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Spoštovane članice in člani IPA sekcije Slovenije, 

dragi IPA prijatelji,zahvaljujem se vam za izkazano zaupanje, ki ste ga meni in 
ostalim članom upravnega odbora izkazali na našem letošnjem volilnem 
kongresu v Portorožu. Ob tej priliki se vam zahvaljujem tudi za dosedanjo 
pomoč in podporo pri vodenju in delu v IPA sekciji Slovenije. Prispevek vsakega 
člana je pomembnem in dragocen, ne glede na obseg.Na VIII. kongresu naše 
sekcije, 25. 10. 2014 v Portorožu, smo ocenili delo v preteklem triletnem 
obdobju, sprejeli programske usmeritve za čas do naslednjega kongresa leta 
2017. Zaradi večje učinkovitosti dela bomo vsako leto izdelali konkretizacijo 
programskih usmeritev za tekoče leto, ki bodo del letnega programa dela 
sekcije. Za leto 2015 so že izdelane in so objavljene v nadaljevanju. Na kongresu 
so bile izvedene tudi volitve v organe sekcije. 

Pri obravnavi poročila o delu je bila posebej poudarjena vloga in pomen 
delovanja IPA regionalnih klubov, kjer se odvija naša temeljna dejavnost.  Ker 
želimo, da bi bilo delo IPA v prihodnje še bolj prepoznavno in obsežnejše, vse 
člane in članice vabim, da se aktivno vključite v delo klubov. Povečati želimo 
tudi število novih članov in članic med aktivnimi in upokojenimi policisti, 
cariniki in pravosodnimi policisti, zato vas prosim, da jih povabite v našo 
organizacijo. V pomoč vam v tem vodiču navajamo tudi kontaktne podatke.

Posebno pozornost bomo tudi v prihodnje namenili našim članom in 
prijateljem, ki se zaradi različnih vzrokov znajdejo v socialni stiski. V preteklem 
mandatnem obdobju smo finančno pomoč namenili 25 članom. Finančno 
pomoč smo v štirih primerih iz istih razlogov namenili tudi tujim sekcijam. 
Delež povišanja članarine iz leta 2012, ki ga prejme sekcija, smo, in bomo tudi v 
prihodnje, v celoti namenili povečanju socialnega sklada, saj je realno 
pričakovati, da se bo število pomoči potrebnih zaradi slabih gospodarskih in 
drugih razmer v prihodnje še povečal.

Več informacij o kongresu, našem delu in drugih dogodkih dobite na naši 
spletni strani www.ipaslovenija.org, pišite pa nam lahko na elektronski naslov 
info@ipaslovenija.org.

Vesele božične praznike in srečno, uspešno ter vse dobro v letu 2015

SERVO PER AMIKECO

Stanislav FICKO
PREDSEDNIK



Dne 25. 10. 2014 smo v Portorožu uspešno zaključili VIII. IPA kongres naše sekcije. Na kongresu so 
bili poleg delegatov in delegatk navzoči tudi številni domači gostje. Z obiskom so nas počastili tudi 
naši prijatelji iz sosednjih držav Avstrije, Italije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Poljske, 
Slovaške, Češke in Madžarske. Na otvoritveni svečanosti je predsednik IPA sekcije Slovenije 
Stanislav Ficko strnil vtise zadnjih treh let, ki so bili ocenjeni kot zelo uspešni. Uspešno smo izvedli 
tudi XIV. Konferenco IPA sekcij Srednje in Vzhodne Evrope, in sicer, od 23. 5. do 26. 5. 2012, v 
Kranjski Gori. 

Navzoče je pozdravil in nagovorili generalni 
direktor policije Stanislav Veniger, župan 
občine Piran dr. Peter Bosman in član 
predsedstva svetovne IPA organizacije 
Wolfgang Gabrutsch. V svojih nagovorih in 
pozdravnih besedah so poudarili pomen in 
vlogo IPE, njeno poslanstvo in pomembno 
vlogo v Policiji

Na svečani otvoritvi sta predsednik Stanislav 
Ficko in generalni sekretar Istvan Lipnik 
podelila naslednjim zaslužnim članom IPE: 
Biserki Pucko in Tomislavu ZLATI ZNAK IPA 
SEKCIJE SLOVENIJE Habulinu iz RK za Pomurje, 
Albinu Gradišniku, Damjanu Frajzmanu in Radu 
Lešniku iz  RK Štajerska, Tatjani Valant iz RK 
Celje in na predlog IPA RK Celje Darku Kolarju, 
direktorju Prosignal, d.o.o Celje.

PLAKETO IPA SEKCIJE SLOVENIJE sta prejela 
Istvan Lipnik iz RK Štajerska in na predlog IPA 
RK za Pomurje Mestna občina Murska Sobota.

Na uradnem delu kongresa so delegatke in 
delegati obravnavali in sprejeli poročilo o delu 

VIII. kongres IPA - sekcija Slovenije

Nagovor predsednika sekcije Stanislava Ficka
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upravnega odbora za obdobje 2011 - 2014, 
poročilo nadzornega odbora in poročilo 
častnega razsodišča. V nadaljevanju so bile 
sprejete tudi programske usmeritve za delo 
IPA sekcije Slovenije, za obdobje 2014 - 2017. 
Ker je bil kongres tudi volilni, je bilo po 
izvedenem kandidacijskem postopku v 

regionalnih klubih izvoljeno novo vodstvo 
oziroma UPRAVNI ODBOR IPA sekcije 
Slovenije, in sicer:

Stanislav FICKO, predsednik 
Tomislav HABULIN, podpredsednik 
Mihael BURILOV, podpredsednik 
 Vinko OTOVIČ, podpredsednik 
Istvan LIPNIK, generalni sekretar 
Marjan PRAH, delegat IEC 
 Alojz HRNČIČ, blagajnik 
 Bruno IPAVEC, stalni zapisnikar 

Izvoljen je bil tudi nov NADZORNI ODBOR v 
sestavi: Milan MARINŠEK, predsednik, za 
člana pa  Danijel LORBEK in Alojz ŽERAK ter 
ČASTNO RAZSODIŠČE v sestavi Jakob ČEFERIN, 
predsednik, za člana pa Peter ŽUPANC in 
Božidar ŠTEMBERGER.

Za spremljevalce delegatov in ostale goste iz 
tujine je bil organiziran izlet po Krasu. 
Ogledali so si vinsko klet Lisjak in največji 
slovenski vojaški muzej Tabor. 

Na večerni zaključni svečanosti  je predsednik 
sekcije Stanislav Ficko predstavil nov upravni 
odbor in se za  dolgoletno uspešno delo v IPA 
sekciji Slovenije zahvalil Jožetu Mencinu, ki je 
doslej opravljal naloge predsednika častnega 
razsodišča in mu je prenehal mandat.
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Delegatke in delegati na kongresu

Tekst: Vinko Otovič
Foto: Igor Isak

Predsednik IPA sekcije Slovenije in 
generalni sekretar pri podeljevanju priznanj 

Na izletu

2015
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Novo vodstvo IPA sekcije Slovenije

Predsednik in generalni sekretar IPA sekcije Slovenije 
sta  tujim delegacijam izročila spominska darila

Gosti na svečani otvoritvi



Podpredsedniki

Tomislav HABULIN - za profesionalne zadeve
Kidričevo naselje 6, 9252 Radenci
Gsm: ++386 (0)41 318 293
E-pošta:  tomislav.habulin@policija.si ali 
tommy.habulin@gmail.com  

Mihael BURILOV - socialna vprašanja 
Nasovče 8, 1218 Komenda
Gsm:  +386 (0)51 384 881 ali + 386 (0)41 471 661
E-pošta:  mihael.burilov@siol.net ali 
mihael.burilov@gmail.com

Vinko OTOVIČ- za kulturna vprašanja 
Hrušica 191, 4276 Hrušica
Gsm: +386 (0)41 742 890
E-pošta: vinko.otovic@telemach.net  ali 
vinko.otovic@gmail.com 

Generalni sekretar

Istvan LIPNIK
Štrihovec 73, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah
Gsm: +386 (0)41 468 404
E-pošta: ipa_slovenia_lipnik@siol.net 

Predsednik

Stanislav FICKO
Pod Slemenom 11, 4294 Križe
Gsm: +386 (0)41 626 594
E-pošta: ficko.stane@siol.net

Člani vodstva 2014-2017

6

2015



Alojz HRNČIČ
Migojnice 81/b, 3302 Griže
Gsm: +386 (0)41 464 985
E-pošta: alojz.hrncic@triera.net  

Marjan PRAH - PODBORŠKI
Novo Polje c. XII/17,  1260 Ljubljana Polje
Gsm: +386 (0)41 994 994
E-pošta: mrpulvis@gmail.com 

Bruno IPAVEC
Budanje 112, 5271 Vipava
Gsm: +386(0)41 714 994
E-pošta: bruno.ipavec@policija.si ali ipavec.bruno@siol.net

*Člani Upravnega odbora IPA sekcije Slovenije so
 tudi vsi predsedniki regionalnih klubov.

Organi sekcije 

Predsednik 

Člana

Blagajnik

Mednarodni  delegat

Zapisnikar

Nadzorni  odbor

International Police Assocciation

Člani vodstva 2014-2017

Milan MARINŠEK
Spodnje Škofije 54/H, 6281 Škofije
Gsm: +386  (0)41 469 965
E-pošta: milan.marinsek@gmail.com

Danijel LORBEK in 
Alojz ŽERAK
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Člani vodstva 2014-2017

Predsednik

Člana

Častno razsodišče

 Jakob ČEFERIN, Ravnica 2/a, 5251 GRGAR
Tel.: +386  (5)307 33 60, Gsm: +386 41 706 832
E-pošta: jakob.ceferin@siol.net

Peter ŽUPANC in
Božidar ŠTEMBERGER

(0)

Profesionalna 
komisija

Socialna
komisija

Tomislav HABULIN
- predsednik

Marjan PRAH PODBORŠKI

Jože SENICA

Stanislav ŠAJN

Iztok FERK

Miha BURILOV
- predsednik 

Alojz HRNČIČ

Bruno IPAVEC

Peter ŽUPANC

Ivan UREK

Kultruna 
komisija

Vinko OTOVIČ 
-  predsednik

Istvan LIPNIK

Miha COREL

Boris URBANC

Marko TERBOVŠEK



Regionalna organiziranost IPA

regionalna organiziranost ipa
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Predsednik: Mihael BURILOV
Nasovče 8, 1218 Komenda.
Gsm: +386 (0) 51 384 881 ali + 386 (0)41 471 661
E-pošta: 

Podpredsednik: Miha COREL
Čeplje 42, 1225 Lukovica 
Gsm: +386 (0)41 408 866
E-pošta: mihael.burilov@siol.net ali 
mihael.burilov@gmail.com 

Podpredsednik: Marjan PRAH PODBORŠKI
Novo Polje c. XII/17,  1260 Ljubljana Polje
Gsm: +386 (0)41 994 994
E-pošta: mrpulvis@gmail.com

Sekretar: Franc DEBELJAK
Gabrje 90, 1356 Dobrova
Gsm: +386 (0)41 450 113
E-pošta: franci.debeljak@gmail.com

Blagajničarka: Rozina RIBIČ
Brilejeva 22, 1000 Ljubljana
Gsm: +386 (0)31 812 575
E-pošta: rozina.ribic@gmail.com

miha.burilov@policija.si

MEDNARODNO POLCIJSKO ZDRUŽENJE 
IPA SEKCIJA SLOVENIJA,  

IPA REGIONALNI KLUB LJUBLJANA

Prešernova 18, 1000 Ljubljana                                                            

www.ipa-lj.com Matična številka: 1209566000
Davčna številka: 33739552
TRR: 02031-0253116751 - SI56- NLB d.d.

E-pošta: mihael.burilov@siol.net    



Predsednik: Amedeo ŽIGON 
Gsm: +386 (0)31 325 446, e-pošta: amedeo.zigon@siol.net

Podpredsednik: Milan MARINŠEK
Gsm: +386 (0)41 469 965, e-pošta: milan.marinsek@gmail.com

Sekretar: Boris URBANC
Gsm: +386 (0)41 419 542, e-pošta: boris.urbanc@gmail.com 

Blagajničarka: Patricija  LUDVIK
Gsm: +386 (0)40 224 383, e-pošta: patricija.ludvik@policija.si

Predsednik: Božidar PEZDEVŠEK
Gsm: +386 (0)41 714 616, e-pošta: bozidar.pezdevsek@amis.net

Podpredsednik: Boris VERDNIK

Podpredsednik: Boštjan ŽABERL

Sekretarka: Tatjana VALANT

Blagajnik: Alojz HRNČIČ
Gsm: +386 (0)41 464 985, e-pošta: alojz.hrncic@triera.net 

Regionalna organiziranost IPA
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Ukmarjev trg št. 4, 6000 Koper 
Davčna številka: 90887212E-pošta: amedeo.zigon@policija.si   
TRR: SI56-10100-0037496024 - Banka KOPER d.d.

MEDNARODNO POLICIJSKO ZDRUŽENJE 
- IPA REGIONALNI KLUB KOPER

Matična številka: 1704141000E-pošta:   amedeo.zigon@siol.net

Ljubljanska cesta 12, 3000 Celje TRR: 06000-0959084695 - SI56- Banka Celje d.d.
Davčna številka: 65707672 E-pošta: rkcelje@ipaslovenija.org       

IPA MEDNARODNO POLICIJSKO ZDRUŽENJE 
- IPA KLUB CELJE

Matična številka: 1643819000 

2015



Maistrova  ul. 2, 2000 Maribor TRR SI56- Nova KBM d.d.: 04173-0000832357 - 
Davčna številka: 47447010E-pošta: robert.mesicek@triera.net

Predsednik: Robert MESIČEK
Gsm: +386 (0)41 318 293
E-mail:  robert.mesicek@triera.net 

Sekretar: Damjan FRAJZMAN

Blagajničarka: Martina ROKAVEC

Zapisnikar: Ivan DREVENŠEK

IPA - REGIONALNI STROKOVNI KLUB 
POLICISTOV ŠTAJERSKA

Mtaična številka: 1437461000
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Regionalna organiziranost IPA

Borovška cesta 100a, 4280 Kranjska Gora TRR: 03178 10001080835 - SKB banka, d.d.
Davčna številka: 96289813

Predsednik: Vinko OTOVIČ
Hrušica 191, 4276 Hrušica
Gsm: +386 (0)41 742 890
E-pošta: vinko.otovic@telemach.net ali vinko.otovic@gmail.com 

Sekretar: Alojz MESOJEDEC
Cesta 1. maja 26/A, 4270 Jesenice
Gsm: +386 (0)41 461 964, 
E-pošta: alojz.mesojedec@t-2.net ali alojz.mesojedec@policija.si

blagajničarka: Simona MULEJ
Naselje Jaka Bernarda 2/a, Bled, 4260 Bled
Gsm: +386 (0)41 469 787, e-pošta: mulej.simona@gmail.com

IPA REGIONALNI KLUB GORENJSKE 
– INTERNATIONAL POLICE ASOCIATION 
MEDNARODNO POLICIJSKO ZDRUŽENJE 

Matična številka: 1173430000
E-pošta: rkgorenjska@ipaslovenija.org



Predsednik: Stanislav ŠAJN
Gsm: +386 (0)40 874 123, e-pošta: ipapostojna@gmail.com

Sekretar: Alojz Albert FELICIJAN

Blagajnik: Bogdan PATERNOST 
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Matična številka: 1149261000
Ljubljanska cesta 30, 8000 Novo mesto TRR: 05100-8010643705 - Abanka Vipa d.d. SI56-

Davčna številka: 39195732

Predsednik: Peter ŽUPANC
Gsm: +386 (0)40 700 621
E-pošta: peter.zupanc@policija.si ali peter.zupanc@masicom.net

Podpredsednik: Željko ZRILIČ
E-pošta: zeljko.zrilic@policija.si

Podpredsednik: Bojan MAJCEN
E-pošta: bojan.majcen@gov.si

Podpredsednik: Ivan KOPINA
E-pošta: ivan.kopina@gov.si

Sekretar: Sebastjan VIRANT
E-pošta:  sebastjan.virant@policija.si  

MEDNARODNO POLICIJSKO ZDRUŽENJE 
- IPA SEKCIJA SLOVENIJA, 

REGIONALNI KLUB ZA DOLENJSKO

Matična številka:  1149261000
E-pošta: peter.zupanc@masicom.net

MEDNARODNO POLCIJSKO ZDRUŽENJE IPA 
REGIONALNI KLUB POSTOJNA

Kolodvorska cesta 3/B  6230 POSTOJNA   ali  PP Cerknica Cesta v Dolenjo vas 3, 1380 CERKNICA

Davčna številka: 75397315
Matična številka: 1633783000TRR: SI56-1010-0004-3500-033 - Banka Koper d.d.

E-pošta: ipapostojna@gmail.com        

2015



Predsednik: Tomislav HABULIN
Gsm: +386 (0)41 318 293
E-pošta: tomislav.habulin@policija.si ali tommy.habulin@gmail.com 

Podpredsednik: Damir IVANČIĆ
E-pošta: damir.ivancic@policija.si

Sekretar: Mojmir ZELKO
E-pošta: mojmir.zelko@policija.si

Blagajnikčarka: Biserka PUCKO
E-pošta: biserka.pucko@policija.si

Regionalna organiziranost IPA
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Predsednik: Ivan UREK
Gsm: +386 (0)41 760-426
E-pošta: ivan.urek@gmail.com

Podpredsednik: Srečko MEDIC

Sekretar: Aleš PETELINC

Blagajnik: Damir UREK

Prešernova ulica 19/A, 8250 Brežice
Davčna številka: 12653764 

MEDNARODNO POLICIJSKO ZDRUŽENJE 
- IPA – SEKCIJA SLOVENIJE, 

REGIONALNI KLUB ZA POSAVJE

E-pošta: ipaposavje@gmail.com
Matična številka: 1671880000

TRR: SI56-03155-1000017062  - SKB d.d.

Davčna številka: 80160778
TRR: SI56-0249-60092367197 - NLB d.d.

E-pošta: ipa.pomurje@gmail.com   

IPA MEDNARODNO POLCIJSKO ZDRUŽENJE 
- IPA SEKCIJA SLOVENIJE,   

REGIONALNI KLUB ZA POMURJE

Ul. Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota

Matična številka: 5725569000www.ipa-pomurje.si
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Predsednik: Iztok FERK
        Gsm: +386(0)41 742 113

E-pošta: iztok.ferk@policija.si ali iztok.ferk@gmail.com

Podpredsednik: Branko ČAGRAN

Podpredsednik: Miran OMERZEL

Sekretar: Miran OMERZEL

Blagajničarka: Maja MOZGAN

IPA REGIONALNI KLUB ZA KOROŠKO

Davčna številka: 57481636
TRR: 02470-0012920427 - NLB d.d.SI56-Francetova cesta 9,  2380 Slovenj Gradec

E-pošta: ipakoroska@gmail.com   
Matična številka: 5651280000

Predsednik: Bruno IPAVEC 
Gsm: +386 (0)41 714 994
E-pošta: ipavec.bruno@siol.net ali bruno.ipavec@policija.si

Sekretar: Ivan AMBROŽIČ
    

Blagajnik: Simon JUSTIN

MEDNARODNO POLICIJSKO ZDRUŽENJE 
- IPA SEKCIJA SLOVENIJA, 

REGIONALNI KLUB NOVA GORICA

Sedejeva 11, 5000 Nova Gorica TRR: SI56-04750-0000401437 - NKBM d.d.
Davčna številka: 55635806
Matična številka: 1150430000

E-pošta: ipavec.bruno@siol.net            

Regionalna organiziranost IPA



Na podlagi 9. in 16. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno 
besedilo), je kongres IPA (International Police Association) - Mednarodne policijske zveze  
- Sekcija Slovenije dne 25. oktobra 2014 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA
IPA (International Police Association) - Mednarodne policijske zveze - Sekcija Slovenije

1. člen
V prvem odstavku 2. člena se za besedo »Celju« črta vejica in besedilo »Ljubljanska 12«.

2. člen
V 15. členu se črta osma alinea.

3. člen
V prvem odstavku 20. člena se četrta alinea spremeni tako, da se glasi:

» - sprejema potrebne akte za delovanje zveze;«.

4. člen
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po sprejemu.

Spremembe in dopolnitve statuta

GENERALNI SEKRETAR 
 Istvan LIPNIK                                                                                PREDSEDNIK

Stanislav FICKO
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NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Vključuje:
· Statut sprejet na Kongresu IPA – Mednarodne policijske zveze – Sekcije Slovenija 
  dne 26. 10. 2002
· Spremembe statuta sprejete na Kongresu IPA – Mednarodne policijske zveze – 
  Sekcije Slovenija dne  22. 10. 2005. 
· Spremembe statuta sprejete na Kongresu IPA – Mednarodne policijske zveze – 
  Sekcije Slovenija dne  25. 10. 2014. 

IPA (International Police Association) - Mednarodne policijske zveze - Sekcija 
Slovenije

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
IPA (International Police Association) - Mednarodna policijska zveza - Sekcija 
Slovenija (v nadaljnem besedilu zveza) je zveza prostovoljno združenih IPA 
regionalnih klubov (v nadaljnem besedilu društva) s sedežem v Sloveniji, v katere 
se povezujejo aktivni in upokojeni pripadniki služb Policije in drugih državnih 
civilnih služb s policijskimi pooblastili, na podlagi poklicnega tovarištva, 
vzajemnosti in solidarnosti.

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

2. člen
Zveza je pravna oseba zasebnega prava. Sedež zveze je v Celju. Zveza deluje na 
območju Slovenije in je kot nacionalna sekcija članica IPA - International Police 
Association - Mednarodnega policijskega združenja.

Zvezo zastopa in predstavlja pred državnimi in drugimi organi ter organizacijami 
v državi in v tujini predsednik upravnega odbora.

Statut
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3. člen
Simbol 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. 

Zveza ima svoj žig. Žig je okrogle oblike, premera 35 mm. Sestavljen je iz simbola 
IPE, v krogu okrog simbola je ime zveze oziroma napis IPA – Mednarodna 
policijska zveza – Sekcija Slovenija. Poleg tega ima zveza tudi svoj prapor 
pravokotne oblike s simbolom IPE. Podrobnejše določbe o žigu in praporu so 
določene v poslovniku. 

4. člen
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 je prepovedano.

Zveza deluje v skladu z določbami tega in mednarodnega statuta, v kolikor le-te 
niso v nasprotju z zakonodajo republike Slovenije. 

5. člen
Delo zveze in njenih organov je javno. Člani zveze, druge sekcije, PEB 
(mednarodno predstojništvo) in njegove komisije, 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.
Za obveščanje javnosti je odgovoren upravni odbor zveze.

II. NAMEN IN CILJI ZVEZE

6. člen
Namen in cilj zveze je povezovanje društev in širjenje varnostne kulture na 
območju Republike Slovenije. Ta namen dosega predvsem s tem, da:
- se zavzema za izmenjavo izkušenj s področja policijskega delovanja;
- se zavzema za širitev strokovnih znanj preko domače in tuje literature;
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- se zavezuje za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju zveze v 
duhu   vodila "SERVO PER AMIKECO";
- opravlja druge dejavnosti, s katerimi lahko doseže namen in cilje.

7. člen
Svoj 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 medsebojne stike mladih;
- omogoča in organizira srečanja mladih;
- omogoča in organizira udeležbo na nacionalnih in mednarodnih srečanjih ter   
  kongresih  IPE;
- izdaja periodično glasilo zveze ter druge občasne publikacije;
- organizira zbiranje solidarne pomoči za člane v nesreči ali socialni stiski.

III. ČLANSTVO

8. člen
Člani zveze so društva, ki so ustanovila zvezo. Član zveze lahko postane vsako IPA 
društvo, ki sprejme ta statut in se ravna po njem.

O sprejemu v članstvo zveze odloča upravni odbor zveze. O pritožbah na odločitve 
upravnega odbora odloča kongres zveze.

9. člen
Člani zveze imajo pravico:
- da uporabljajo znak IPA v skladu z mednarodnim statutom;
- da volijo in so lahko voljeni v vse organe zveze;
- da sodelujejo pri delu zveze preko svojih delegatov;
- da dajejo predloge in sugestije organom zveze k njenemu delu in 
  izpolnjevanju nalog;
- da so deležni ugodnosti, ki jih daje članstvo v zvezi;
- da sodelujejo na prireditvah zveze in mednarodnih prireditvah.
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10. člen
Člani zveze imajo naslednje dolžnosti:
- da se ravnajo po tem statutu in ostalih aktih IPA;
- da izvršujejo sklepe organov zveze;
- da sodelujejo pri delu in izvrševanju nalog zveze ter njenih prireditvah;
- da redno plačujejo članarino;
- da varujejo ugled zveze ini IPA organizacije.

11. člen
Članstvo v zvezi preneha:
- z izstopom;
- z izključitvijo;
- s črtanjem zaradi neplačevanja članarine;
- s prenehanjem društva.

IV. ORGANI IPA – SEKCIJE SLOVENIJE

12. člen
Organi zveze so:
a) kongres
b) upravni odbor
c) nadzorni odbor
d) častno razsodišče

a) Kongres

13. člen
Kongres je najvišji organ zveze, ki dokončno odloča o vseh vprašanjih, 
pomembnih za delo zveze in o vseh vprašanjih glede zagotavljanja namenov in 
ciljev IPA - Sekcije Slovenije.

Kongres je redni ali izredni. Redni kongres skliče upravni odbor vsaka tri leta. 
Izredni kongres skliče upravni odbor po potrebi sam, na zahtevo nadzornega 
odbora ali tretjine društev, članov zveze.

14. člen
O sklicu kongresa mora upravni odbor seznaniti člane najmanj 60 dni pred 
zasedanjem,  s točno navedbo kraja, časa in dnevnega reda z ustreznimi materiali. 
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Izredni kongres je dolžan sklicati upravni odbor v 30 dneh od prejema zahteve za 
sklic. Če upravni odbor ne skliče izrednega kongresa v predpisanem roku, ga 
skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. 
Izredni kongres sklepa le o zadevi, za katero je bil sklican.

15. člen
Pristojnosti kongresa:
- sprejema, spreminja in dopolnjuje statut  zveze;
- razpravlja in sklepa o poročilih ter delu organov zveze;
- sprejema programske usmeritve 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 IPE.

16. člen
Kongres sestavljajo delegati društev, člani zveze in člani upravnega odbora. Člani 
zveze imajo na  kongresu na vsakih začetih 100 članov po enega delegata. Stanje 
članstva se ugotavlja glede na plačano članarino 60 dni pred zasedanjem 
kongresa.

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

17. člen
Kongres je sklepčen, če sta prisotni najmanj polovica delegatov in najmanj 
polovica članov upravnega odbora. Kongres pri glasovanju odloča z navadno 
večino glasov vseh prisotnih delegatov. Pri izenačenem številu glasov odloča glas 
predsedujočega. 

Sklepi o spremembi statuta, sprejemanju drugih društev v IPO in razpustitvi zveze, 
se sprejemajo z 2/3 večino prisotnih delegatov.

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se delegati na kongresu odločijo za tajno 
glasovanje.
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Volitve organov zveze so javne. Če je za posamezno funkcijo več kandidatov, so 
volitve tajne.

b) Upravni odbor

18. člen
Upravni odbor je izvršilni organ kongresa, ki  vodi delo zveze med kongresoma, 
opravlja strokovno organizacijska, tehnična in administrativna dela. Za svoje 
delo je odgovoren kongresu.Upravni odbor izvoli konres za mandatno dobo 3 let.

19. člen
Upravni odbor sestavljajo:
- ožji upravni odbor 
- predsedniki društev
- častni predsednik

Ožji upravni odbor sestavljajo:
- predsednik
- podpredsednik, zadolžen za socialna vprašanja
- podpredsednik, zadolžen za profesionalna vprašanja
- podpredsednik, zadolžen za kulturna vprašanja
- generalni sekretar
- blagajnik
- delegat IEC
- stalni zapisnikar

V primeru, da je predsednik društva že zaradi opravljanja druge funkcije v zvezi 
član upravnega odbora, ga na sejah lahko nadomešča  drug član društva.

20. člen
Naloge upravnega odbora so:
- skrbi za izvrševanje programa dela zveze;
- skrbi za finančno-materialno poslovanje zveze;
- sprejema zaključni račun in finančni plan zveze;
- sprejema potrebne akte za delovanje zveze;
- upravlja s premoženjem zveze;
- vodi posle, ki zadevajo evidenco članov;
- imenuje stalne in občasne komisije;
- odloča o višini pristopnine in članarine;
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- odloča o sprejemu društev v zvezo;
- imenuje nadomestne člane UO, nadzornega odbora in častnega razsodišča,
- opravlja vsa druga dela, ki niso v pristojnosti kongresa ali drugih organov.

Upravni odbor mora pri delu spoštovati pozitivno zakonodajo, statut zveze in 
druge akte ter sklepe kongresa.

21. člen
Upravni odbor deluje na sejah, ki jih sklicuje predsednik in jih tudi vodi, v njegovi 
odsotnosti pa generalni sekretar. Upravni odbor je sklepčen, če je prisotna 
polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih. V primeru 
izenačenega števila glasov odloča glas predsedujočega.
Predsednik zveze lahko za izvajanje nujnih nalog skliče ožji upravni odbor. Za 
veljavno odločanje morata biti prisotni dve tretjini članov.

c) Nadzorni odbor

22. člen
Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov zveze ter 
opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem. Nadzorni odbor poroča 
kongresu, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.

23. člen
Nadzorni odbor je sestavljen iz predsednika in 2 članov, ki jih izvoli kongres za 
mandatno dobo treh let. Člani nadzornega odbora ne morejo biti istočasno člani 
upravnega odbora, lahko sodelujejo na sejah, ne morejo pa odločati. Predsednik 
mora biti vabljen na seje upravnega odbora. Delo mora opravljati v sestavi 
najmanj 2 članov. Nadzorni odbor ima v nujnih primerih pravico sklicati sejo 
upravnega odbora, ki mora biti sklicana v enem mesecu po zahtevi.

d) Častno razsodišče

24. člen
Častno razsodišče je sestavljeno iz predsednika in 2 članov, ki jih izvoli kongres za 
mandatno obdobje treh let. Za sprejem veljavnih sklepov morajo biti prisotni vsi 
trije člani s tem, da za glasujeta najmanj 2 člana. Za svoje delo je častno 
razsodišče odgovorno kongresu.
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25. člen
Častno razsodišče obravnava kršitve statuta in drugih aktov zveze, neizvajanje 
sklepov in sprejetih zadolžitev ter vsa dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu zveze 
IPA - Mednarodnega policijskega združenja. 

26. člen
Častno razsodišče uvede postopek na podlagi pisnega zahtevka članov ali 
organov zveze. Za vodenje postopka uporablja določbe Poslovnika.
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. 

V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE

27. člen
Viri sredstev za delo so:
- članarina;
- darila in volila;
- dohodek od dejavnosti zveze iz naslova materialnih pravic;
- prispevki sponzorjev;
- javna sredstva;
- drugi viri.

28. člen
Zveza razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom dela in finančnimi 
načrti, ki jih sprejme kongres in upravni odbor. Kongres in upravni odbor 
obravnavata in sprejmeta poročila o poslovanju. Delovanje mora biti usklajeno z 
veljavnimi predpisi s tega področja.

Letni finančni prispevek društev se določi glede na število članov v posameznem 
društvu.

 40 %  pobrane članarine v društvih se vplača kot letni prispevek društev zvezi.
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29. člen
Finančno-materialno poslovanje vodi blagajnik v skladu s pravilnikom 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.

Zveza ima svoj transakcijski račun.

Delo blagajnika je javno in ima vsak član pravico vpogleda v finančno in 
materialno dokumentacijo o poslovanju zveze.

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

Organizacija in poslovanje objektov (IPA – hiše idr.) se ureja s posebnim aktom, ki 
je usklajen z mednarodnimi predpisi IPA.

VI. OSTALE DOLOČBE

31. člen
Simbol združenja je po mednarodnem statutu zaščiten (Copy right). Isto velja tudi 
za simbol, ki ga v skladu s to določbo mednarodnega statuta uporablja zveza ( IPA 
- Sekcija Slovenija).

Izdelke in publikacije s simbolom IPA - Mednarodnega združenja in IPA - Sekcija 
Slovenije izdeluje in razpečuje praviloma zveza, v soglasju z upravnim odborom 
pa tudi društva. 

VII. PRENEHANJE ZVEZE

32. člen
Zveza preneha:
- po sklepu kongresa, sprejetem z 2/3 večino navzočih delegatov;
- če se zmanjša število članov na manj kot dve društvi;
- z odločbo pristojnega državnega organa.
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V primeru prenehanja zveze preidejo sredstva in premoženje na še delujoča 
društva oziroma člane zveze, če pa le-ta ne obstajajo več, pa na “Zvezo policijskih 
veteranskih društev Sever”. 

VIII. KONČNE DOLOČBE

33. člen
Člani, ki so se včlanili na podlagi določb statuta Mednarodnega policijskega 
združenja IPA – Sekcija Slovenija, sprejetega na kongresu 05.03.1993 s 
spremembami, lahko ostanejo še naprej člani, ne glede na določbe tega statuta.

34. člen
Za razlago tega statuta je pristojen kongres zveze.

35. člen
Z dnem, ko začne veljati ta statut, preneha veljati Statut mednarodnega 
policijskega združenja  IPA - Sekcija Slovenija, ki je bil sprejet na 1. kongresu 
05.03.1993, spremembe, sprejete na 2. kongresu 20.09.1996 in spremembe, 
sprejete na 3. kongresu 23.10.1999.

GENERALNI SEKRETAR 
Istvan LIPNIK                                                                                PREDSEDNIK

Stanislav FICKO
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 Programske usmeritve

za delo IPA Mednarodne policijske zveze - sekcije Slovenije
za delo med VIII. in IX. kongresom (2014‒2017)

Delo zveze v obdobju od 2014 do 2017 bo temeljilo na temeljnih načelih in 
ciljih IPA Mednarodnega policijskega združenja, določenih v mednarodnem 

statutu in statutu IPA Mednarodne policijske zveze ‒ sekcije Slovenije in 
njima podrejenim pravnim aktom.  Zagotavlja se izvorno  poslanstvo  

združenja in spoštovanje ter uveljavljanje  gesla
 

SERVO PER AMIKECO ‒ SLUŽITI PRIJATELJSTVU.

Programske usmeritve se izvajajo v okviru razpoložljivih finančnih sredstev, 
pridobljenih z viri, ki jih določa statut zveze ter se konkretizirajo v letnih 
programih dela sekcije in regionalnih klubov.

TEMELJNE DEJAVNOSTI ‒ SPLOŠNO

Temeljne dejavnosti sekcije se nanašajo na:

§ izvrševanje in izpolnjevanje mednarodnih dolžnosti ter obveznosti, določenih 
 z akti IPA svetovne organizacije;

§ krepitev vseh oblik mednarodnega sodelovanja sekcije s PEB in tujimi IPA 
 sekcijami; 

§ zagotavljanje doslednega spoštovanje in izvajanje 2. člena mednarodnega IPA 
 statuta;

§ zagotavljanje neposrednega sodelovanja v projektu mednarodnega 
 predsednika z naslovom »Projekt IPA jutri«, v okviru sekcije in regionalnih 
 klubov pa zagotoviti širšo razpravo. Razprava je nadgradnja okrogle mize z 
 naslovom »IPA v Republiki Sloveniji včeraj, danes, jutri«, v izvedbi IPA RK 
 Pomurje, 22. 2. 2013;

§ motiviranje članstva za delo v IPA organizaciji, še posebej mladih policistov in 
 upokojenih policistov ter iskanju novih oblik, vsebin in metod dela v IPA 
 organizaciji, ki ustrezajo različni strukturi članstva;
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§ podporo kulturni povezavi, poklicni izmenjavi izkušenj, še posebej pa 
medsebojni pomoči na socialnem področju;

§ krepitev ugleda sekcije, regionalnih klubov in s tem tudi Policije,  Carine in 
Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, ki ga s svojim delom gradijo njeni 
člani;

§ javno delovanje, ki posledično pozitivno  vpliva na odnose med policisti in 
državljani;  

§ organiziranje, podporo in sodelovanje pri kulturnih, športnih in drugih 
prireditvah;

§ organiziranje in izvajanje strokovnih predavanj, seminarjev in posvetovanj;

§ vsakoletna srečanja mladih, mednarodno izmenjavo mladih policistov v 
okviru možnosti in v skladu s programom svetovne  organizacije;    

§ podpiranje dejavnosti zbirateljev policijskih insignij, radioamaterjev, 
motoristov in drugih aktivnosti, ki so skladne s temeljnimi načeli in cilji 
združenja;

§ okrepljeno sodelovanje z vodstvom Policije na vseh nivojih  z namenom še 
boljšega medsebojnega sodelovanja na posameznih področjih (usposabljanje, 
preventivne aktivnosti, izvajanje skupnih projektov  idr.), enako velja za 
sodelovanje s Carino in Upravo za izvrševanje kazenskih sankcij;

§ udeleževanje in sodelovanje na regionalnih in mednarodnih izobraževanjih, 
posvetih, konferencah, kongresih in drugih dejavnostih;

KONKRETNE VSEBINSKE AKTIVNOSTI

§ Organizacijske in kadrovske zadeve:

§ intenziviranje dela socialne, profesionalne in kulturne komisije, ki svoje delo 
opredelijo v poslovnikih o delu komisij, vsebinsko pa v letnih programih dela, 
ki so sestavni del programa dela sekcije. Pri sestavi komisij se zagotovi 
zastopanost po strokovnem načelu, s čimer se doseže večja učinkovitost dela 
komisij;

§ komisije posamezna gradiva predhodno obravnavajo na svojih sejah in za 
upravni odbor sekcije pripravijo ustrezna mnenja, stališča in predloge; 

§ izdelava analize gibanja članstva za obdobje zadnjih petih let. Poiskati je treba 
konkretne razloge za padanje članstva in potem na podlagi analize izdelati 
načrt in ukrepe za povečanja članstva;
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§ ureditev članske evidence skladno s 1. členom statuta, in sicer najkasneje do 
31. 12. 2015;

§ objava aktivnosti sekcije in regionalnih klubov v tekočem letu v obliki 
napovednika oziroma koledarja prireditev na spletni strani sekcije;

§ določitev skrbnika izvajanja programskih usmeritev;  
   
Pravne zadeve:

§ na temelju sprejetih sprememb statuta IPA svetovne organizacije, ki so bile 
sprejete na 39. IEC konferenci v Potsdamu, septembra 2014, se prouči statut 
IPA sekcije Slovenije. V kolikor je statut sekcije potrebno uskladiti s 
spremembami, se za naslednji kongres sekcije pripravi ustrezne spremembe in 
dopolnitve statuta, upoštevajoč tudi morebitne spremembe nacionalne 
zakonodaje;

§ skladno z določbami statuta IPA sekcije Slovenije in spremembami sprejetimi 
na VIII. Kongresu IPA sekcije Slovenije, se pripravijo ustrezni akti za delo 
sekcije ali pa njihove spremembe in dopolnitve. Obvezno se v roku enega leta 
pripravijo naslednji vsebinski akti: o finančnem in materialnem poslovanju,  
osnovah in merilih za urejanje izdatkov in povračil za potovanja v RS in tujini, 
priznanjih, dodeljevanju socialne pomoči članom, po potrebi pa tudi drugih. 
Pri tem je potrebno upoštevati, da večina aktov za delo sekcije ni bila 
spremenjena ali dopolnjena že več let; 

§ na konstitutivni seji upravnega odbora se sprejme poslovnik o delu upravnega 
odbora sekcije;

Vsebinske zadeve: 

§ Temeljni nosilci vsebine dela so IPA regionalni klubi, s katerimi sekcija 
neposredno sodeluje ali pa jim pri tem pomaga. Člani ožjega upravnega 
odbora sekcije so dolžni, po predhodnem dogovoru z vodstvi regionalnih 
klubov,  pomagati in se vključevati v delo klubov;

§ zagotoviti je potrebno, da vsak IPA regionalni klub v tekočem letu v 
sodelovanju s sekcijo izvede najmanj en odmevnejši dogodek in ga določi kot  
ključni in prepoznavni klubski dogodek. Tak dogodek sekcija v okviru sprejetih 
pravil tudi ustrezno finančno podpre; 

§ še naprej je treba podpirati sodelovanje regionalnih klubov s klubi v okviru IPA 
sekcije Slovenije in s klubi drugih IPA sekcij; 
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§ intenzivirati delo na področju profesionalnih zadev (strokovni seminarji, 
okrogle mize, strokovna in druga srečanja);

§ posebna skrb se nameni delu na socialnem področju s poudarkom na skrbi za 
člane, ki se znajdejo v stiski zaradi različni razlogov, kot so bolezen, nesreča 
ipd.;

§ okrepiti sodelovanje z institucijami, katerih pripadniki so člani IPA (Policija, 
Carina, Izvrševanje kazenskih sankcij) in  s stanovskimi in drugimi 
organizacijami teh institucij (veterani, upokojenci, druge stanovske 
organizacije);

§ v okviru članov ožjega upravnega odbora zadolžiti člana, ki bo odgovoren za 
kontakte in koordinacijo potovanj članov IPA (travel agent); 

§ izdati najmanj dve publikaciji letno, kjer se predstavi dejavnost sekcije in 
klubov. Zaradi racionalnosti se en izvod izda v tiskani obliki, drugi izvodi pa v 
elektronski obliki;

§ zagotoviti obveščenost članstva in zunanje javnosti preko spletne strani 
sekcije, katere vsebino je potrebno obogatiti;

§ v okviru objektivnih možnosti povečati pestrost ponudbe insignij in drugih 
promocijskih izdelkov za promocijske namene sekcije in regionalnih klubov;

Finančne zadeve:

§ finančna sredstva za delovanje sekcije se pridobivajo iz virov, ki jih določa 
statut; 

§ za delovanje sekcije in izvedbo programa je potrebno pridobiti dodatna 
finančna sredstva, predvsem iz naslova pokroviteljstva, sponzorstva in 
donacij; 

§ proučiti možnosti racionalizacije poslovanja in v zvezi s tem pripraviti 
ustrezen program; 

Programske usmeritve za delo so bile sprejete na VIII. Kongresu IPA sekcije 
Slovenije, 

25. 10. 2014 v Portorožu.                                                                                                                    

PREDSEDNIK
Stanislav FICKO
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I.P.A. prodajni katalog

Plaketa I.P.A. mala
Ø50mm, v PVC škatlici, 
dimenzije 90x90mm, modre barve

Plaketa I.P.A. velika
Ø60mm, s ploščico, dimenzije 
70x30mm, v škatli 544, modre barve

Komplet I.P.A.
obesek, kravatna sponka in značka, 
v PVC embalaži

Obesek I.P.A. 
PVC, v embalaži

01

04

02

05

08

03

09

Zastavica I.P.A. mala
dimenzije 130x80mm

Zastavica I.P.A. velika
dimenzije 220x140mm

Plaketa I.P.A. mala  
Ø50mm, s ploščico, dimenzije 
70x30mm, v škatli 544, modre barve

Našitek I.P.A.
vezen s kovinsko nitko, v pvc embalaži
dimenzije 90x90 mm, modre barve

06

07

Namizna Plaketa I.P.A. 
plexy, dimenzije 80x80mm, 
z znakom I.P.A.



I.P.A. prodajni katalog

Kravatna sponka I.P.A.
z znakom, Ø10mm, v embalaži

Našitek I.P.A.
vezen, dimenzije 90x90mm

Nosilec nalepke I.P.A.
za vetrobransko steklo, plexy, 
za nalepko I.P.A.

11 12

Značka I.P.A. 
Ø10mm , v PVC vrečki

Obesek I.P.A. 
značka na modrem usnju

Značka I.P.A. 
Ø16mm , v PVC vrečki

Značka I.P.A. Slovenije
v PVC vrečki

1716 18

Kravatna sponka I.P.A.  
v PVC  embalaži

10

Obesek I.P.A.
črno usnje, vtisnjen logotip I.P.A. SLO

151413



I.P.A. prodajni katalog

23 2422

Etui I.P.A. za dokumente
za dokumente in kartice z znakom 
I.P.A., Ø50mm

Denarnica I.P.A.
črno usnje z znakom I.P.A. v ščitu,
Au - barvan

19 20 21

Usnjen etui I.P.A.
črno usnje, s slepim tiskom - znak 
I.P.A., za dokumente in kartice

25 26 27

24

Naglavni trakEtui I.P.A. za potni list
modro usnje

I.P.A. usnjen etui
za vizitke in kartice

I.P.A. kozmetična torbica I.P.A. čipka
za ženske, z vtisnjenim logotipom 
IPA SLO

ročno delo
Kapa I.P.A. 
s ščitnikom, kovinska zaponka



I.P.A. prodajni katalog

31 32

33 34 35
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I.P.A. vetrovka s kapuco I.P.A. športni brezrokavnik 
z izvezenim znakom IPA, zunanji del iz
najlona, notranji iz poliestra

z izvezenim znakom IPA,
v modri ali črni barvi

I.P.A. majica Srajca I.P.A. Kravata I.P.A.
modre ali bordo barve, poliester,
z izvezenim znakom IPA SLO

z izvezenim znakom IPA SLOT-shirt, z odtisnjenim znakom IPA SLO

I.P.A. polo majica
dolgi ali kratki rokav, 100 % bombaž

I.P.A. usnjen moški pas
z zaponko in značko IPA

I.P.A. moški športni pas
z vtisnjenim logotipom IPA SLO




