
lzhojojoc iz sorodnih ciljev in nolog delovonjo no5ih orgonizocij in izhojojo- iz potrebe,

do usklodimo delovonje noiih orgonizocij pri uresni-evonju posebnih in skupnih

interesov no5ego poslonstvo ter no podlogi odloditev in pooblostil prisiojnih orgonov
orgonizocij, kijih zostopomo, smo sklenili

DOGOVOR

o sodelovonju domoljubnih in veteronskih orgonizocij Slovenije

l. Podpisnice tego dogovoro so domoljubne in veteronske orgonizocije, koterih

pripodniki delujejo v jovnem interesu no podrocju obrombe, ohronjonjo

vrednot bojo za lostno drZovo in norodovo somoohronitev, rozvijonjo

domoljubjo in rodoljubnih trodicij ter si prizodevojo zo ohronitev miru in soZitjo

med norodi. Te orgonizocije so:

- Tvezo druSiev rrGenerol Moister<< (ZDGM),

- Dru5tvo zo negovonje rodoljubnih trodicijTlGR Primorske.

- Zveza zdruienj borcev zo vrednote norodno-osvobodilnego bojo Slovenije

(zzB NoB),

- Tvezo dru5tev vojnih involidov Slovenije (ZDVIS),

- Zveza veteronov vojne zo Slovenijo (ZVVS),

- Tvezo slovenskih dostnikov (ZSe),

- Tveza policijskih veteronskih druStev Sever (zdruzenje sever) in

- Dru5tvo MORiS Kodevsko Reko (Dru5tvo MORIS).

K dogovoru o sodelovonju lohko pristopijo tudi druge domoljubne in

veteronske orgonizocije, 6e delujejo v smislu L odstovko 1. tocke lego

dogovoro.

2. Domoljubne in veteronske orgonizocije bodo usklojevole svojo dejovnost in

sodelovole pri uresni-evonju ciljev in nolog skupnego pomeno ter interesq,

zlosti pri:

- ohronjonju in uveljovljonju domoljubjo in domoljubnih vrednot,

- ohronjonju in negovonju spomino no prelomne trenutke v boju zo slovenski

norod in domovino,

- ohronjonju vrednot, ustvorjenih v bojih zo osomosvojitev Slovenije skozi

zgodovino,

- prizodevonju za mir v svetu in

- prizodevonju zo uveljovljonje splo5ne deklorocije o 6lovekovih provicoh.



3. Podpisnice dogovoro :

- bodo sodelovole pri skupni obeleZitvi mednorodnego Dnevo miu, 21,
septembro,

- bodo, v sodelovonju s Protokolom Republike Slovenije, sodelovole pri

obeleZitvi drZovnih proznikov z udeleZbo proporov in predstovnikov
domoljubnih in veteronskih orgonizocij,

- bodo sodelovole pri posvetovonju o identitetiSlovenske vojske dones,

- si bodo prizodevole, do bodo skupni povezovolni dlen med civilno druZbo
in Slovensko vojsko,

- bodo priprovile osnutek predlogo o tem, no kotere osrednje prireditve
domoljubnih in veteronskih orgonizocij bo morol biti povobljen predsednik
Republike Slovenije.

- bodo priprovile skupni progrom domovinske vzgoje,

- bodo sodelovole z drZavnimi orgoni pri oblikovonju zokonov in drugih
oktov o vorslvu provic vojnih veteronov in poloZoju domoljubnih ter
veieronskih orgonizocijv slovenski druZbi in

- bodo sodelovole pri usklojevonju zohtev, meril in pogojev zo finoncironje
delovo njo domolju bnih in vetero nskih orgo nizocij.

4. Nologe usklojevonjo bo oprovljol odbor predstovnikov orgonizocij
(koordinocijo), ki go vodi eno od orgonizocij podpisnic no nodin in v
zoporedju, kot se bodo dogovorili. Mondoi vodenjo koordinocije trojo eno
leto. Odloditve se sprejemojo soglosno (s konsenzom).

5. Podpisnico, ki bo prevzelo vodenje koordinocije, prevzemo nologe sklicevonjo
sestonkov in orhivironjo dokumentocije, ki se nono5o no delovonje
koordinocije. Vodjo koordinocije bo o zodevoh skupnego pomeno pobude
posredovol drZovnim orgonom in slovenski jovnosti.

6. Siro5ke v zvezi s sodelovonjem koordinocije po tem dogovoru bo pokrilo vsoko
podpisnico zose.

7. Dogovor je veljoven, ko go podpiSejo vse orgonizocije iz prve todke tego
dogovoro.

Ljubljono, 16. september 2008
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