ZVEZA POLICIJSKIH VETERANSKIH DRUŠTEV SEVER

Listina vrednot Zveze policijskih veteranskih društev Sever

Novo mesto, 18. 3. 2017

Skupščina Zveze policijskih veteranskih društev Sever (v nadaljnjem besedilu: zveza) je na podlagi
7. člena statuta zveze na svojem rednem zasedanju dne, 18. 3. 2017 sprejela dokument

LISTINA VREDNOT
ZVEZE POLICIJSKIH VETERANSKIH DRUŠTEV SEVER

I.
Listina vrednot Zveze policijskih veteranskih društev Sever (v nadaljnjem besedilu: Listina vrednot
oz. Listina) temelji na vrednotah, ki so bile aktivnim in rezervnim pripadnikom organov za notranje
zadeve Republike Slovenije ter prostovoljcem, ki so sodelovali z njimi (v nadaljevanju: pripadniki
ONZ), vodilo njihovega delovanja pri zaščiti demokratičnih procesov v času osamosvajanja
Slovenije in v vojni za Slovenijo.
Listina obsega tudi vrednote, ki so bile v času osamosvajanja Slovenije sestavni del pričakovanj
pripadnikov ONZ in velike večine prebivalcev Slovenije, vezanih na vzpostavitev Slovenije kot
samostojne, demokratično urejene države, ki bo temeljila na pravni državi ter spoštovanju
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, in ki bo prebivalcem omogočila, da sami odločajo o
socialnih, kulturnih, okoljskih, ekonomskih, varnostnih in drugih vitalnih vprašanjih delovanja in
razvoja slovenske družbe in države.
II.
Namen Listine je določiti temeljna vrednotna merila delovanja zveze, policijskih veteranskih
društev in članov teh društev v aktualnem družbenem okolju in razmerah.
Vrednote, opredeljene v Listini, so temelj določanja operativnih ciljev delovanja zveze in društev,
vodilo letnega načrtovanja njihove dejavnosti in ocenjevanja uspešnosti njihove uresničitve ter
vrednotno izhodišče odzivanja zveze in društev na vsakokratne izzive razvoja slovenske družbe ter
uresničevanja njenih vitalnih interesov.
III.
Vrednote, ki opredeljujejo delovanje zveze in njenih članov, obsegajo zlasti:

 varstvo temeljnih človekovih pravic in svoboščin
poudarki:

-

pravica do osebnega dostojanstva in varnosti,

-

enakost pred zakonom,

-

svoboda izražanja.

 ohranjanje in razvijanje Slovenije kot pravne države
poudarki:

-

vodenje in upravljanje družbe v skladu s pravili formalne demokracije, načeli
pravne države in standardi temeljnih človekovih pravic in svoboščin,

-

delovanje vseh državnih in drugih oblastnih organov v skladu s pravnimi
pravili, ki določajo vsebino in način njihovega odločanja,

-

boj proti korupciji.

 ohranjanje in razvijanje Slovenije kot socialne države
poudarki:

-

solidarna družba, ki omogoča, da vsi prebivalci izkoristijo svoje potenciale
(npr. javno šolstvo in vsem dostopne vse ravni izobraževanja),

-

pravica do socialne varnosti, vključno s pravico do pokojnine, pod pogoji,
določenimi z zakonom,

-

obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in drugo socialno
zavarovanje, za katerega delovanje skrbi država,

-

posebno varstvo vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja.

 ohranjanje in razvijanje Slovenije kot strpne in vključujoče družbe
poudarki:

- nasprotovanje vsakršnemu spodbujanju k narodni, rasni, verski ali drugi
neenakopravnosti ter razpihovanju narodnega, rasnega, verskega ali
drugega sovraštva in nestrpnosti,
- nasprotovanje vsakršnemu spodbujanje k nasilju in vojni.
- zmanjševanje revščine in neenakosti.
- za vključevanje in skupne potenciale raznolikosti, s katerimi lahko naša
država v konkurenčnosti, napredku in trajnostnemu razvoju tekmuje tudi z
največjimi.

 ohranjanje javnega dobra, naravnih bogastev in zdravega
življenjskega okolja
poudarki:

-

za varstvo naravnih vrednot na območju Slovenije,

-

za ohranitev in izboljšanje zdravega življenjskega okolja in proti njegovemu
onesnaževanju.

 zagotavljanje ustreznih varnostnih in obrambnih zmogljivosti
Slovenije
poudarki:

-

izhodišče zagotavljanja varnosti države je mirovna politika ter kultura miru
in nenasilja,

-

zagotavljanje varnosti s preprečevanjem in odpravljanjem ogrožanja
temeljnih vrednot, določenih z ustavo in zakoni,

-

varnostni in obrambni sistem, ki zagotavlja nedotakljivost in celovitost
državnega ozemlja.

 tovarištvo in solidarnost v okviru zveze, društev in v razmerju do
drugih sorodnih veteranskih organizacij
poudarki:

-

skrb za ohranjanje prijateljskih vezi in vsestransko pomoč policistom, ki so
bili ranjeni v vojni, ter svojcem policistov, ki so padli v vojni za Slovenijo,

-

razvijanje prijateljskih odnosov med člani zveze in društev ter z drugimi
sorodnimi veteranskimi društvi.

 domoljubje in patriotizem
poudarki:

-

aktivno državljanstvo,

-

državljanska vzgoja.

IV.
Uresničevanje Listine vrednot vsako leto na svojem rednem zasedanju obravnava skupščina zveze,
ki oceni aktualnost vsebine Listine, jo po potrebi dopolni ali spremeni ter sprejme usmeritve za
njeno izvajanje.
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