PROGRAM DELA
IPA SEKCIJE SLOVENIJE ZA LETO 2017
Delo IPA Mednarodne policijske zveze - sekcije Slovenije v letu 2017 temelji na načelih in
ciljih IPA Mednarodnega policijskega združenja določenih v mednarodnem statutu in statutu
IPA Mednarodne policijske zveze - sekcije Slovenije ter konkretiziranih nalogah iz
programskih usmeritev za delo IPA Mednarodne policijske zveze ̶ sekcije Slovenije, za delo
med VIII. in IX. Kongresom (2014 ̶ 2017) ob spoštovanju in uveljavljanju gesla
SERVO PER AMIKECO ̶ SLUŽITI PRIJATELJSTVU.
V letu 2016 smo v celoti izvedli program dela in dosegli zastavljene cilje. Skladno s
programskimi usmeritvami in konkretizacijo le-teh smo uredili pravne akte sekcije, ki so
pomembni za delo sekcije. Posebna komisija pripravlja tudi predlog novega statuta, ki bo po
široki in temeljiti obravnavi članstva v regionalnih klubih v sprejem predložen delegatom na
IX. Kongresu IPA sekcije Slovenije oktobra 2017. Posebno skrb bomo namenili pripravi
programskih usmeritev za delo sekcije v obdobju od leta 2017 naprej, kjer bomo opredelil
tudi sprejeta stališča na 61. IPA svetovnem kongresu, ki je potekal od 4. do 9. 10. 2016 v
Aucklandu na Novi Zelandiji.
Delo sekcije je bilo intenzivno tudi na področju mednarodne dejavnosti. Posebej je potrebno
omeniti konferenco IPA sekcij Mediteranskih držav, konferenco IPA sekcij srednje in vzhodne
Evrope in Balkansko-Jadransko konferenco. Številne mednarodne aktivnosti izvajajo tudi
naši IPA regionalni klubi. Intenziteta dela na mednarodnem področju se bo nadaljevala tudi v
letu 2017.
Tudi na člane in prijatelje v stiski nismo in ne bomo pozabili. Če so se znašli v stiski in so
potrebovali pomoč, smo jim pomagali tudi s finančnimi sredstvi, če je bilo to bilo potrebno, saj
imamo za ta namen ustanovljen socialni sklad. Dodeljevanje finančne pomoči bo potekalo
skladno z novo sprejetimi pravili.
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Zavedamo se, da so dobri medsebojni odnosi ter dobri odnosi med policisti in državljani
porok za uspešno delo. Prav zato smo in bomo pri delu še večjo skrb namenili prijateljstvu,
medsebojni pomoči in sodelovanju ter zakonitemu delu ob spoštovanju temeljnih človekovih
pravic in svoboščin. Geslo SERVO PER AMIKECO ̶ SLUŽITI PRIJATELJSTVU bo še
naprej vodilo našega dela.
Sodelovanje s Policijo je zelo dobro. Sodelovanje poteka na partnerskem principu, na
temelju podpisanega sporazuma o medsebojnem sodelovanju in v okviru objektivnih
možnosti.
Konkretne programske naloge iz programskih usmeritev v letu 2017 pa obsegajo:

-

Sprejem načrta motivacije članstva za delo v IPA organizaciji, še posebej za mlade in
upokojene policiste in iskanje novih oblik, vsebin ter metod dela v IPA organizaciji, ki
ustrezajo

različni

starostni

strukturi

članstva.

Po

sprejemu

se

izvede

operacionalizacija in realizacija načrta v okviru IPA regionalnih klubov.
NOSILCI: Mihael BURILOV, Vinko OTOVIČ in Istvan LIPNIK ter predsedniki IPA
regionalnih klubov
ROK: 1. 5. 2017 (nadaljevanje nalog iz leta 2016).

-

Priprava novega Statuta IPA sekcije Slovenije in Poslovnika IPA sekcije Slovenije ter
izdelava vsebinskega in terminskega plana priprave ter sprejema Statuta.
NOSILCI: Delovna skupina, ki jo je s sklepom na prvi seji v letu 2016 imenoval
upravni odbor v sestavi Stanislav FICKO, Istvan LIPNIK, Jakob ČEFERIN in Breda
ISKRA.
ROK: 1. 6. 2017

-

Imenovanje organizacijskega odbora za pripravo in izvedbo IX. Kongresa IPA sekcije
Slovenije:
NOSILEC: UPRAVNI ODBOR
ROK: 1. 4. 2017

-

Izvedba organizacijskih in vsebinskih priprav za IX. Kongres IPA sekcije Slovenije.
NOSILEC: ORGANIZACIJSKI ODBOR
ROK: OKTOBER 2017
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ORGANIZACIJSKE NALOGE SEKCIJE IN SEJ UO:
Upravni odbor IPA sekcije Slovenije bo v skladu s statutom zasedal na rednih sejah v
mesecih: februar, marec, april, junij, september, oktober in december. O nujnih zadevah bo
UO odločal tudi na dopisnih sejah.
V mesecu aprilu bo Upravni odbor IPA sekcije Slovenije določil kraj in čas IX. Nacionalnega
kongresa. Za pripravo in izvedbo kongresa bo imenoval organizacijski odbor.
Posebno pozornost bomo namenili povezovanju in sodelovanju z drugimi stanovskimi
organizacijami v Policiji, in sicer v vsebinah, ki so nam skupne, glede na dejavnost
posamezne stanovske organizacije.
Na podlagi podpisanega sporazuma o sodelovanju med IPA in Policijo se pripravijo vsebine,
ki se nato ponudijo Policiji v skupno izvajanje, kot so: preventivne akcije, okrogle mize,
usposabljanje oziroma izobraževanje ter športne prireditve do oktobra 2017.
Izdelajo se poročila za mednarodne organe o delu sekcije v letu 2016 .
Priprava vsebine partnerskega sodelovanja s Policijo v letu 2018.
Predloge socialne komisije za nujno socialno pomoč našim članom ali članom drugih sekcij
bo upravni odbor sprotno obravnaval tudi na dopisnih sejah.

MEDNARODNA DEJAVNOST SEKCIJE
Mednarodna dejavnost IPA sekcije Slovenije v letu 2017 bo temeljila na programskih
vsebinah in oblikah mednarodnega delovanja vseh sekcij združenih v mednarodno IPA
organizacijo.
Mednarodni delegat bo v stalnem stiku s člani IEB-a in Mednarodnim administrativnim
centrom v Nottinghamu in članom upravnega odbora mednarodne organizacije Wolfgangom
Gabrutchem, ki je posebej zadolžen za našo sekcijo.
Poleg mednarodnega delegata bodo IPA sekcijo Slovenija v tujini zastopali tudi predsednik,
podpredsedniki, generalni sekretar in drugi člani upravnega odbora. Predvsem pa :
 izvrševanju mednarodnih obveznosti, določenih z akti IPA svetovne organizacije,
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 spodbujanje profesionalne povezave in sodelovanja, poklicne izmenjave izkušenj,
izmenjave in izobraževanje policistov (izmenjava policistov in policistk na raznih
izobraževanjih),
 aktivna udeležba na 23. Kongresu, ki ga bo gostila IPA sekcija Bolgarija,
 udeležba na sestankih mediteranskih in srednje evropskih sekcij,
 udeležba na balkanski konferenci IPA,
 organizacija srečanja UO IPA Slovenije z UO Srbije,
 srečanje UO IPA Slovenije z UO Hrvaške v organizaciji naše sekcije,
 udeležba in odziv na povabila sekcij na njihove kongrese , okrogle obletnice,
 sodelovanju in krepitvi ugleda IPA sekcije Slovenije tudi na ostalih področjih, kot so
kultura, šport, izobraževanje in druge oblike sodelovanja s posameznimi sekcijami,
 povabilu sosednjim sekcijam in sekcijam, s katerimi pogosto sodelujemo na IX. kongres
IPA sekcije Slovenije.

PROGRAMI DELA KOMISIJ
SOCIALNA KOMISIJA
Socialna komisija na podlagi programa dela za mandatno obdobje 2014-2017 in programa
dela IPA sekcije Slovenije v letu 2017 načrtuje izvedbo naslednjih aktivnosti:
 izdelavo poročila o delu socialne komisije v letu 2016 (januar),
 pripravo predloga programa dela socialne komisije za leto 2017 (januar),
 sestanek socialne komisije (februar ali marec),
 pripravo letnega poročila za mednarodno socialno komisijo (februar),
 sprejem programa dela za leto 2017 – UO IPA sekcije Slovenije in v zvezi s tem naloge
socialne komisije (februar ali marec),
 proučitev in priprava predlogov za obravnavo na sejah UO IPA sekcije za dodeljevanje
pomoči članicam in posameznikom s področja dela socialne komisije (vse leto),
 sodelovanje z UO in članicami sekcije pri iskanju počitniških objektov za IPA hišo in
nadomestnih IPA objektov (vse leto),
 sodelovanje pri pobudah in aktivnostih mednarodne socialne komisije,
 realizacijo posameznih točk programa dela socialne komisije za mandatno obdobje na
podlagi posameznih dogodkov in izkazanih potreb (vse leto).
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PROFESIONALNA KOMISIJA
Profesionalna komisija v sestavi Marjan Prah Podborški (IPA Ljubljana), Jože Senica (IPA
Celje), Iztok Ferk (IPA Koroška) in Stanislav Šajn (IPA Postojna) bo opravila naslednje
naloge:
 izdelava poročila o delu profesionalne komisije za leto 2016 ,
 priprava letnega poročila za mednarodno profesionalno komisijo,
 sestanki profesionalne komisije po potrebi,
 podaja predlogov statutarni komisiji v zvezi s pripravo novega statuta sekcije,
 podaja mnenj UO sekcije v zvezi z včlanjevanjem v IPA sekcijo Slovenije,
 sodelovanje pri pobudah in aktivnostih mednarodne profesionalne komisije,
 izvajanje drugih nalog na zaprosilo UO sekcije.
KULTURNA KOMISIJA
V letu 2017 si bo kulturna komisija prizadevala pridobiti sezname in ostale aktivnosti vseh
dejavnosti, ki sodijo v delokrog kulturne komisije. Poskušali se bomo povezovati stike s
posameznimi predstavniki različnih interesnih dejavnosti.
Izvedli bomo tudi naslednje naloge:
 izdelava poročila o delu profesionalne komisije za leto 2016,
 organizirali bomo sestanek kulturne komisije zaradi določitve kandidata za srečanje
mladih,
 Izvedli bomo izbor udeležencev srečanja mladih v juliju in avgustu 2017, v organizaciji
IPA Južne Afrike,
 v mesecu novembru bomo organizirali sestanek, na katerem bomo pripravili razpis za
srečanje mladih ter sprejeli program dela za leto 2018,
 v mesecu juliju bomo izdali elektronsko verzijo IPA Novic,
 v mesecu oktobru bomo izdali kongresno revijo, kjer bodo zajete aktivnosti IPA sekcije
Slovenije in posameznih regionalnih klubov,
 izvedli bomo razpis tekmovanja piscev esejev, tekmovanje fotografij in drugih aktivnostih
s področja kulture, ki jih vodi in organizira svetovna organizacija,
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 nudili bomo pomoč pri izvedbi posameznim regionalnim klubom v zvezi aktivnosti
radioamaterjev, zbirateljev policijskih insignij, motoristov oziroma drugih interesnih
dejavnostih,
 nudili bomo pomoč pri izvedbi kulturnih prireditev ob različnih aktivnostih IPA.
PODROČJE FINAČNO-MATERIALNEGA POSLOVANJA
Na področju finančnega poslovanja bomo delovali v skladu s finančno pozitivno zakonodajo
in v skladu s Pravilnikom o finančno -materialnem poslovanju IPA-zveze.
Na področju materialnega poslovanja bomo še v bodoče skrbeli za nabavo promocijskega
IPA materiala in distribucijo tega med članice IPA – zveze.
Glede na malo število osnovnih sredstev bomo skušali le te še v bodoče, ne glede na odpise,
uporabljati v naslednjem obdobju. Računalnike, za katere je možna nadgradnja z
zmogljivejšimi diski, bomo uredili.
Na področju dela s centralno evidenco članstva bomo le- to nadgradili z delom programa za
pisanje poštnih nalepk za članstvo in evidenco prejemnikov priznanj.
OBVEŠČANJE ČLANSTVA
Obveščanje članstva je pomembno predvsem zaradi uspešnosti izvedbe posameznih nalog.
Zato bomo poskrbeli, da bodo vse pomembne novosti objavljene na naši internetni strani,
med drugim tudi mednarodne IPA novice.
 v prvi polovici leta 2017 bomo izdali revijo v elektronski obliki, v oktobru tiskano
kongresno revijo, ob koncu leta pa tiskani IPA vodič,
 vodenje ažurnega

seznama popustov za člane IPA, ki nam jih priznajo številne

organizacije in podjetja iz celotne Slovenije,
 z aktualnimi prireditvami in ostalimi pomembnimi informacijami bomo člane seznanjali
preko spletne strani sekcije www.ipaslovenija.org,
 poleg tega pa bomo obveščali preko facebooka in preko INTRANETNE strani Policije ter
službenih in zasebnih elektronskih naslovov elektronske pošte.
PRIREDITVE REGIONALNIH KLUBOV POD POKROVITELJSTVOM ALI V SODELOVANJU
Z IPA SEKCIJO SLOVENIJE:
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1. IV. Istrski maraton na Obali v soorganizaciji z Društvom Istrski maraton – RK Koper,
9.4.2017.
2. IPA Koroška organizira 3. državno prvenstvo v dvoranski odbojki, marec 2017,
3. V počastitev kulturnega praznika bo IPA Klub Ljubljana v sodelovanju z IPA sekcijo
Slovenije organiziral ogled predstave v Kulturnem domu Zgornje Pirniče, februar
2017.
4. Organizacija 26. Planinskega dneva v organizaciji IPA RK Gorenjske, september
2017.
5. Organizacija kolesarske tekme za pokal IPA Slovenije - Kolesarsko tekmovanje
»Sabotin 2017« RK Nova Gorica, oktober 2017.
6. Organizacija tekmovanja v bowlingu v organizaciji RK Štajerske, junij 2017.
7. Organizacija V. državnega prvenstva IPA sekcije Slovenije v veleslalomu na Golteh,
IPA regionalni kljub Celje, februar 2017.
8. Organizacija prireditve "Srečanje otrok z Božičkom", RK Pomurje, 16.12.2017.
STROKOVNA DEJAVNOST KLUBOV:
1. V mesecu marcu (druga polovica) bomo organizirali občni zbor članov Ljubljana.
2. Volilni zbor članov, marec 2017, RK Koroška.
3. Trening varne vožnje na avto poligonu Ljubečna - IPA klub Celje.
4. Volilni občni zbor IPA Kluba Celje, marec 2017, IPA klub Celje.
5. 24.3.2017 - Izvedba predavanja in okrogla miza o računalniški kriminaliteti RK
Pomurje.
6. Občni zbor IPA RK Gorenjske, 27.5.2017.
OBLETNICE IN KULTURNE PRIREDITVE:
1. Organizacija pustnega plesa v organizaciji IPA Kluba Ljubljana.
2. V počastitev dneva žena, ogled gledališke predstave "Ti nori tenorji" v
Šentjakobskem gledališču v organizaciji IPA Kluba Ljubljana.
3. IPA Koroška:
 ples ob dnevu žena, 4.3.2017.
 Ribiško tekmovanje v spomin Miranu Orniku, avgust 2017.
 Pohod na Košenjak, 2.9.2017.
 25. obletnica IPA Koroške, 4.11.2017.
4. Odbojka na mivki II. državno prvenstvo IPA Slovenije v Ankaranu, RK Koper, junij
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2017.
5. Mednarodno ribiško srečanje članov IPA na morju »IPA ribičija 2017« v Kopru,
samostojna organizacija IPA RK Koper, 8. 7. 2017.
6. Prireditev iz področja kulture (gledališka predstava ali koncert) za člane IPA v enem
od gledališč ali kulturnih domov Primorske IPA RK Koper, december 2017.
7. Ribiško tekmovanje in družinski piknik za člane RK Štajerske, september 2017.
8. Organizacija ribiškega tekmovanja » Muharenje na Soči« RK Nova Gorica,
september 2017.
9. IPA Ples ob dnevu žena ,IPA klub Celje, marec 2017
10. Ribiško tekmovanje »IPA ribičija Slivniško jezero 2017«, IPA klub Celje, september
2017.
11. Obisk Božička in obdaritev otrok, IPA klub Celje, december 2017.
12. Božično novoletni koncert Policijskega orkestra, IPA klub Celje v sodelovanju s PU
Celje in OPS Celje, december 2017.
13. Družinski pohod na Šmohor in Kostanjev piknik, IPA klub Celje, oktober 2017.
14. Mednarodne igre na vodi, RK Pomurje,1.6.2017.
15. Mednarodna kolesarska dirka po Pomurju, RK Pomurje, 23.9.2017.
16. Mednarodno strelsko tekmovanje z zračno puško, RK Pomurje, 1.4. 2017.
17. 25. Obletnica IPA RK Gorenjske, 27.5.2017.
18. Srečanje motoristov in blagoslov motorjev članov IPE, RK Gorenjska, 6. 5. 2017.
19. Ogled Kekčeve dežele, RK Gorenjska, 11. 6. 2017.
20. Gobarski in zeliščarski dan, IPA RK Gorenjska, 9.9.2017.
Zgoraj navedene prireditve so namenjene vsem članom IPA sekcije Slovenije. V okviru
možnosti se jih bodo udeležili tudi člani upravnega odbora sekcije.
Točni datumi dejavnosti sekcije in regionalnih klubov v letu 2017 bodo objavljeni v koledarju
prireditev na spletni strani IPA sekcije Slovenije.
Programa dela je UO IPA sekcije Slovenije dopolnil na XIV. seji 10. decembra 2017 v Kopru
in ga sprejel na dopisni seji UO 2. februarja 2017.
Skrbnik izvajanja programa dela je Istvan LIPNIK, generalni sekretar.
Istvan LIPNIK

Stanislav FICKO

Generalni sekretar

Predsednik
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