. Pri tem nismo ugotovili nepravilnosti. 



 
Vso ostalo blagajniško poslovanje je vodeno v skladu z računovodskimi standardi oz. z listinami 
preko blagajniškega dnevnika. 
 
Pri ostalem finančnem poslovanju smo pregledali prispele račune za materialne in druge storitve, 
ki pa so vsi opremljeni s datumom prejema in plačila ter odredbe za plačilo s strani 
odredbodajalca. 

 
Ob vseh pregledih finančnega poslovanja za pretekla leta smo ugotovili, da blagajnik vodi 
dokumentacijo in vse zadeve okrog finančnega poslovanja pregledno, natančno in vzorno. 
 
Pregledali smo tudi aktualne pogodbe: v letu 2007 je bila podpisana pogodba s podjetjem CETIS 
iz Celja za izdelavo letnih izkaznic za celotno IPA sekcijo Slovenije. Pogodbo je podpisal 
predsednik za obdobje 5 let.  Vsako leto je bil podpisan aneks, čeprav zadnjih nekaj let ni bil 
pripravljen in ne podpisan, vendar je pa cena za IPA sekcijo Slovenije ostala ista kljub nižjim 
količinam. Cena letne izkaznice je bila v letu 2017  0,43 € (z DDV).  
 
Na štirih sejah NO in na sejah UO IPA sekcije Slovenije smo podali več predlogov za 
racionalizacijo stroškov, npr. stroškov posameznih sej upravnega odbora, vendar naša opozorila 
niso bila v celoti upoštevana. Dali smo pobudo za zmanjšanje stroškov predvsem glede kilometrin, 
ki še vedno znaša 0,37 € na prevožen kilometer. Glede kilometrin posameznih članov UO je 
blagajnik v skladu s sklepom UO preko spletne aplikacije Google maps določil najkrajšo pot za 
vsakega člana UO. O teh najhitrejših  oziroma najkrajših poteh za prihod na seje UO in druge 
dogodke IPA so bili obveščeni vsi člani UO in se to izvaja že od leta 2015. Blagajnik sproti skrbi, 
da se posamezni člani UO držijo teh relacij in z njimi vezanih zneskov.  
 
Predsednik ali vsaj  en član nadzornega odbora so bili navzoči na vseh sejah upravnega odbora 
IPA sekcije Slovenije, kjer smo aktivno spremljali  delo Upravnega odbora IPA  sekcije Slovenije.     
 
Člani nadzornega odbora smo pozdravili pobudo upravnega odbora IPA sekcije Slovenije za 
sklenitev vsakoletnih avtorskih pogodb z urejevalcem spletnih strani IPA sekcije Slovenije  Igorjem 
ISAKOM, predvsem pa z blagajnikom Alojzem HRNČIČEM za njegovo enormno delo, ki ga 
vsakodnevno opravlja za UO ter za vseh 11 regionalnih  klubov in za vse člane IPA sekcije 
Slovenije.      
 
PRILOGA: Finančni plani in njihova realizacija med kongresoma  2014/2018. 
 
ČLANA: 
 
Alojz ŽERAK 
                                                                                              Milan MARINŠEK  
                                                                                                 Predsednik NO 
Danijel LORBEK 
 
 
 

POROČILO  ČASTNEGA RAZSODIŠČA IPA SEKCIJE SLOVENIJE 
 

 
Častno razsodišče med VIII in IX. nacionalnim kongresom IPA sekcije Slovenije ni obravnavalo 
kršitev  Statuta IPA sekcije Slovenije. 
 
 

Jakob ČEFERIN 
Predsednik 

 
 
 

 



 
 
 

PREDLOG KANDIDATNE LISTE ZA NOSILCE FUNKCIJ V ORGANIH IPA SEKCIJE 
SLOVENIJE 

 
Upravni odbor IPA Mednarodne policijske zveze - Sekcije Slovenije je na 24. seji, ki je bila 

6. 3. 2018, po predhodno izvedenem  postopku  evidentiranja  in razprave o osnutku 
kandidatne liste v IPA klubih  sprejel predlog kandidatne liste za nosilce funkcij v organih 

IPA Mednarodne policijske zveze - Sekcije Slovenije. 
 

 Upravni odbor IPA sekcije Slovenije delegatkam in delegatom IX. Kongresa v izvolitev 
predlaga naslednje kandidate:   

Kandidat za predsednika IPA sekcije Slovenija 

Jože Senica,  IPA Celje  

Predlagani kandidat za predsednika IPA Slovenije Jože Senica je član IPA Kluba Celje od 
23. 5. 2002. Od vstopa v IPA kIub Celje je eden izmed aktivnejših članov, na katerih sloni 
delovanje društva. Deloval je na različnih funkcijah. Opravljal je naloge IPA poverjenika za 
policijsko postajo Velenje. Z aktivnim delom v IPA Klubu Celje je nadaljeval kot kriminalist v 
sektorju kriminalistične policije, kjer je prav tako opravljal dela poverjenika. Je nepogrešljiv član v 
raznih delovnih skupinah in organizacijskih odborih za izvedbo raznih projektov, športnih 
tekmovanj in druženj. Aktivno je sodeloval pri pripravi statuta in pravilnikov IPA Kluba Celje in pri 
podaji predlogov za spremembe statuta IPA Slovenije. Od leta 2011 je bil kot član upravnega 
odbora IPA Kluba Celje zadolžen za odnose z javnostjo, v letu 2017 pa je postal podpredsednik 
IPA Kluba Celje. Kot direktor policijske uprave Celje kandidat za predsednika Jože Senica 
vseskozi aktivno, jasno in odločno predstavlja namen in pomen IPA organizacije zaposlenim na 
PU Celje, kar je imelo za posledico dvig članstva med mladimi policisti in ostalimi zaposlenimi na 
PU Celje. V času, ko je Jože Senica direktor policijske uprave Celje, se je število projektov, ki jih 
IPA Klub Celje izvaja v sodelovanju s policijsko upravo Celje, povečalo. Tako IPA Klub Celje 
sodeluje s PU Celje pri pripravi božično-novoletnega koncerta, izvedbi Golažijade na Svetini, 
pripravi svečane akademije ob dnevu policije, sodelovanju v Božičkovi tovarni daril, izboru 
najboljšega sodelavca PU Celje … 
 

Kandidata za podpredsednika za socialna vprašanja 
 
Mihael Burilov, IPA Ljubljana, 
 
Predlagani kandidat za podpredsednika IPA Slovenije Mihael BURILOV Miha je član  IPA 
kluba Ljubljana, kjer je bil tudi med ustanovitelji kluba. V IPA klubu Ljubljana je aktivno 
deloval in pripomogel k razpoznavnosti samega kluba. Opravljal je različne funkcije in 
aktivno deloval na vseh področjih delovanja kluba. Kot aktivnemu članu RK Ljubljana mu 
je bila zaupana tudi funkcija predsednika IPA kluba Ljubljana, ki uspešno opravlja tudi 
sedaj. V IPA sekciji Slovenija je  aktivno deloval v raznih odborih. Bil je član upravnega 
odbora Sekcije Slovenije in od leta 2008  je podpredsednik IPA sekcije Slovenije zadolžen 
za socialna vprašanja. Je prejemnik  zlatega znaka IPA Slovenije. 
                                                                                          
 
 



Tomaž Trajbarič, IPA Pomurje  
 
IPA klub Pomurje ocenjuje Tomaža Trajbariča primernega za člana ožjega upravnega odbora IPA 
Slovenije, konkretno za podpredsednika, zadolženega za socialna vprašanja. Tomaž Trajbarič je 
aktivni član IPA RK za Pomurje, član je od leta 1993. Leta 2017 je bil izvoljen za člana upravnega 
odbora regionalnega kluba. Vseskozi je bil in je še vedno aktivni član društva in vedno 
samoiniciativno ponudi pomoč pri vseh organizacijskih dejavnostih društva. Aktivno je sodeloval 
pri izvedbi mednarodne konference IPA Slovenije leta 2005, ki je bila v Moravskih Toplicah. Hkrati 
je bil v organizacijskem odboru mednarodnega IPA tekmovanja o prometni varnosti, ki je bil 
organiziran leta 2012, 2013 pa v Murski Soboti. Leta 2017 je sam pripravil IPA prireditev, in sicer 
srečanje z Božičkom v Murski Soboti. Prireditev je bila največja in najodmevnejša prireditev 
regionalnega kluba v letu 2017 in je od udeležencev prejela same pozitivne ocene, nenazadnje 
tudi javno pohvalo direktorja Policijske uprave Murska Sobota. 
 
 
 
Kandidata za podpredsednika za profesionalna vprašanja 
 
Robert Mesiček, IPA Štajerska 
 
Mesiček Robert je aktivni delavec Policije, po izobrazbi magister prava. V IPO se je včlanil leta 
1994, in sicer v IPA klub za Pomurje, s službeno premestitvijo na PU Maribor, leta 2000, pa se je 
včlanil v IPA klub Štajerska, kjer je bil od leta 2006 do 2012 sekretar kluba. Od leta 2012 pa je 
predsednik IPA kluba Štajerska. Je stalni član UO IPA sekcije Slovenije. V sekciji je več let član 
komisije za popis sredstev v IPA sekciji Slovenije. V klubu je vodil več aktivnosti                   
(predlagal je začetek skupnega tesnejšega sodelovanja med sosednjimi IPA klubi iz Republike 
Avstrije in Republike Hrvaške), leta 2016 je predlagal sprejetje pomožnih policistov v organizacijo 
IPA, s predlogi je aktivno sodeloval na rednih in II. izrednem kongresu IPA sekcije Slovenije. Je 
prejemnik zlatega znaka IPA sekcije Slovenije. Aktivno govori nemški, srbski in hrvaški jezik ter 
pasivno angleški in francoski jezik. 
 
 
Marjan Prah Podborški, IPA Ljubljana 
 
Sem upokojeni delavec policije. V IPA klub Ljubljana sem včlanjen od leta 1994 (št. Izkaznice 
2471), kjer sem opravljal dela sekretarja kluba, sedaj pa sem podpredsednik kluba. V IPA klubu 
Ljubljana aktivno delujem tudi na drugih področjih, predvsem pri organizacijah raznih prireditev v 
klubu Ljubljana, mednarodnih sodelovanjih, sodelovanju med ostalimi regionalnimi klubi in sekcijo 
Slovenije. Od leta 2008 do 2014 sem bil tudi podpredsednik IPA sekcije Slovenije, zadolžen za 
profesionalne zadeve. V zadnjem mandatu pa mednarodni delegat IPA sekcije Slovenije, kjer sem 
aktivno zastopal IPA sekcijo Slovenije na vseh kongresih in drugih srečanjih na mednarodnem 
nivoju. V vseh mandatih sem se aktivno vključeval v delo, tako v profesionalni komisiji kot tudi v 
mednarodnem sodelovanju sekcije Slovenije. V mednarodni sekciji sem bil član komisije za 
notranje zadeve, v novem mandatu 2015 - 2019 pa sem član mednarodne komisije za socialno 
kulturne zadeve, kjer aktivno sodelujem na vseh sestankih, prav tako pa se aktivno vključujem v 
druge mednarodne aktivnosti. Sem prejemnik srebrnega in zlatega znaka IPA Slovenije in 
bronastega znaka mednarodne IPA organizacije. 
 
Kandidati za podpredsednika za kulturna vprašanja 
 
Vinko Otovič, IPA Gorenjska 

OTOVIČ Vinko je včlanjen v RK Gorenjska, kjer je tudi predsednik in je bil med ustanovitelji IPA 
sekcije Slovenije in RK Gorenjske Pred tem je bil od leta 1990 pridruženi član IPA sekcije Avstrije. 
Od leta 2005 je 3. podpredsednik IPA sekcije Slovenije zadolžen za kulturna vprašanja. V 
regionalnem klubu od njenega nastanka aktivno deluje na vseh področjih. Aktivno sodeluje pri 
mednarodnih izmenjavah in je aktiven član v mednarodni komisiji Alpe - Adria. V vseh mandatih je 
bil aktiven na področju kulture, sodelovanja z regionalnimi klubi s tega področja in mednarodnem 



sodelovanju. V IPA sekciji Slovenije je aktiven predvsem pri organizacijah raznih prireditev. V 
posebno veselje mu je, da kot odgovorni urednik IPA publikacij pridobiva in nato ureja članke, ki 
so kasneje objavljeni v IPA novicah. Je prejemnik plakete IPA sekcije Slovenije in posebnega 
priznanja ob 10. obletnici IPA sekcije Slovenije za izjemne zasluge pri organizaciji in delovanju 
sekcije. 
 

 
Anita Kovačič Čelofiga, IPA Štajerska 
 
Anita Kovačič Čelofiga je članica IPE od leta 2011, članica upravnega odbora IPA kluba Štajerska 
pa od leta 2016. Pri svojem delu v IPA klubu nenehno poudarja pomembnost obveščanja članstva 
in izvedbe različnih aktivnosti, s katerimi moramo člani upravnih odborov upravičiti svoje funkcije. 
V kratkem času članstva v upravnem odboru je izpeljala več izstopajočih dogodkov. Kot članica 
zadolžena za komuniciranje je vzpostavila sodoben sistem obveščanja članov, izvedla anketo o 
njihovem zadovoljstvu, uredila prisotnost kluba na družbenih omrežjih in spletu, posveča pa se 
predvsem izvedbi različnih dogodkov, kot so antistresna in motoristična delavnica ter druga 
izobraževalna srečanja, kot je denimo strokovni posvet o kripotvalutah. 
 
Miha Corel, IPA Ljubljana 
 
Mihael Corel, rojen 30.7.1953, sprejet v IPA v Avstriji leta 1990, v IPA Sloveniji od leta 1992. 

V IPA klubu Ljubljana je aktiven član od njenega začetka. Bil je član nadzornega odbora in 
predsednik, bil je član upravnega odbora, sedaj je že drugi mandat podpredsednik za kulturne 
zadeve. 

V času delovanja je aktivno sodeloval pri organizaciji svetovnega kongresa v Ljubljani. V klubu 
organizira družabna, kulturna in športna srečanja. Družinski piknik organizira z ostalimi člani že 20 
let, v organizacijskem odboru pustnega plesa je več kot 20 let, organizira kulturne prireditve, kot 
so gledališke predstave, likovne in fotografske razstave. Organiziral je turistični rally za osebna 
vozila. Organizira večdnevne izlete po Evropi in srečanja s člani IPE obiskanih držav. Zadnja tri 
leta je nadomestni član v upravnem odboru IPE Slovenije. Za svoje delo je bil večkrat nagrajen. 
 
 
Kandidata za generalnega sekretarja 
 
Istvan Lipnik, IPA Štajerska 
 
Istvan LIPNIK je član IPA kluba Štajerska od leta 1991, kjer je 
bil od leta 1996 do 2012 tudi njegov predsednik. V IPA sekciji Slovenije od leta 1999 uspešno 
opravlja naloge generalnega sekretarja. V tem obdobju je bil član več komisij UO. Uspešno je vodil 
aktivnosti za ustanovitev in nato sprejem IPA sekcije Hrvaške v mednarodno organizacijo. Vodil je 
štiri organizacijske odbore za organizacijo in izvedbo kongresov IPA sekcije Slovenije. Vodil je 
organizacijski odbor za izvedbo praznovanja 10. obletnice sekcije, bil je podpredsednik 
organizacijskega odbora za izvedbo XVI. Svetovnega kongresa IPA 2006, ki ga je gostila sekcija 
Slovenije in podpredsednik organizacijskega odbora za izvedbo praznovanja ob 20-letnici 
delovanja IPA Slovenije. Vodil je II. Izredni kongres IPA sekcije Slovenije. Je prejemnik zlatega 
znaka, plakete IPA sekcije Slovenije in posebnega priznanja za prispevek in razvoj IPA sekcije ob 
20. obletnici IPA Slovenije. 
 
Iztok Ferk, IPA Koroška 
 
Iztok Ferk je član IPA Koroške od ustanovitve 1992. Od leta 1993 do 1997 je opravljal naloge 
poverjenika PMP Holmec in nato do leta 2002 na OKC PU SG. Med leti 2001 in 2005 je bil 
podpredsednik in med 2005 in 2011 sekretar IPA Koroške. Z letom 2011 je postal predsednik, 
naloge opravlja še danes. Član UO IPA Slovenije je postaj leta 2008 kot nadomestni član Srečka 
Lampreta, ki je opravljal funkcijo predsednika NO, od leta 2011 je član UO kot predsednik IPA 
Koroška. Je prejemnik IPA zlatega znaka. 



Kandidat za stalnega zapisnikarja 

Bruno Ipavec, IPA Nova Gorica 

Bruno Ipavec je dosedanji stalni zapisnikar UO IPA sekcije Slovenije in glede na opravljeno delo 
UO IPA Nova Gorica predlaga njegovo kandidaturo tudi v naprej. 
 
Kandidat za blagajnika 
 
Karli Petelinšek, IPA Celje 
 
Predlagani kandidat za blagajnika IPA-Slovenije Karel Petelinšek je član IPA Kluba Celje od 
leta 1994. Od vstopa v IPA Klub Celje je eden izmed aktivnejših članov, na katerih sloni 
delovanje društva. Deloval je na različnih funkcijah. Opravljal je naloge IPA poverjenika za 
policijsko postajo Rogaška Slatina. Je nepogrešljiv član v raznih delovnih skupinah in 
organizacijskih odborih za izvedbo raznih projektov, športnih tekmovanj in druženj. Aktivno je 
sodeloval na športnem področju, tako doma kot v tujimi, še posebej pa je bil aktiven v ekipi 
malega nogometa, s katero je osvojil veliko odličnih rezultatov na IPA tekmovanjih v tujini in 
na ta način promoviral IPA sekcijo Slovenije. Aktiven je bil pri pripravi statuta in pravilnikov IPA 
Kluba Celje in pri podaji predlogov za spremembe statuta IPA Slovenije. Karel Petelinšek je 
član upravnega odbora društva in je v društvu opravljal že različne funkcije. Trenutno opravlja 
funkcijo delegata za zvezo društev IPA. To nalogo opravlja izredno dobro Veliko 
organizacijskega in tudi fizičnega dela opravi ob pripravah in izvedbi naših tradicionalnih 
prireditev - organizaciji »Božično novoletnega koncerta«, predstavi »Božiček za otroke«, »Ipa 
državnem prvenstvu v veleslalomu« in ostalih. 

 
Ob ustanovitvi Policijskega športnega društva je bil predsednik, nato pa je prevzel funkcijo 
blagajnika društva. Tako je z delovanjem društev v podrobnosti seznanjen z vidika vodenja in 
upravljanja finančnega poslovanja. 

Kandidat za pomočnika blagajnika 
 
Alojz Hrnčič, IPA Celje 

 
Alojz Hrnčič je član IPA od leta 1991 (pred tem pa član IPA Avstrije od konca leta 1989), V 
obdobju leta 1991 je bil soorganizator ustanovitve regionalnega IPA združenja za Štajersko, 
Koroško, Prekmurje in Celje. 
 
Ob razdružitvi omenjenega kluba je bil v letu 1993 izvoljen za podpredsednika IPA RK Celje, 
kjer je to nalogo združeno s finančnim poslovanjem opravljal vse do leta 2001, ko je vodenje 
IPA RK Celje prevzel Drago.VORNŠEK V tem obdobju je zaradi določenega spleta 
okoliščin tudi zastopal IPA RK Celje v UO IPA Slovenije, vse do leta 1999, ko je bil izvoljen za 
blagajnika IPA Slovenije in tako postal član ožjega vodstva IPA UO Slovenije, kjer še danes 
opravlja to funkcijo po našem mišljenju zelo uspešno. 
 
Ves ta čas pa je aktivno sodeloval tako kot blagajnik ali podpredsednik v UO IPA RK Celje, 
danes IPA Klubu Celje. 

Kandidat za predsednika Častnega razsodišča 

Jakob Čeferin, IPA Nova Gorica 

Jakob Čeferin je dosedanji predsednik Častnega razsodišča UO IPA sekcije Slovenije in glede na 
opravljeno delo se predlaga njegovo kandidaturo tudi v naprej. 

 



Kandidata za člana Častnega razsodišča 
 
Štefan Kotnik, IPA Koroška 
 
Štefan Kotnik, rojen 25.12.1961, v Slovenj Gradcu, stalno stanujoč na naslovu Legen 59/b, 2383 
Šmartno pri Slovenj Gradcu, je član IPA Koroške od 5. 11. 1994, številka izkaznice 2565. Med leti 
1996 in 2005 bil poverjenik na SKP PU SG. Od leta 2010 poverjenik za IPA upokojence območja 
Slovenj Gradec in od leta 2017 sekretar IPA Koroške. V letih od 1980 do 2010 je bil zaposlen v 
policiji, na PP Slovenj Gradec do leta 1994 in kasneje do upokojitve na SKP PU Slovenj Gradec. 
 
Peter Županc, IPA Dolenjska 
 
Član IPA je postal leta 1994 in se aktivno vključil v njeno delo. Kot predsednik IPA Dolenjske ima 
tretji mandat, prav tako je že dva mandata član častnega razsodišča IPA SLO. 
 
 
Kandidata za predsednika Nadzornega odbora 
 
Milan Marinšek, IPA Koper 
 
Milan MARINŠEK se je včlanil v mednarodno združenje IPA kot pridruženi član IPA sekcije Italije 
proti konca 90 let prejšnjega stoletja. V samostojni Sloveniji se je takoj pridružil IPA sekciji 
Slovenije in se v njo takoj včlanil. Je nosilec številke 562 in po evidenci včlanjen 7. 11. 1994, po 
njegovi osebni evidenci pa 12. 2. 1992 (kar je razvidno iz stare izkaznice). Milan MARINŠEK se je 
takoj aktivno vključil v delo IPA regionalnega kluba za Primorsko s sedežem v Novi Gorici, kjer je 
bil do leta 1996 član nadzornega odbora. Prav tako se je vključil v delo upravnega odbora IPA 
sekcije Slovenije, kjer je bil namestnik zapisnikarja (zapisnikar je bil Robert SUŠANJ) in na sejah 
UO vse do leta 1996 pisal zapisnike. Od 1996 do 2006 je bil predsednik IPA RK Koper in 
Postojna,  od 2006 do 2018 je bil podpredsednik IPA RK Koper in od 1996 do 2011 član ožjega 
UO IPA sekcije Slovenije kot zapisnikar, v mandatih 2011 - 2014 in 2014 - 2018 predsednik 
nadzornega odbora IPA sekcije Slovenije. 
 
 
 
 
Stanislav Ficko, IPA Gorenjska 
 
Stanislav FICKO je eden izmed ustanoviteljev IPA sekcije Slovenije in njen član vse od 
ustanovitve leta 1991. Pred tem je bil od leta 1990 pridruženi član IPA sekcije Avstrije. Od 
leta 1993 do 1996 je bil blagajnik IPA sekcije Slovenije. Leta 2001 je bil podpredsednik IPA 
sekcije Slovenije z enoletnim mandatom in sedaj uspešno zaključuje četrti mandat 
predsedovanja IPA sekciji Slovenije, in sicer od leta 2002 naprej. 
 
Bil je predsednik organizacijskega odbora za organizacijo in izvedbo sestanka PEB 2005 v 
Ljubljani in predsednik organizacijskega odbora XVIII. IPA svetovnega kongresa, ki je bil v 
Ljubljani, septembra 2006, za kar je prejel tudi posebno priznanje PEB-a za odlično organizacijo 
in izvedbo kongresa (posebno priznanje PEB-a je prejela tudi IPA sekcija Slovenije). Stanislav 
FICKO je udeleženec številnih IPA svetovnih kongresov in IEC konferenc ter drugih 
uradnih mednarodnih srečanj 
 
Aktiven je tudi v matičnem IPA regionalnem klubu Gorenjske, kjer je bil tri mandate član 
upravnega odbora, od leta 2013 naprej pa je predsednik nadzornega odbora kluba. Je prejemnik 
zlatega znaka IPA Slovenije, plakete IPA Slovenije in posebnega priznanja ob 20. 
obletnici IPA sekcije Slovenije za izjemne zasluge pri organizaciji in delovanju sekcije. 
Stanislav Ficko je strokovnjak s finančno - materialnega poslovanja 
 
 
 



Kandidata za člana Nadzornega odbora 

Alojz Žerak, IPA Nova Gorica 
 
Alojz Žerak je aktivni član UO RK IPA Nova Gorica. V dosedanjem mandatnem obdobju je bil 
član Nadzornega odbora IPA sekcije Slovenije. Član je pri svojem delu pokazal angažiranost 
in prizadevnost in željo po delu v Nadzornem odboru IPA sekcije Slovenije, zato predlagamo 
njegovo kandidaturo v naslednjem mandatnem obdobju. 
 
Danijel Lorbek, IPA Štajerska 
 
Danijel Lorbek je aktivni delavec policije. Včlanjen je v RK Štajerska. V obdobju od 2002 do 2006 
je kot član upravnega odbora kluba aktivno deloval na vseh področjih dela kluba. V IPA sekciji 
Sloveniji je od leta 1999 član nadzornega odbora IPA sekcije Slovenije. Je prejemnik srebrnega 
znaka IPA sekcije Slovenije. 
 
 
 

Stanislav FICO 
Predsednik 
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PROGRAMSKE USMERITVE KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA IPA SEKCIJE 
SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2018 - 2022 

 
 

Delo IPA Mednarodne policijske zveze - Sekcije Slovenije bo v obdobju med 2018 in 2022 
temeljilo na temeljnih načelih in obveznostih določenimi z akti IPA svetovne organizacije, 
statutu IPA Mednarodne policijske zveze - Sekcije Slovenije ter vseh ostalih pravnih aktih, ki 
se nanašajo na delo sekcije Zagotavljali bomo izvorno poslanstvo združenja in uveljavljanja 
gesla 
 

SERVO PER AMIKECO - SLUŽITI PRIJATELJSTVU 
 
Programske usmeritve se konkretizirajo v letnih programih dela sekcije in regionalnih klubov 
ter se izvajajo v okviru razpoložljivih finančnih sredstev. 

V okviru temeljnih dejavnosti sekcije bo IPA Mednarodna policijska zveza - Sekcija Slovenija 
: 

- Izvrševala mednarodne dolžnosti in obveznosti do IPA Svetovne organizacije ter 
intenzivirala aktivnosti v cilju, da bo tudi naša sekcija pridobila katero izmed 
pomembnejših funkcij v PEB-u 

- Krepila vse oblike sodelovanja s tujimi IPA Sekcijami in tudi med regionalnimi klubi 
IPA Sekcije Slovenija in z aktivnim ter transparentnim delom krepila ugled IPA 
Mednarodne policijske zveze - Sekcije Slovenije in regionalnih klubov tako v tujini 
kot doma. 

- Krepila sodelovanje z vodstvom policije na državnem regionalnem in lokalnem nivoju 
ter z vodstvi Carine in Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij z namenom še 
boljšega sodelovanja na področju usposabljanja, preventivne dejavnosti kot izvajanju 
skupnih projektov. 
Povečala aktivnosti v zvezi motiviranja m podpiranja poklicne izmenjave izkušenj tako 
v Sloveniji kot v tujini in v tej zvezi povečala aktivnosti glede organiziranja in izvajanja 
ter udeležbe na strokovnih predavanjih, seminarjih, posvetovanjih in okroglih mizah. 

- Povečala aktivnosti glede organiziranja, podpiranja in sodelovanja pri kulturnih, 
športnih in drugih prireditvah Vsake aktivnosti, ki jo organizira regionalni klub za vse 
regionalne klube v Sloveniji se bo udeležil vsaj eden predstavnik upravnega odbora 
IPA Mednarodna policijska zveza - Sekcija Slovenija Slovenije kot predstavnik zveze. 

- Še naprej podpirala dejavnosti interesnih skupin (zbirateljev policijskih insignij. 
motoristi, radioamaterji) 

- Povečala aktivnosti v smislu večje prepoznavnosti IPA Mednarodna policijske zveze - 
Sekcije Slovenija tako med policisti kot državljani V tej zvezi bo vzpostavila sistem 
aktivnega objavljanja dogodkov v medijih 
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Povečala aktivnosti na področju motiviranja mlajših policistov in pomožnih policistov 
za članstvo v IPA organizaciji in delo v regionalnih klubih. 

- Povečala aktivnosti na področju večje prepoznavnosti IPA Mednarodne policijske 
zveze - Sekcija Slovenija glede nošenja in uporabe insignij, uniforme ter praporjev. 

 
Za izvedbo temeljnih dejavnosti bomo izvedli konkretne vsebinske aktivnosti: 
 

- Ustanovili delovno skupino, ki bo pripravila analizo gibanja članstva, izvedla anketo 
med člani in ostalimi zaposlenimi v policiji glede njihovega videnja delovanja IPA 
Mednarodne policijske zveze - Sekcija Slovenija. Na tej osnovi bo skupina pripravila 
načrt ukrepov glede motiviranja mladih policistov za članstvo v IPA organizaciji 

- Povečali aktivnosti za pridobivanje novih članov z udeležbo predstavnikov IPE na 
delovnih sestankih na vseh nivojih v policiji, kjer je potrebno zaposlene ponovno 
seznaniti z idejo, namenom in cilji IPA. 

- Na podlagi 5 točke 13. člena Statuta IPA Mednarodne policijske zveze - Sekcije 
Slovenija pripraviti Pravilnik, ki bo uredil natančnejše pogoje in postopek za sprejem ter 
prenehanje članstva zaslužnih članov, višino članarine ter obliko izkaznice in nalepk za 
vozilo. 

- Za večjo prepoznavnost IPA Mednarodne policijske zveze - Sekcije Slovenija in 
delovanje v smislu gesla »Servo per amikeco« bomo izvedli vsaj eno aktivnost, ki jo 
bomo objavili na internetnih straneh IPA Svetovne organizacije, da se lahko prijavijo 
tudi ekipe iz vsega sveta. 

- O izvedenih aktivnostih letno izdali dve publikaciji v elektronski obliki ki bodo objavljene 
na internetnih straneh IPA Sekcije Slovenije in internetnih straneh regionalnih klubov 

- Izdelali elektronski mesečni napovednik aktivnosti IPA sekcije Slovenija, ki bo objavljen 
na Internetni strani IPA Mednarodne policijske zveze - Sekcije Slovenija, iz katerega 
bodo razvidne vse aktivnosti tako sekcije kot regionalnih klubov Vsak regionalni klub 
naj bi izvedel vsaj eno aktivnost letno, na katero bi povabil vse regionalne klube, ti pa 
naj bi se teh aktivnosti z vsaj eno ekipo udeležili.  

- Posodobiti internetno stran IPA Mednarodne policijske zveze - Sekcije Slovenija ter 
dodali možnost dajanja pobud in predlogov s strani članstva  

- Na internetni strani IPA Slovenije dodali pravne akte, ki se nanašajo na delo IPA 
Mednarodne policijske zveze - Sekcije Slovenija. 

- Bolj ažurno predstavljali delo IPA Mednarodne policijske zveze - Sekcije Slovenija ter 
aktivnosti na socialnih omrežjih - facebooku. 

- Poskrbeli za aktivnejšo in vidnejšo udeležbo članov IPA Mednarodne policijske zveze - 
Sekcije Slovenije na vseh svečanih prireditvah ter pogrebnih slovesnostih z večjo 
uporabo insignij, nošenjem svečane uniforme in uporabo praporjev  

- Z vodstvom policije in Ministrstvom za notranje zadeve nadaljevali pogovore v zvezi z 
možnostjo uporabe praznih stanovanj last Ministrstva za notranje zadeve za uporabo 
le -teh kot nadomestnih IPA objektov. 

- Z namenom pozitivnega vpliva na odnose med policisti in državljani, poskrbeli za 
aktivnejše obveščanje notranje in zunanje javnosti o delovanju in aktivnosti IPA Sekcije 
Slovenje. V ta namen bomo v upravnem odboru IPA Sekcija Slovenija in upravnih 
odborih na regionalni ravni določili predstavnike za stike z javnostmi, ki bodo skrbeli za 
obveščanje tako zunanje kot notranje javnosti, 

- Ohranili skrb za socialna vprašanja ter nudenje socialne pomoči članom, ki se znajdejo 
v stiski iz različnih razlogov (bolezen, naravna nesreča) 

 

           Jože Senica,  IPA Celje,  
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