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leto se končuje, zato je to čas, da se ozremo na opravljeno delo. v naši sekciji je 
bilo obsežno in vsebinsko bogato. Najprej iskrena hvala za vso pomoč in pod-
poro pri vodenju ipa sekcije slovenije, saj brez vašega sodelovanja niti sam niti 
sekcija ne bi mogli tako uspešno opraviti zadanih nalog. 

v okviru programa dela za leto 2015 smo pripravili konkretizacijo programskih 
usmeritev za leto 2015, ki so bile sprejete na viii. kongresu sekcije. konkreti-
zacija se je nanašala na izdelavo načrta motivacije članstva, analizo gibanja 
članstva, ureditev članske evidence z vidika določbe 1. člena statuta in izdelavo 
novih pravnih aktov, ki jih sekcija potrebuje za učinkovito delo. 

posebno prelomnico v delovanju ipa svetovne organizacije in sekcij pa 
pomenijo nekateri sklepi sprejeti na XXi. ipa svetovnem kongresu, ki je bil letos 
oktobra v limassolu na cipru. sprejeta so bila pravila in nov statut svetovne 
organizacije. posebej natančno so opredeljeni postopki pri ustanavljanju in 
sprejemanju novih članic in ob organizaciji svetovnega kongresa, postopek 
dela stalnega odbora in postopek dela mednarodnih komisij. vse spremembe, 
ki vplivajo na delo naše sekcije, bomo upoštevali tudi pri izdelavi naših pravnih 
aktov, vključno z novim statutom, katerega osnutek bomo pripravili leta 2016 
in ga posredovali v sprejem na našem naslednjem kongresu. 

delo v letu 2015 je bilo obsežno, saj smo organizirali in sodelovali na številnih 
mednarodnih prireditvah in srečanjih. aktivno smo in bomo sodelovali tudi v 
programu mednarodnega izobraževanja in drugih oblikah sodelovanja. aktiv-
no delo je potekalo tudi v ipa regionalnih klubih. 
pozornost namenjamo vsem našim članom, še posebej, če so se znašli v stiski 
in so potrebovali pomoč. takrat smo jim v skladu z določenimi pravili pomaga-
li tudi s finančnimi sredstvi, če je bilo to potrebno, saj imamo za ta namen 
finančna sredstva v obliki socialnega sklada. tako bomo pomagali članom v 
stiski tudi v prihodnje.  

zavedamo se, da so dobri medsebojni odnosi ter dobri odnosi med poli-
cisti in državljani porok za uspešno delo. prav zato pri delu posebno skrb 
namenjamo prijateljstvu, medsebojni pomoči in sodelovanju ter za-
konitemu delu ob spoštovanju temeljnih človekovih pravic in svoboščin.  
geslo SERVO PER AMIKECO - SLUŽITI PRIJATELJSTVU bo tako tudi v prihod-
nje naša stalnica. 

Bliža se naša 25-letnica delovanja, ki jo bomo primerno obeležili v naslednjem 
letu. kraj in čas bomo sporočili pravočasno. v ta namen je imenovan organizaci-
jski odbor, ki je že pričel z delom. 

vesele božične praznike in srečno, uspešno ter vse dobro v novem letu 2016. 

Spoštovane članice in člani IPA sekcije 
Slovenije, spoštovane policistke in policisti, 
dragi IPA prijatelji,

Stanislav FICKO                                                                                          
PREDSEDNIK         
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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 povezu-
jejo 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.

I.SPLOŠNE DOLOČBE
1.člen
mednarodno policijsko združenje - ipa (international police 
association) – sekcija slovenije, klub ljubljana (v nadalje-
vanju: klub) je prostovoljna organizacija, ki združuje in pove-
zuje aktivne in upokojene delavce mNz/policije, pooblaščene 
pripadnike uprave za izvrševanje kazenskih sankcij in drugih 
državnih služb s policijskimi pooblastili v republiki sloven-
iji na osnovi poklicnega tovarištva, vzajemnosti, izmenjave 
strokovnih izkušenj ter medsebojne pomoči in podpore.

ime kluba je: mednarodno policijsko združenje - ipa (interna-
tional police association) – sekcija slovenije, klub ljubljana.  
krajše ime kluba je: ipa klub ljubljana.

II. NAMEN IN CILJI ZVEZE
6. člen
Namen in cilj zveze je povezovanje društev in širjenje varnos-
tne 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;
- 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.

II. NAMEN IN CILJI KLUBA
6. člen
Namen kluba je skrbeti za širitev varnostne kulture in pove-
zovanje aktivnih in upokojenih delavcev policije, pripadnikov 
uprave za izvrševanje kazenskih sankcij in drugih državnih 
služb s policijskimi pooblastili v republiki sloveniji, ki ga dose-
ga s tem, da se zavzema za:

- izmenjavo izkušenj s področja delovanja;
- širitev strokovnih znanj preko domače in tuje literature;
- visoko strokovno raven dela kluba;
- spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju  
   kluba v duhu vodila »servo per amikeco – služiti v 
   prijateljstvu«.

III. ČLANSTVO
6. 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.

III. ČLANSTVO
8. člen
član kluba lahko postane vsaka oseba iz 1. člena tega statuta. 
članstvo v klubu je prostovoljno. kdor želi postati član kluba, 
mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kat-
eri izrazi željo postati član kluba in se zaveže, da bo deloval v 
skladu s statutom kluba in plačeval članarino.

klub ima redne, častne in zaslužne člane.

v pomoč  za razmišljanje  sem  uporabil  statistiko,  gibanja 
članstva po klubih in posledično tudi v sekciji. le skupaj lahko 
ugotovimo, ali je upad članstva neka  normalna pot razvoja  
organizacije, posebno  v zadnjih letih  delovanja  in splošnih 
družbenih pogojev, v katerih živimo in delamo v  naši  domo-
vini.
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delo ipa mednarodne policijske zveze - sekcije slovenije v letu 2015 temelji na temeljnih načelih in ciljih ipa mednarodne-
ga 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. konkretizacija ene izmed nalog v letu 2015 je bila:   

izdelava analize gibanja članstva za obdobje zadnjih pet let, da bi ugotovili razloge za padanje članstva. Na podlagi analize 
bi izdelalii načrt in ukrepe za povečanja članstva.

za uvodno razmišljanje ponujam  nekaj  osnovnih statutarNih  določil sekcije in  ipa kluba ljubljana.

Dejavnosti IPA sekcije Slovenije

Besedilo

Istvan LIPNIK, generalni sekretar
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Motiviranost za delo v IPA  bi morala biti skladna z na-
meni in cilji IPA organizacije, in sicer: 

- širok izobraževalni program v okviru seminarjev, okroglih  
    miz ipd.;
- izobraževanje na vseh nivojih doma in v tujini;
- strokovna, športna, kulturna in druga srečanja;
- študijska in druga potovanja (izmenjava mladih policistov,  
   srečanje mladih ipd.);
- možnost spoznavanja policijske opreme, izmenjava stroko- 
   vni h izkušenj v zvezi s policijskim delom;
- pomoč članom in njihovim družinskim članom, tudi v tujini,  
  če se brez svoje krivde znajdejo v težavah ali stiski;
- koriščenje »ipa hiš« ter ostalih ugodnosti doma in v tujini;
- izmenjava strokovnih informacij na vseh nivojih.

v ipa organizaciji mora posameznik videti svoje interese, ki jih 
lahko uresničuje v okviru organizacije. to pomeni, da je interes 
obojestranski in le v tem primeru je delo uspešno in motivira-
nost zagotovljena. 

Potrebno je:
- krepiti prijateljske odnose in medsebojno pomoč med  
  policisti doma in v svetu;
- olajšati izmenjavo izkušenj na policijskem področju in  
  podpirati mednarodno policijsko sodelovanje;
- s svojim javnim delovanjem pozitivno vplivati na odnose  
  med policisti ter odnose med policisti in državljani;
- krepiti ugled policije in ipa organizacije;
- preko strokovnih potovanj in srečanj ter prireditev razširiti  
  znanje svojih članov in vzpodbujati razumevanje za  
  probleme drugih;
- v policijskih službah krepiti spoštovanje zakonov in  
  ohranjanje reda ter skrbeti za spoštovanje temeljnih   
  človekovih pravic in svoboščin;
- razvijati socialne, kulturne, športne in druge dejavnosti;
- organizirati zbiranje socialne pomoči za člane pa tudi za  
  nečlane v nesreči ali socialni stiski.

zavedati se moramo, da ima vsaka organizacija aktivne in 
neaktivne člane. žal se v ipa organizaciji še vedno dogaja, da je 
za nekatere člane edini motiv pridobitev ipa nalepke za vozilo. 
motiviranost za članstvo v ipa  mora biti program in dejavnost 
ipa organizacije, ki bo pritegnila tudi mlade policiste in upoko-
jene delavce. posameznik si mora sam izbrati dejavnost, ki mu 
je blizu.

osnovna dejavnost ipa organizacija se  odvija v regionalnih  
organizacijah, kjer se  tudi včlanjuje  ali  preneha  članstvo v 
tej organizaciji.

vsebina delovanja ipa sekcije slovenije in ipa regionalnih 
klubov se v zadnjih desetih letih ni bistveno spremenila. ak-
tivnost regionalnih klubov kot temeljnih nosilcev dejavnosti 
ipa temelji na posameznih tradicionalnih prireditvah posa-
meznih regionalnih klubov.

program mora vsebovati dejavnosti, ki so privlačne za vse 
članstvo. poznavajoč vsebino, obliko in metode dela, so v 
rk  spoznali, da je potrebno nekatere aktivnosti, ki jih člani 
množično sprejemajo in se jih udeležujejo, organizirati  in 
obogatiti z novimi spoznanji tudi v prihodnje.
kakšen naj bo program, je izziv za vodstvo zveze, predvsem 
pa za vodstva regionalnih klubov. po svetu je potrebo hoditi 

z odprtimi očmi, zbirati dobre prakse iz delovanja ipe  in jih 
udejanjati v delovanju. 

ko govorimo o vsebini, moramo ločiti, dejavnosti ipe, ki so 
povezane z:

-  množično udeležbo članov: kakšne so te dejavnosti, ki so  za  
   široki krog članstva;
-  ekipne dejavnosti – če hočete specializirane, kjer je udeležba  
   manjšega  števila članstva, ki ima potrebna znanja;
- individualne  aktivnosti članov, kjer član zaradi  svojih znanj  
  in možnosti sodeluje na določeni  prireditvi in predstavlja  
   našo sekcijo;
- dejavnost nosilcev funkcij v ipi;
- dejavnost uo, ko vzpostavljajo stike, navezujejo prijateljske    
   vezi, predstavljajo delo v naši sekciji itd.

odprte so vse možnosti sodelovanja med sekcijami in re-
gionalnimi klubi tujih sekcij, predvsem v okviru sosedskega 
sodelovanja.

žal se v zadnjem času posamezne programske vsebine izvaja-
jo v ožjih skupinah članov, kjer je to le interes posameznikov in 
ne moremo govoriti o interesu ipa organizacije. te aktivnosti 
temeljijo na interesu ožjih skupin, ki želijo, da jim te vsebine 
ipa organizacije tudi sofinancirajo. 

pomembno je tudi sodelovanje s policijo, carinsko upravo re-
publike slovenije in  upravo za izvrševanje kazenskih sankcij. 
zelo pomembno je sodelovanje na strokovnem področju, ker 
prej omenjeni organi razpolagajo s kadrovskimi in material-
nimi resursi, teme pa so tudi njihove strokovne zadeve.

sami smo odgovorni za svoja dejanja in nihče namesto nas 
ne bo pripravil   takšnih programov, katerih  vsebina našega 
delovanja bo povzetek idej iz vseh struktur našega članstva.
pri tem se je potrebno zavedati, da je delo v ipa organizaciji 
neprofesionalno. Največji prispevek je brezplačno prostovolj-
no delo v ipa organizaciji, ki ga je težko vrednotiti. zanesljivo 
ne bi bilo izvedenih številnih projektov, če ne bi bilo članov, ki 
svoj prosti čas namenijo za delo v ipa.

tako je financiranje omejeno predvsem na prihodke iz 
članarin in posameznih donacij. zaradi navedenega člani na 
številnih prireditvah prispevajo lastna finančna sredstva v ob-
liki štartnin, kotizacij ipd.

 ker ipa ne izpolnjuje pogojev za pridobitev statusa društva, ki 
deluje v javnem interesu, tudi ne more pridobiti javnih sred-
stev. programi so odvisni predvsem od razpoložljivih finančnih 
sredstev, vendar se z večjo aktivnostjo in enakimi finančnimi 
sredstvi lahko stori veliko več.

ključna ovira je omejena možnost včlanjevanja v ipa.

pri pregledu statistike članstva nam to nedvomno upada  - 
največ iz vrst policije. sistem zajemanja padatkov se uskla-
juje vsako leto. ob  koncu leta ugotavljamo število članov  
po vplačani članarini za tekoče  leto. Na čakanju nam ostane 
nekaj članov, ki v tem letu niso poravnali članarine. Nekaj smo 
jih predlagali v črtanje. imamo tudi podatek, koliko smo jih 
sprejeli v tekočem letu in  na novo  aktivirali, ker so ponovno 
pokazali interes  za članstvo.

05Dejavnosti IPA sekcije Slovenije
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UGOTOVIMO LAHKO :

- statistika ni popolna in zanesljiva. vprašanje  vodenja  
  statistike.
- zavedati se moramo, da ima vsaka organizacija aktivne in  
   neaktivne člane.
- osnovna dejavnost ipa organizacija se  odvija v regionalnih   
   organizacijah, kjer se  tudi včlanjuje  ali  preneha  članstvo v  
   tej organizaciji.
- v duhu statuta  sekcije in članic bi bilo  smiselno, da  najprej  
   pogledamo članice sekcije in potem iščemo rešitve za   
   sekcijo. tudi posamezne članice niso “vidne” ali prepoz 
   navne v sekciji. 
- število članov ipa  iz  vrst policije se je od  leta 2010 do leta  
  2014 zmanjšalo za 1151 članov.

- število zaposlenih  v policiji se je v tem obdobju zmanjšalo  
   za 1416 oseb.
- v obdobju od 2010 do 2014 smo iz  evidence ipa sekcije  
  slovenije črtali 1705 članov in na  novo sprejeli 372 članov.  
  razlika je 1333 članov.
- zakon o uravnoteženju javnih financ je  ustavil zaposlovanje  
   v javni upravi in nato je bilo  še sprejeto tako imenovano  
   prisilno upokojevanje.

- upravni odbori regionalnih klubov morajo biti sestavljeni  
   tako, da pokrivajo vse strukture članstva (carino, pravosodje,  
   upokojene..).
- zelo pomembno je tudi, kakšne zastopnike, poverjenike oz.  
   predstavnike ima uo ipa po posameznih enotah. kjer so  ti  
   dejavni in prenašajo informacije v obeh smereh, je aktivnost    
   vzpostavljena  in osipa članstva ni. dejavnost kluba  pa je  
   prepoznavna.
- motiviran upravni odbor posameznega kluba je podlaga za  
   motivacijo članstva. uo posameznega kluba mora  aktivno  
   sodelovati z vodstvom pu na svojem območju in organizira 
   ti čim več skupnih dogodkov z medsebojnim sodelovanjem.  
- vsebina delovanja ipa sekcije slovenije in ipa regionalnih  
   klubov se v zadnjih desetih letih ni bistveno spremenila. ak 
   tivnost regionalnih klubov kot temeljnih nosilcev dejavnosti  
   ipa temelji na posameznih tradicionalnih prireditvah.
- v manjši meri k temu prispeva tudi splošno  slabše ekonom 
  sko  stanje zaposlenih v sloveniji. do neke mere je po izjavah    
   članov  vzrok v prenizkih osebnih dohodkih, ki jih imajo  

   policisti. Novi upokojenci se praviloma izpišejo ali ne  
   plačajo  tekočo članarino,  ko dobijo prvo  pokojnino. 
- tudi, če bi sekcija zmanjšala članarino ali pristopnino  
   (odprava pristopnine, tako da ostane le letna članarina), to  
   ne bi bila rešitev. posledično bi bilo manj finančnih sredstev  
   za delovanje klubov in socialne pomoči. zaradi tega pa bi se  
   posamezniki še vedno izpisali iz ipe. 
- ali je res, da so naši člani (tako starejši kot mlajši) preveč  
   navajeni za članstvo nekaj dobiti, ne pa za članstvo nekaj  
   narediti? očitno smo tako starejši kot mlajši izgubili osno 
   ven čut pripadnosti stanovski organizaciji. pripadnosti ne 
   moremo zahtevati.
- je sedanja organiziranost ipa sekcije še ustrezna? imamo  
   organiziranih enajst (11) ipa regionalnih klubov, ki teritori 
   alno pokrivajo območja sedanjih in bivših policijskih uprav.  
   da bi bilo članstvo spet bolj množično, bi predlagal, da se  
   na naslednjem kongresu poskuša v ipo včlaniti tudi ostale  
   uslužbence mNz, ki do sedaj te možnosti niso imeli.

upravni odbor ipa sekcije slovenije se je na vi. seji  seznanil z 
gradivom, ki se nanaša na gibanje članstva za obdobje zadnjih 
10 let. poudarki iz razprave in ugotovitve pa so izhodišča za 
delo ipa regionalnih klubov in sekcije v prihodnje. 
   
Nihanje članstva je odvisno od različnih dejavnikov, na neka-
tere tudi ni mogoče vplivati zato pa je potrebno do članov 
gojiti spoštovanje, primerno komunikacijo in zagotavljati in-
formiranost o delovanju ipa združenja. 

III. Kongres

V času:

IV. Kongres

V. Kongres

VI. Kongres

VII. Kongres

VIII. Kongres

1999
2000
2001

Leto

2002
2003
2004

2005
2006
2007

2008
2009
2010

2011
2012
2013

2014

4250
6100
7076

Članov

6641
6849
6769

6986
7700
7596

8213
8632
9009

9311
8889
8327

7925

Leto
Člani iz policije
IPA -SI

2008
6980
8213

2011
7731
9229

2009
7300
8632

2012
7374
8889

2010
7607
9009

2013
6837
8327

2014
6456
7925
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XXi. svetovni ipa kongres je  potekal, od 13. 10 do 18. 10. 2015, 
v hotelu st. raphael v limassolu na cipru. kongresa sta se 
udeležila marjan prah podborški kot delegat in stanislav ficko, 
predsednik sekcije, kot opazovalec.  

prijavljenih je bilo 65 sekcij, predstavniki sekciji Botswana in 
japonska so se opravičili, s sekcijo iz mozambika pa se je izgu-
bila vsa komunikacija. med uradno povabljenimi sta bila tudi 
predstavnika institucije gimborn in gostje, ki so se konference 
udeležili na povabilo peB-a, oziroma po novem ieB-a.

čeprav je bil XXi. kongres volilni in je bilo sprejetih kar nekaj 
novih sprememb, je delo na kongresu  potekalo po ustaljen-
em urniku. mogoče je potrebno izpostaviti edino zaplete pri 
elektronskem glasovanju. Nekateri delegati so potrebovali 
kar nekaj časa, da so razumeli način in postopek glasovanja. 
po dveh dneh oziroma na volitvah je glasovanje potekalo ne-
moteno in brez zapletov.
 
kot so že sprejeli in izglasovali delegati na iec konferenci v 
potsdamu, so se na kongresu večinoma potrjevali sklepi iz lan-
ske konference v potsdamu. 
potrebno pa je omeniti, da je bila organizacija in izvedba kon-
gresa izvedena zadovoljivo z nekaj pomanjkljivostmi.   

uradni del kongresa se je pričel z otvoritvijo, kjer je podžupan 
limasolla uradno odprl kongres in vsem udeležencem zaželel 
dobro delo na kongresu. dejansko pa se je kongres pričel pop-
oldan, ko je ob pričetku kongresa vse delegate in opazovalce 
ter goste pozdravil mednarodni predsednik pierre-martin 
moulin. ob pričetku kongresa so bili izvoljeni tudi štirje urad-
ni števci, ki so bedeli nad glasovanjem. opravljeno je bilo še 
glasovanje, s katerim so delegati potrdili, da ima predstavnik 
turčije pravico glasovanja. še pred tem je mednarodni preds-
ednik navzoče seznanil s težavami delovanja ipa organizacije v 
turčiji, o težavah pa je navzoče seznanil tudi turški predstavnik. 
to glasovanje je potekalo z dvigom rok, saj elektronsko glas-
ovanje takrat še ni delovalo. po vseh opravljenih postopkih je 
imelo 65 sekcij glasovalno pravico in en glas ieB.

 dnevni red kongresa, skupaj z vsemi predlogi in predstavitva-
mi je bil obsežen, vendar je predsedujoči kongresa pierre-mar-
tin moulin, spretno in z dobrim vodenjem kongres pripeljal do 
konca brez večjih težav. malo je  bilo tehničnih težav (mikro-
foni, elektronsko glasovanje), vendar so se tudi te težave do 
konca kongresa uredile. poročila so bila sprejeta praviloma 
brez razprav. posebej pa je potrebno omeniti poročilo obeh 
blagajnikov, ki sta delegatom pojasnjevala finančno situacijo v 
svetovni organizaciji, stanje članstva in članarino. seveda stan-

XXI. Svetovni IPA kongres - 
Limassol, Ciper 2015

Skupinski posnetek udeležencev svetovnega kongresa IPA

Besedilo
Marjan Prah Podborški
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je ni rožnato (tukaj je bil izpostavljen izpad članarin iz turčije), 
prav tako pa so bili predstavljeni čedalje večji stroški ob or-
ganizaciji svetovnih kongresov. kljub razpravam posameznih 
delegatov, kako bi se stroški lahko zmanjšali, kaj dosti od tega 
ni bilo sprejetega. kljub temu sta bili obe poročili blagajnikov 
sprejeti. prav tako je bil sprejet okvirni finančni načrt za leto 
2016.

vsi predlogi peB-a so bili predstavljeni že na izrednem kon-
gresu lansko leto v Nemčiji, kjer so delegati z večino potrdili 
predloge tako, da je bila na kongresu izvedena le formalna 
potrditev. 

izvedeno je bilo tudi glasovanje predlogov posameznih ipa 
sekcij, ki pa je prav tako   potekalo brez težav, saj je bilo očitno, 
da se je ieB oz. predsednik že prej posvetoval, tako s člani ieB 
in posameznimi predlagateljicami, saj je bilo kar nekaj predl-
ogov umaknjenih.
predsednik in generalni sekretar sta predstavila vse kandidate 
za posamezne funkcije, vsak kandidat je imel nato tri minute 
časa za svojo predstavitev. kot je bilo že omenjeno, so tokratne 
volitve prvič potekale elektronsko. volitve so potekale zadnji 
dan kongresa. po predstavitvi vseh kandidatov za posamezne 
funkcije, se je ieB formalno poslovil od dosedanjih članov. 
Nato so se pričele volitve za posamezne funkcije, in sicer že po 
novem statutu. volitve so potekale brez zapletov, volilo se je 
za vsako funkcijo posebej. izvoljeni so bili:

predsednik mednarodne zveze je Pierre-Martin Moulin iz 
švice

generalni sekretar Georgios Katsaropoulos iz grčije

predsednik komisije za zunanje zadeve Alexey Gankin iz 
rusije  

predsednica komisje za profesionalne zadeve May-Britt Ri-
naldo s švedske   

predsednica komisije za kulturno-socialne zadeve Gal Sharon 
iz izraela
 vodja administracije  Stephen Crockard iz anglije   

mednarodni blagajnik  Romain Miny  iz luxembourga

mednarodni blagajnik za socialne zadeve Wolfgang Ga-
brutsch iz avstrije

Novost pri volitvah so bile tudi volitve za podpredsednika 
svetovne organizacije. po določbah novega statuta je samo en 
podpredsednik in ne tako, kot do sedaj, ko so bili vsi predsed-
niki komisij tudi podpredsedniki. 

izvoljena je bila Gal SHARON iz izraela

Za notranja nadzornika sta bila izvoljena: 
1.  demetris demetriou iz cipra  
2.  michael Walsh  z irske   

po končanih volitvah se je novo izvoljeni odbor predstavil 
vsem navzočim. posamezni izvoljeni kandidati so se še enkrat 
vseh delegatom in navzočim zahvali za zaupanje in so oblju-
bili, da bodo izpolnili svoje obljube, ki so jih predstavili ob kan-
didaturi. 

Novo izvoljeni mednarodni izvršilni odbor (IEB)

po obveznem fotografiranju in čestitkam vsem izvoljenim je 
novi/stari predsednik podal še mnenje o poteku kongresa, se 
zahvalil vsem akterjem, ki so pripomogli pri izpeljavi kongresa.
pred zaključkom kongresa so se s kratkimi predstavitvami 
predstavile še sekcije: srbija, švedska, Brazilija, islandija, 
kanada in kenija.

po predstavitvi sekcij je predsednik zaključil konferenco, še 
pred tem pa je imel zadnjo besedo predsednik sekcije ciper 
michael odysseos, ki se je prav tako vsem zahvalil za trud pri 
organizaciji in izpeljavi kongresa, vsem ostalim pa se je zah-
valil za obisk njihove dežele.

kljub nekaterim pomanjkljivostim je bil kongres uspešno 
izpeljan do konca. organizatorji so poskrbeli za prevoz z 
letališča in nazaj (cca. 60 km od letališča).  

Na kongresu je bila predstavljena tudi organizacija in delovan-
je projekta “arthur troop schoolarship”. tudi za naslednje leto 
je bil med mnogimi kandidati izbran kandidat iz slovenije 
mitja vidmar.

ipa sekcija slovenije je prejela srebrno priznanje za delovanje 
spletne strani ipa sekcije slovenije.

Naš delegat marjan prah podborški, ki je bil član komisije za 
notranje zadeve, je prejel bronasti znak mednarodne organi-
zacije za delo v mednarodni komisiji.                        
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ipa sekcija češke je Xvi. konferenco vzhodne in srednje ev-
rope, med 21. 5. in 24. 5. 2015, organizirala v mestu teplice nad 
Bečvou na češkem.

omenjene konference sva kot predstavnika ipa sekcije 
slovenije udeležila podpredsednik ipa sekcije slovenije vinko 
otovič in mednarodni delegat marjan prah podborški.

prvi dan po prihodu vseh delegacij oz. gostov so organizatorji 
organizirali kratek sprejem v hotelu, v katerem smo se nast-
anili in kjer je potekala konferenca. 

Naslednji dan se je pričel uradni del konference. uvodno 
besedo je podal podpredsednik ipa češke miroslav klonder, 
pozdravni govor pa je imel predsednik ipa češke josef Neruda. 
vse delegate in goste je pozdravil tudi predstavnik svetovne 
ipa organizacije  in direktor policijske uprave okrožja, ki je 
gostil konferenco. po vseh pozdravnih govorih je bila pred-
stavljena tema konference: “treNutNe težave  ipe v evropi”. 
konference so se udeležili delegati iz naslednjih držav: avstri-
je, Nemčije, švice, Bolgarije, latvije, finske, estonije, litvanije, 
slovenije, hrvaške, poljske, madžarske, grčije  in gostiteljice 
češke.
Nekaj povabljenih držav se iz različnih razlogov konference ni 
udeležilo oz. ni poslalo svojih delegatov.

urnik konference je sicer potekal nemoteno. veliko je bilo 
razpravljanja glede upada članstva v celotni svetovni organi-
zaciji. o temi je razpravljal tudi generalni sekretar svetovne or-
ganizacije in se skliceval na željo, ki jo svetovna organizacija oz. 
predsednik ima, in sicer da bi se vsi člani potrudili in poskušali 
privabiti čim več mladih članov. seveda pa je vprašanje, kako 
to storiti, kako animirati ljudi, da bi postali člani ipe. izpostav-
ljenih je bilo nekaj predlogov, predvsem v smislu organiziranja 
raznih srečanj, izobraževanj, športnih dejavnosti itd ... 

kot rečeno se je na to temo razvila debata, saj so posamezni-
ki razčlenili različne probleme v sekcijah, vendar pa se je na 
koncu vse vrtelo okoli članstva v ipi, nezainteresiranosti za 

članstvo in problematiko včlanjevanja mlajši policistov in poli-
cistk v ipa združenje, vendar pa nekega recepta za izboljšanje 
te problematike ni bilo. seveda pa so organizatorji že na 
začetku opozorili, da je to srečanje oz. konferenca, na kateri ne 
pričakujejo nekih uradnih zaključkov ali uradnih stališč. 

v drugem delu konference nas je obiskal generalni direktor 
češke policije, pozdravil je vse delegate, se vsakemu pred-
stavniku sekcije predstavil in z vsakim izmenjal nekaj besed.

 

generalni sekretar georgios katsaropoulos je vse udeležence 
seznanil z delom peB-a in s pripravami na svetovni kongres 
na cipru ter podal informacije glede volitev in problema-
tike v posameznih članicah.   osredotočil se je predvsem na 
sekcijo turčije, od katere ne dobijo nobenih informacij in do 
sedaj svetovna organizacija (blagajnik) še ni prejela noben-
ega plačila članarine. ob tem je generalni sekretari seznanil 
vse navzoče, da se je do po sedaj znanih podatkih v lanskem 
letu število članov zmanjšalo za okoli 30.000. seveda pa je to 
neuradna številka, natančne informacije bodo posredovane v 
gradivu za svetovni kongres.
Na koncu uradnega dela konference je  delegat ipa finske vse 
navzoče s kratko predstavitvijo ipa finske seznanil, da bo na-
slednja Xvii. konferenca vzhodne in srednje evrope v mestu 
joensuu, od 19. 5. do 22. 5. 2016.

delegati so se strinjali s predlogom gostitelja, da bo Xviii. kon-
ferenca potekala v romuniji.

XVI. Konferenca Vzhodne in 
Srednje Evrope na Češkem
Besedilo
Marjan Prah Podborški

S konference

V družbi s predsednikom IPA Češke, generalnim direktorjem češke policije in 
generalnim sekretarjem PEB-a
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po pozdravnih nagovorih je sledila predstavitev proaktivnega 
kriznega menedžmenta. direktor Nick Yordanov iz agencije in-
tertek je predstavil uspešno delo na področju dela varnostnih 
služb na kriznih območjih, kot sta irak in afganistan. ob tem 
je bilo seveda moč razumeti ponudbo državam udeleženkam 
konference za propagiranje njihovega programa za usposa-
bljanje varnostnikov zasebnega varovanja in pridobivanja cer-
tifikatov za delo na kriznih območjih, kot pooblaščene agenci-
je za izdajo ustreznih certifikatov za delo na kriznih območjih.

v nadaljevanju je vyra stankova, prav tako iz agencije intertek, 
predstavila iso standard 39001:2012, ki je namenjen izvajanju 
dobrih praks na področju varnosti cestnega prometa. certifi-
kat je namenjen vodstvenim strukturam, ki se ukvarjajo z var-
nostjo cestnega prometa.

predstavitev s področja agencije intertek je nadaljevala dr. 
mara guzzetti, ki je govorila o vplivu različnih zdravil na var-
nost v prometu in predvsem odkrivanju škodljivih posledic 
posameznih novih zdravil, ki jih na tržišče producirajo far-
macevtske firme. v svojem predavanju je poudarila, da je za 
varnost v prometu škodljiva uporaba viagre, mamil in tablet 
za uravnavanje visokega pritiska.    

po kosilu je bil organiziran ogled mesta varna. ob tem smo 
obiskali zgodovinski muzej mesta varna, si ogledali šolski ob-
servatorij mornariške vojaške šole in obiskali eno izmed plovil 
pomorske policije. Nekateri izmed nas smo bili deležni kratke 
vožnje s tem plovilom.    
 v soboto je bila po programu predvidena vsebina s področja 
dela ipa sekcij. otvoritveni nagovor je imela predsednica ipa 
sekcije Bolgarije zinaida gantcheva.

prva podpredsednica gal je v nadaljevanju predstavila 
uspešno izvedeno strokovno srečanje “predstavnikov sekcij 
za zvezo”, ki delujejo v okviru mednarodne socialne komisije 
(isc). ob tej priložnosti se je zahvalila ipa sekciji ciper za 
pomoč in organizacijo strokovnega srečanja. vsem sekcijam je 
bilo tudi že poslano poročilo o izvedbi strokovnega srečanja.

predsednik ipa sekcije ciper odysseos je v nadaljevanju pred-
stavil potek priprav na svetovni kongres, ki bo v mesecu okto-

v organizaciji ipa sekcije Bolgarije, v varni, je, od 4. do 7. junija 
2015, potekala konferenca ipa mediteranskih sekcij. konfer-
ence so se poleg naše sekcije in gostitelja udeležili  predstavni-
ki ipa sekcij hrvaške, rusije, izraela, moldavije, grčije, švice, ro-
munije, španije, portugalske, cipra in francije.  

po programu konference je bil 4. junija predviden prihod, 5. 
junija otvoritev, konferenca in popoldanski izlet, 6. junija na-
daljevanje konference, v popoldanskem času izlet, zaključek z 
gala večerjo in 7. junija odhod.  

konferenco je s pozdravnim govorom odprla predsednica ipa 
sekcije Bolgarije zinaida gantcheva. v otvoritvenem delu kon-
ference so sodelovali še: vyra stankova, pomočnica direktorja 
regijske agencije see iNtertek, hristo terzvisky, šef mejne 
policije regije varna, gal sharon, 1. podpredsednica medn-
arodne ipa organizacije in georgi kostov, šef kabineta gener-
alnega sekretarja mNz Bolgarije.  

Konferenca IPA mediteranskih 
sekcij v Varni v Bolgariji 
Besedilo
Mihael Burilov
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pred zaključkom drugega dne konference sta bile podani še 
informaciji o dveh dogodkih. predstavnik ipa sekcije španije 
je podal kratko informacijo o srečanju mladih, predstavnik ipa 
sekcije grčije pa je pozval k čim večji udeležbi v tekmovanju 
ob razstavi slik, ki je namenjeno v počastitev njihove 50- let-
nice.   

razpravo je s kratkimi povzetki zaključila predsedujoča kon-
ference zinaida. prisotne je pozvala še k potrditvi organizacije 
konference ipa mediteranskih sekcij v letu 2016 v rusiji in is-
kanju organizatorke v letu 2017. predstavnik ipa sekcije rusije 
je potrdil organizacijo konference v letu 2016. konferenca bo 
v začetku junija 2016 v moskvi. program bo pripravljen in vs-
ebinsko bo bivanje v rusiji za en dan daljše, za isto ceno kot v 
Bolgariji.  

konferenco v letu 2017 bo organizirala ipa sekcija moldavije. 

po kosilu smo se odpeljali na ogled samostana in individualni 
obisk starega mestnega jedra varna.
po vrnitvi z ogleda je sledila večerja z izmenjavo daril.

bru na cipru. priprave potekajo po predvidenem urniku. glede 
na število rezerviranih sob je poudaril, da vabi predstavnike 
različnih sekcij, da se tega dogodka udeležijo v čim večjem 
številu, ker je v tem času na cipru še vedno poletna sezona. 

predstavnik ipa sekcije grčije kyriakos je med udeležence kon-
ference že v začetku drugega dne razdelil dva dokumenta: pis-
ni predlog ipa sekcije grčije za obravnavo na svetovnem kon-
gresu o novi ipa izkaznici v obliki plačilne kartice z veljavnostjo 
5 let in pisno kandidaturo njihovega člana georgiosa katsa-
ropoulosa za funkcijo generalnega sekretarja mednarodne 
organizacije. 

 glede na to, da bodo na cipru volitve za funkcije v mednarod-
ni organizaciji in da rok za vložitev kandidatur še ni potekel, 
je odisseosa zanimalo, ali poleg pisne kandidature člana ipa 
sekcije grčije, ki smo jo prejeli, lahko prisotni predstavijo kan-
didate svojih sekcij. prvi se je oglasil predstavnik ipa sekcije 
rusije, aleksej, ki je predstavil svojo kandidaturo za predsed-
nika profesionalne komisije. v programu dela te komisije želi 
povezati ipo s civilnimi službami s področja športa, kulture, 
marketinga, itd. kot partnerje oziroma prijatelje ipa. Na ta 
način bi dogodke v organizaciji posameznih ipa sekcij lahko 
dvignili na kvalitetnejši nivo. 

prva podpredsednica in predstavnica ipa sekcije izraela gal je 
prisotne obvestila, da bo ponovno kandidirala za prvo pod-
predsednico in s tem za predsednico mednarodne socialne 
komisije. 

mnenje ob predstavljenih kandidaturah sta izrazila še pred-
stavnik ipa sekcije švica, andrea in izraela, haim. prvi je bil 
mnenja, da je ipa “stara” in da potrebuje v svojih vrstah med 
funkcionarji mlade ljudi. drugi je bil član peB-a v letih od 1991 
do 1996, pozna vse kandidate in podpira predstavljene kan-
didature. 
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na območju Balkana ustvarile nove sekcije in da je cilj konfer-
ence, predvsem odpreti nove projekte, ki temeljijo na prostor 
in strokovno problematiko policije v tem prostoru. prav tako 
je eden od ciljev konference pomoč albaniji pri sprejetjuu v 
svetovno ipa organizacijo.   

 v nadaljevanju je predsednik ipa hrvaške večkrat poudaril, da 
Balkansko - jadranska konferenca ne posega v namene in cilje 
ipa mediteranskih konferenc ali konferenc ipa sekcij srednje in 
vzhodne evrope. to je podkrepil s posameznimi alinejami 1. 
poglavja osnutka deklaracije o ustanovitvi Balkansko - jadran-
ske konference. Na koncu je prisotne seznanil, da sta sekciji 
ipa madžarske in srbije opravičili svojo prisotnost zaradi ob-
veznosti njihovih predstavnikov ob begunski situaciji, sta pa 
ipa sekciji ukrajine in slovaške izrazili željo po sodelovanju na 
tovrstnih konferencah. otvoritev je zaključil z ugotovitvijo, da 
so za organizacijo konference v naslednjih letih že zainteresir-
ane tri sekcije. 

po zaključku svojega uvodnega nagovora je predsednik ipa 
hrvaške povabil k besedi še generalnega sekretarja peB-a 
georgios katsaropoulosa. katsaropoulos je pozdravil vse pris-
otne in svoj govor navezoval na nastalo begunsko krizo in s 
tem problematiko na Balkanu ob reševanju tovrstne krize. v 
tem vidi pomen tovrstnih konferenc in aktivnega sodelovanja 
ipa sekcij - udeleženk konference.   

po zaključku govora je katsaropoulos predsedniku ipa hrvaške 
izročil darilo peB-a, predsednik ipa hrvaške pa njemu plaketo  
1. Balkansko - jadranske konference.

po odmoru je sledil delovni del konference. predsednik ipa 
hrvaške je na kratko ponovil vsebino osnutka deklaracije 
o ustanovitvi Balkansko - jadranske konference in povabil k 

1. ipa Balkansko - jadranska konferenca v organizaciji ipa 
sekcije hrvaške je potekala, od 25. do 27. septembra 2015, v 
kraju slano v bližini mesta dubrovnik. konference so se poleg 
naše sekcije in gostitelja udeležili predstavniki ipa sekcij Bih (z 
območja trebinje), makedonije, črne gore, grčije, Bolgarije in 
pa predstavnika ipa sekcije v ustanavljanju iz albanije.    

po programu konference je bil 25. septembra do 18.00 ure 
predviden prihod v kraj slano, 26. septembra otvoritev, kon-
ferenca, popoldanski izlet, večerja, 27. septembra pa odhod 
po zajtrku.   

konferenco je s pozdravnim govorom odprl predsednik ipa 
sekcije hrvaške milenko vidak. v otvoritvenem delu konfer-
ence je sodeloval še generalni sekretar peB georgios katsaro-
poulos. predsednik ipa hrvaške je v uvodu povedal, da so se 

1. IPA Balkansko - Jadranska konferenca v 
kraju Slano pri Dubrovniku na Hrvaškem 
Besedilo
Mihael Burilov
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2014 so v svojih zbirnih centrih registrirali 11.000 oseb. pris-
otne sekcije je pozvala k izmenjavi dobrih praks na področju 
dela z begunci. 

kot predstavnik ipa hrvaške je strokovni referat predstavil 
dr. davor čorak s sodelavko. vsebina njune predstavitve se je 
nanašala na problematiko nasilja med mladimi in posledicami 

odvisnosti mladih. podrobno sta opisala vzroke in posledice 
odvisnosti mladih zaradi uživanja alkohola, prepovedanih 
substanc (droge) in predvsem spleta (zasvojenost z igrami 
na srečo, izsiljevanje in raznovrstne oblike psihičnega nasilja 
z uporabo različnih medmrežij ). Na hrvaškem so na podlagi 
projekta espad (european school survey project on alcohol 
and drugs) ugotovili, da je že 80% osnovnošolcev poskusilo 
alkohol, kar 30% teh pa je bilo že opitih. zasvojenost med 
mladimi je velik problem in zahteva takojšnje preventivno 
ukrepanje z udeležbo vseh (staršev, stroke, države). posledice 
zasvojenosti med mladimi se z ekonomskega vidika ocenju-
jejo z visokimi zneski.  

Na nobeno izmed predstavitev prisotni niso imeli dopolnilnih 
vprašanj. 

predsednik ipa hrvaške se je vsem izvajalcem strokovnih ref-
eratov zahvalil. 
po kosilu smo se iz kraja slano odpeljali v bližnji kraj ston, kjer 
smo si ogledali soline in izdelavo soli v tem kraju, ki je tradi-
cionalna že iz časov dubrovniške republike. v kraju ston so 
poznani še po obzidju iz časov dubrovniške republike in po 
gojitvi školjk - kamenic (ostrig). te smo tudi poskusili. iz kraja 
ston smo se odpeljali na kmečki turizem, kjer je bila organ-
izirana večerja, nastop lokalnega plesnega društva in izmen-
java spominskih daril. 

v nedeljo po zajtrku sva se zahvalila za gostoljubje, prijetno 
druženje ter krenila nazaj proti sloveniji.

razpravi o osnutku. k besedi se je prijavil samo katsaropou-
los, tokrat kot predstavnik ipa grčije. predlagal je, da sekcije 
- organizatorke naslednjih konferenc udeleženkam vsaj en 
mesec pred konferenco pošljejo temo strokovne problema-
tike, ki se bo na konferenci obravnavala in da vsaka sekcija - 
organizatorka vsem udeleženim sekcijam pošlje zapisnik po 
končani konferenci. predsednik ipa hrvaške se je obvezal, da 
bo obveznost pisanja zapisnika vnesli v osnutek deklaracije 
o ustanovitvi, prav tako pa da bo zapisnik o prvi konferenci 
posredovan vsem udeleženim sekcijam. sledilo je glasovanje, 
in sicer sprejetje osnutka deklaracije o ustanovitvi Balkansko - 
jadranske konference. 

Predsednik IPA Hrvaške je nato predstavil predlog nasled-
njih organizatork Balkansko- Jadranske konference: 

-  v letu 2016 ipa makedonija, 
-  v letu 2017 ipa grčija,  
-  v letu 2018 ipa Bolgarija.       

predlog je bil soglasno potrjen.  

konferenca se je nadaljevala s predstavitvijo strokovnih vse-
bin. prvi je bil k predstavitvi povabljen predstavnik ipa sekcije 
slovenije janez žabkar, višji policijski inšpektor v ukp gpu. 
Naslov njegove predstavitve je bil “struktura kd in varnostnih 
pojavov v slo po vstopu v eu”. vsebinsko je svojo predstavitev 

vezal tudi na delo policije na področju mednarodnega polici-
jskega sodelovanja, s poudarkom na obveznosti in načinu var-
ovanja zunanje schengenske meje in delovanje sis sistema 
(schengenski informacijski sistem). pri predstavitvi je bil pred-
stavljen postopek članice eu z begunci. 

sledil je referat predsednice ipa Bolgarije zinaide gantcheve. 
Bolgarija ima 2.700 km meje s turčijo, s katerega območja 
množično prihajajo begunci na območje Bolgarije. za Bolgari-
jo je seveda to velik problem in zato poskušajo oziroma so pri 
zaključku izvajanja trilateralnega sodelovanja med Bolgarijo, 
grčijo in turčijo. v Bolgariji ocenjujejo, da gre proti zahodni 
evropi kar 40% beguncev preko Bolgarskega ozemlja. v letu 
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v opoldanskih urah smo se poslovili od naših prijateljev iz 
srbije, ki so se izkazali kot dobri gostitelji. dogovorili smo 
se o srečanju, ki bo prihodnje leto pri nas v sloveniji.

v letošnjem letu bi morala ipa sekcije slovenije organizirati 3. ses-
tanek ožjih upravnih odborov ipa sekcije slovenije in srbije. vendar 
je bila želja ipa sekcije srbije, da bi letos oni organizirali medsebojno 
srečanje, ker bi radi z našo ipo sekcijo kot prvi podpisali sporazum 
o sodelovanju in pobratenju med ipa sekcijo srbije in ipa sekcijo 
slovenije.

tako smo člani ožjega upravnega odbora ipa sekcije slovenije, dne 
7. 11. 2015, odpotovali v Beograd, kjer so nas že pred vstopom v Be-
ograd pričakali njihovi člani ipe z motorji ter nas pospremili do ho-
tela slavije, kjer smo bili nastanjeni. po nastanitvi so nas pospremili 
do doma narodnih poslancev na dedinju, kjer so bili že zbrani člani 
ožjega upravnega odbora ipa sekcije srbije na čelu s predsednikom 
dr. Neboljšo panteličem. po kratki predstavitvi in spoznavanju sta 
predsednika ipa sekcije srbije dr. Neboljša pantelič in predsednik 
ipa sekcije slovenije stanislav ficko pristopila k podpisu naveden-
ega sporazuma. po podpisu je sledila izmenjava protokolarnih daril 
med sekcijama in nato slavnostno kosilo, kjer so si člani obeh sek-
cij izmenjavali izkušnje pri delu ter se dogovarjali o nadaljnjem 
sodelovanju med obema sekcijama, ki je bilo že doslej zelo dobro. 
pri tem pa ne smemo pozabiti, da je medsebojno sodelovanje zelo 
prisotno med posameznimi regionalnimi klubi obeh držav. 

zvečer smo ob odlično pripravljenih tradicionalnih srbskih jedeh na 
znameniti za turiste zelo dobro poznani skadarliji nadaljevali z iz-
menjavo izkušenj in se dogovarjali o nadaljnjih aktivnosti obeh sek-
cij. oba predsednika sekcij sta ugotavljala, da je sodelovanje med 
obema sekcijama zelo dobro in da bomo s takim dobrim sodelovan-
jem nadaljevali.

Naslednji dan smo se po zajtrku odpravili na ogled novih prostorov 
ipa sekcije srbije, ki so jih s pomočjo vlade republike srbije pridobili 
v uporabo. pisarne in sobane so sodobno opremljene in so namen-
jene raznim sprejemom in delu njihove sekcije.

Srečanje vodstev IPA sekcije Slovenije 
in IPA sekcije Srbije v Beogradu
Besedilo
Vinko Otovič

Podpis sporazuma o medsebojnem sodelovanju in pobratenju med 
obema sekcijama

Skupinski posnetek vseh udeležencev po podpisu sporazuma

V pisarni predsednika IPA sekcije Srbije

Posnetek pred vhodom v prostore IPA sekcije Srbije
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po večerji je sledil še družabni večer, kjer smo si neformalno 
izmenjavali svoja mnenja.

Naslednji dan smo se poslovili od naših prijateljev s hrvaške, 
jim zaželeli srečno pot domov ter se dogovorili, da se prihod-
nje leto zopet srečamo, in sicer na hrvaškem.

skupni sestanek obeh ožjih upravnih odborov ipa sekcije 
slovenije in ipa sekcije hrvaške  je postal že tradicionalen, saj 
smo imeli že 9. skupni sestanek, ki ga je letos organizirala ipa 
sekcija slovenije, in sicer od 24. do 25. oktobra 2015 v dravo-
gradu na koroškem.

Naše prijatelje s hrvaške smo pričakali na mejnem prehodu 
gruškovje ter jih pospremili v hotel dravograd v dravogradu.

goste s hrvaške je v dravogradu sprejel predsednik sekcije 
stanislav ficko ter ostali člani ožjega upravnega odbora.

po kosilu smo se odpeljali v mežico, kjer smo se s pravim 
rudarskim vlakom in opremljeni v rudarsko opremo odpeljali 
do osrčja rudnika svinca in cinka. vožnja po 3,5 km dolgem 
rovu je edinstveno doživetje. Nato pa so nam izkušeni vodniki 
predstavili zgodovino rudarjenja od začetkov pred 350 leti do 
zadnjih dni rudarjenja v preteklem stoletju.
Na koncu »službe« pa smo se okrepčali s pravo knapovsko 
malico. 

 po vrnitvi v hotel smo imeli sestanek vodstev obeh sekcij. 
vsebina pogovorov na sestanku je tekla o sodelovanju obeh 
vodstev in sodelovanju ipa regionalnih klubov. oba predsed-
nika sekcij sta ugotavljala, da je sodelovanje med obema sek-
cijama zelo dobro in da bomo s takim sodelovanjem nadalje-
vali. Največ pa je bilo govora o zadnjem svetovnem kongresu, 
ki je bil na cipru in spremembe, ki so nastale, ter o 1. Balkan-
sko - jadranski konferenci, ki jo je letos organizirala ipa sekcije 
hrvaške v dubrovniku.

Sestanek vodstev IPA sekcije  
Slovenije z IPA sekcijo Hrvaške
Besedilo
Vinko Otovič

15Dejavnosti IPA sekcije Slovenije



December 2015

v Beogradu je, od 29. 5. do 31. 5. 2015, potekala 10. skupščina 
ipa sekcije srbije. delegacijo ipa sekcije slovenije sta sestavl-
jala predsednik stanislav ficko in podpredsednik vinko otovič. 
Navzoče so bile še delegacije ipa sekcij avstrije, madžarske, 
grčije, romunije, črne gore, hrvaške, češke, švedske, rusije, 
cipra, švice, velike Britanije, izraela, albanije, poljske ter Bosne 
in hercegovine. Nastanjeni smo bili v več hotelih v Beogradu. 
predstavnika slovenije in večina drugih gostov iz tujine smo 
bili  nastanjena v hotelu slavija. 

 vse aktivnosti so potekale po izdelanem programu, ki smo ga 
prejeli ob prihodu.  svečana otvoritev skupščine je potekala v 
soboto, 30. 5. 2015, ob 11.00 uri v kongresnem centru sava v 
Beogradu. skupščina ipa sekcije srbije, ki je bila tudi volilna, 
se je nato nadaljevala v popoldanskem času. po nagovoru in 
pozdravu predsednika ipa sekcije srbije dragana petkovića 
je imel svoj nagovor še predsednik svetovne ipa organizaci-
je pierre martin moulin, predsednik ipa regije Beograd dr. 
Nebojša pantelić in svetovalec predsednika vlade republike 
srbije vladimir Božović. sledil je bogat in zanimiv kulturni pro-
gram. ogledali smo si tudi film o življenju in delu v regiji ipa 
Beograd.
 
po zaključku uradnega dela so delegati odšli na zasedanje, 
gostje pa smo odšli na ogled mesta Beograd. v nadaljevan-
ju smo si ogledali še «Beli dvor«, kjer danes živijo potomci 
kralja aleksandra karadjordjevića. po kosilu smo se odpeljali 
v mestno hišo, kjer sta imela predsednik svetovne ipe pierre 
martin moulin in novi predsednik ipa sekcije srbije dr. Nebojša 
pantelić krajša nagovora.

ipa sekcija srbije se je izkazala kot dober gostitelj. vse ak-
tivnosti so potekale v okviru programa, sam program pa smo 
zaključili s svečano večerjo v soboto zvečer, ko smo se z ladjo 
odpeljali po reki savi. Na ladji je potekal tudi glasbeni program 
in izmenjava daril. srečanje je bilo tudi izvrstna priložnost za 
pogovore z večinoma novo izvoljenimi člani uo ipa srbije, 
predvsem pa s člani tujih delegacij. 

Udeležba na 10. skupščini IPA  
sekcije Srbije v Beogradu
Besedilo
Vinko Otovič
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sicer do mesta gradaćac, nas je ločila približno ena ura vožnje 
in postanek pri obnovljenem samostanu. ustavili smo se za 
krajši čas, le toliko, da smo uspeli slišati nekaj besed o tem sa-
mostanu in si ogledati galerijo s slikami pretežno balkanskih 
umetnikov. samostan deluje še danes, šest pravoslavnih meni-
hov živi v bližini.
Nadaljevali smo pot proti gradaćcu. vredno je omeniti, da smo 
se peljali mimo ogromnega sejmišča »arizona«, kamor se ve-
liko ljudi odpravi na poceni nakupe (to je tudi slovenska des-
tinacija). izstopili smo z območja Brčkega distrikta in prispeli 
v gradaćac, kanton tuzle. tu so se nam pridružili tamkajšni 
policisti, skupaj s komandirjem policijske postaje  gradaćac, 
za nas so pripravili program, saj je kanton tuzla organizator 
in je pred ustanovitvijo ipa regionalnega kluba, sekcije ipa 
Bih. prva postojanka v mestu je bil stolp gradina, lastništvo 
družine  gradaščevića-husejn-kapetana,  iz katerega je mogoč 
ogled celotnega mesta. gradaćac je mesto polno zgodovine, 
mi smo pa izvedeli nekaj predvsem o stolpu, v katerem smo 
se nahajali. po kratki razlagi smo imeli na vrhu stolpa kosilo. 
postrežena je bila tradicionalna hrana. po kosilu nas je čakala 
še ena destinacija v mestu, jezero. mesto gradaćac ima dve 
veliki  umetni  jezeri, ki ju odlikuje predvsem njuna globina 

(največja globina je 18 metrov). pri enem izmed jezer smo se 
ustavili na kavi, drugega smo  bežno oplazili s pogledi. od-
pravili smo se nazaj, mimo zdravilišča ilidža v gradaćcu, ki je 
specializiran za kronične bolezni, postraumatska stanja, rev-
matske, nevrološke in ginekološke bolezni, do našega hotela 
v Brčkem. 
ko smo prispeli nazaj v središče mesta, smo bili primorani izs-
topiti iz kombija in iti peš nazaj do hotela. ulice so bile namreč 
preplavljene z ljudmi in samo tako smo se lahko vrnili. množica 
se ni razšla vse do poznih ur, ko je bilo na ulicah še vedno več 
ljudi, kot pa jih lahko vidimo npr. v celju sredi dneva. po mestu 
so se sprehajali predvsem mladi, je pa definitivno na število 
ljudi vplivalo tudi, da so v teh dneh potekali maturantski plesi. 
do glavne večerje nas je ločila še kakšna ura. večerja je 
potekala v hotelu. za tako imenovano druženje smo sedeli 
zelo razpršeno. Nekateri zelo formalni in resni, drugi pa so se 
sprostili in zaplesali ob petju pevke. 
Naslednje jutro je sledil kratek zajtrk, za njim obvezna kavica 
in slovo. Nato sva, tako kot tudi ostale delegacije, odpotovala 
proti domu.    

skupščina ipa Bosne 
in hercegovine je 
potekala od 29. do 31. 
5. 2015. organizacijo 
je prevzel ipa region-
alni klub  Brčko. Brčko 
je mesto tik ob meji 
s hrvaško na severu 
Bosne in hercegovine 
in spada pod repub-
liko srbsko. hotel, v ka-
terem so udeležence 
konvencije nastanili, je 
bilo moč videti še pred 
prečkanjem meje. pre-
hod s hrvaške v Bih 
je bil viden, znano je, 
da je Brčko močno 
prizadela desetletje 

oddaljena vojna. znaki vojne niso več vidni, se pa mesto trdno 
drži njihovega tradicionalnega stila gradnje in ureditve in ve-
liko daje na kulturo. organizirana je bila nastanitev v prenov-
ljenem hotelu “grand hotel posavina”. poleg nas so se srečanja 
udeležile še ipa sekcija hrvaške, srbije, črne gore in posa-
meznih delov Bosne in hercegovine. ipa sekcija makedonije 
je udeležbo odpovedala v zadnjem trenutku. slovenijo sta na  
srečanju predstavljala  alojz hrnčič in Božidar pezdevšek . 
za prvi dan srečanja ni bilo predvidenih posebnih aktivnosti, 
saj tudi ni bilo natančno določenega časa zbiranja. zvečer 
smo obiskali še en hotel, in sicer smo imeli tam rezervacijo za 
večerjo. do odhoda na večerjo naj bi bili vsi gostje že zbrani, 
ampak sta načrte premešala člana ipa črne gore, ki sta prispe-
la šele, ko je hrane v že omenjeni hotelski restavraciji skoraj 
zmanjkalo. Na poti do hotela, ki nudi pogled na reko savo, 
smo imeli priložnost, da smo si lahko ogledali mesto Brčko, saj 
smo do tja odšli peš. večerja je bila bolj namenjena sprostitvi 
kot pa resnim pogovorom. 
Naslednje dopoldne, po zajtrku v hotelu, se je pričel uradni del 
skupščine, ki je potekal v konferenčni sobi hotela. začetek pro-
slave je bil ob enajsti uri dopoldne, trajala pa je približno dve 
uri. uradni del je zajemal vrsto govorov, podelitev priznanj in 
lahkoten pogovor med udeleženci. poseben gost srečanja je 
bil minister za notranje zadeve kantona tuzla, ki je nato os-
tal z nami do konca srečanja. Na skupščini  je bila tudi izmen-
java daril. ipa Bosne in hercegovine je nato vsem prisotnim 
tujim udeležencem izročila »listiNo prijateljstva«. ob tej 
priložnosti je predsednik sekcije miro sučiĆ, posebej poudaril, 
da je bila ipa slovenije prva, ki je prispevala denarna sredst-
va, kot pomoč ob katastrofalnih poplav v letu 2014, čemur je 
sledil močan aplavz prisotnih na skupščini.
 
 srečanju je sledil izlet. prva destinacija izleta je bil voden ogled 
mesta Brčko. vodnik je pripovedoval z veliko zagnanostjo, 
predvsem o zgodovini in vojni na tem območju. Nato je sledila 
vožnja z manjšim avtobusom za nas, goste, in nekatere člane 
ipa Bosne in hercegovine. Na poti do končne destinacije, in 

Skupščina IPA Bosne in Hercegovine
Besedilo
Alojz Hrnčič, Božidar Pezdevšek
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zaželel  uspešno delo in  seveda ponudil pomoč  občine. 

ob 20. uri se je  v kulturnem domu v podgorici pričela svečana 
akademija v počastitev 1. obletnice ustanovitve ipa črne gore 
z bogatim in pestrim kulturnim programom  in nekaj
govori   povabljenih gostov. program je trajal  skoraj dve uri, 
srečanje pa nato še tri ure.

Naslednji  dan smo si  gostje in člani vodstva  v centru pod-
gorice  ogledali opremo črnogorske policije  in vojske, 
razstavili so jo za predstavitev opazovalcem  zveze Nato in 
svojim občanom. ker ni ravno  pretiranega veselja  do Nata, ki 
je bombandiral tudi črno goro, so pričakovali demonstracije, 
ki pa jih na veselje naših gostiteljev ni bilo.

Nato smo si ogledali staro prestolnico črne gore – cetinje. 
zgodovina cetinja se je pričela leta 1482, ko je vladar  ivan 
crNojevič zgradil naselje med planinami. začeli so graditi sa-
mostane in v enem izmed njih je začela delovati prva tiskarna 
v jugovzhodni evropi. stoletja je bilo cetinje mejno območje 
z osmanskim cesarstvom.  Na Berlinskem kongresu 1878  je 
črna gora postala 27. neodvisna država v evropi. v dvorcu 
kralja Nikole, ki  je zelo ohranjen, so vidni sledovi moderne 
dobe XX. stoletja in njegovi dosežki.

ob 20. uri smo zaključili  svečano večerjo v prijetnem okolju 
gostišča blizu  podgorice, kjer smo si izmenjali  spominska 
darila in si zaželeli vse dobro v nadal jnem skupnem delu .   
ipa sekcija črne gore se je izkazala kot dobra gostiteljica. 
srečanje je bilo tudi  priložnost za pogovore s člani ipa črne 
gore, ki so polni elana in navdušenja nad organizacijo,ki so jo 
ustanovili. 

v kraju podgorica v črni gori je, od 2. 4. do 5. 4. 2015, potekala 
1. obletnica ustanovitve ipa sekcije črne gore. Na obletnico 
so bile povabljene delegacije ipa sekcij iz: srbije, Bih, hrvaške, 
makedonije, slovenije, romunije, madžarske, turčije in  pred-
stavniki ipe v ustanavljanju iz albanije.  srečanja se niso 
udeležile sekcije: madžarske, Bolgarije, turčije in makedonije. 
delegacijo ipa sekcije slovenije sta sestavljala  generalni sek-
retar istvan lipNik in član uo  robert mesiček. 

vse aktivnosti so potekale po predhodno izdelanem pro-
gramu.  v petek, 3. 4. 2015, smo   predstavniki sekcij posadili 
pred mNz črne gore drevo prijateljstva, nato smo se, ob 10. 
uri, udeležili sprejema pri ministru za notranje zadeve, ki je 
poudaril tesno sodelovanje  z ipa sekcijo črne gore na  vseh 
področjih dela doma, predvsem pa pri vzpostavljanju stikov s  
policijami  po svetu. predsednik sekcije vojislav dragovič  je 
poudaril pomen pomoči,ki  jim  jo nudi mNz, saj s svojimi  500 
člani, kot pravijo, ne bi uspeli narediti to, kar so.

ob 11. uri je bila v  preddverju hotela kratka otvoritev 1. 
skupščine ipa črne gore, kjer se je predsednik zahvalil vsem 
sekcijam za nesebično podporo in pomoč pri ustanovitvi sek-
cije leta 2013 in nato leta 2014 pri sprejetju v  polno pravno 
članstvo mednarodne organizacije. v imenu gostov  se je za 
povabilo zahvalil generalni sekretar ipa srbije, ki je  mentorska 
sekcija črni gori.

Nato so nas odpeljali v predmestje podgorice,  v bivšo  
podzemno letališče jNa, kjer  je sedaj čudovita vinska klet 13. 
jul plantaže  a.d., kateri pripada 50 procentov vseh vinogradov 
v črni gori.

v popoldanskem času nas  je v svoji rezidenci sprejel  preds-
ednik občine podgorica, ki je članom ipa in njeni organizaciji 

Prva obletnica  
ustanovitve IPA Črne Gore
Besedilo
Istvan LIPNIK
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injal na legendarno švedsko skupino aBBa in igral svetovne 
uspešnice pozno v noč.   

v nedeljo sva se po zajtrku v hotelski restavraciji poslovila od 
prijaznih gostiteljev in drugih delegacij. v hotel je prišel tudi 
predsednik ipa sekcije slovaške, ki nama je zaželel srečno pot 
domov. 

                                                                                 
                                                                                                                          
 
                                                                                       

ipa sekcija slovaške je, od 7. 11. do 9. 11. 2014, v Bratislavi, 
praznovala 20-letnico ustanovitve. obletnice se je udeležilo 
7 delegacij: iz slovenije, hrvaške, avstrije, češke, madžarske, 
poljske in Nemčije.

omenjene konference sva kot predstavnika ipa sekcije 
slovenije udeležila podpredsednik ipa sekcije slovenije mihael 
Burilov in predsednik nadzornega odbora milan marinšek. 
                                                                               
po prihodu v Bratislavo sva odšla  v hotel radisson blue carlton 
v starem središču Bratislave. v recepciji naju je pričakal preds-
ednik ipa sekcije slovaške ignatak jan in generalni sekretar 
Welnitz jan. ob 19.00 uri smo imeli v priročni samopostrežni 
restavraciji hotela večerjo, na kateri sta bila poleg trinajstih 
gostov iz tujine prisotna še predsednik in generalni sekretar 
ipa sekcije slovaške. predsednik nas je v kratkem nagovoru 
pozdravil in se nam zahvalil za udeležbo. 
        
Naslednji dan, v soboto, 8. 11. 2014, smo se po zajtrku odpravi-
li na voden ogled mesta, ki je potekal v angleškem jeziku. z 
nami sta odšla tudi predsednik in generalni sekretar. 

obiskali smo pomembne trge in stavbe starega dela mesta 
Bratislave. zadnji del ogleda so nas peljali z vlakcem, in sicer na 
grad, ki se bohoti nad starim mestom, in na ogled slovaškega 
parlamenta.    
od tu smo se z vlakcem peljali v rezidenco slovaškega preds-
ednika in si jo v celoti ogledali. v veliki sprejemni dvorani smo 
se fotografirali.
 
ob 13.00 uri smo se vrnili v hotel, kjer smo imeli kosilo v hotel-
ski restavraciji. popoldne smo imeli prosto.

ob 17.00 uri se je v eni od dvoran hotela začela svečana pri-
reditev ob 20. obletnici ipa sekcije slovaške, na kateri so bili 
navzoči predstavniki ipa sekcije slovaške, predstavniki policije 
in predstavniki pravosodne policije, ki so prav tako včlanjeni 
v ipa sekcijo slovaške. daljši nagovor je imel predsednik ipa 
sekcije slovaške ignatak jan. 

Nagovor je imel tudi predstavnik  ipa svetovne organizacije, 2. 
podpredsednik Werner Bush iz Nemčije. med nagovori je bil 
kulturni program, v katerem je nastopil dekliški pevski zbor iz 
Bratislave s svojimi solisti. Na koncu prireditve so razvili prapor  
ipa sekcije slovaške in podelili priznanja najzaslužnejšim 
članom, ki so se odlikovali s svojim delom ter prispevkom v 
zadnjih dvajsetih letih. priložnostna darila navzočim sekcijam 
so nas čakala že na stolih pri naši mizi, kjer sta nama delala 
družbo predstavnika hrvaške sekcije ivan svet in emil ladher 
iz osijeka. po končani slovesnosti ob 20. obletnici smo del-
egacije iz vabljenih sekcij predale predsedniku ipa slovaške 
priložnostna darila. 

večer se je nadaljeval s slavnostno večerjo, ki jo je streglo os-
ebje iz hotela. Na odru pa je nastopal ansambel, ki je spom-

20-letnica IPA sekcijeSlovaške
Besedilo
Milan Marinšek
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četrti dan smo se najprej odpravili na paintball. razdelili smo 
se v tri skupine s po dvema ekipama, ki sta se »bojevali« med 
seboj. zadetki so, kljub zaščitnim oblačilom, kar boleči, pred-
vsem pa smo se v poletni vročini pod njimi pošteno oznojili. 
zaradi tega smo, predno smo se odpravili v restavracijo na 
kosilo, imeli »skupinsko tuširanje« kar z vodo iz cevi za zal-
ivanje. Na koncu ne le da smo bili umazani in preznojeni, smo 
imeli še mokra oblačila. Bilo pa je vsaj zabavno in osvežujoče. 
ta dan smo si ogledali in poslušali še kratko predstavitev en-
ega najstarejših parlamentov v mestu gernika. po večerji smo 
spremljali tudi prvih sedem predstavitev držav oz. regij, iz kat-
erih so prišli posamezni udeleženci srečanja. 
peti dan smo iz našega hotela v Bilbau odšli v san sebastian, 
kjer smo si ogledali mestne znamenitosti. kasneje smo se pre-
izkusili v lokalni baskovski igri z žogo. Bilo je kar težko, a to ni 
bil razlog, da se pri tem ne bi, kot vedno, zabavali. po kosili smo 
šli na plažo, kjer smo imeli prosto. večino časa smo preživeli v 
vodi, skakali z visokih pomolov in igrali odbojko na mivki. pred 
vrnitvijo v hotel smo se odpravili še po nakupih. 
šesti dan smo si ogledali Bilbao in se po kosilu odpravili proti 
galiciji.
dan za tem je bilo zelo hladno. pihal je veter, temperature pa 
niso dosegle 20 stopinj celzija. ogledali smo si svetilnik ter z 
bunkerji utrjeno obalo v la coruñi. osupli smo bili nad velikan-
skim topom iz druge svetovne vojne. popoldne smo si ogledali 
še akvarij, katerega glavna atrakcija je dva in pol meta dolg 
morski pes. zaradi nizkih temperatur smo se nato namesto na 
plažo odpravili po nakupih.

tradicionalno mednarodno srečanje mladih je letos potekalo 
pod okriljem ipa skcije španija. od prvega do petnajstega av-
gusta nas je 58 najstnikov iz 28 držav odkrivalo španijo. Nar-
edili smo več kot 2.500 km po pokrajinah katalonija, Baskija, 
galicija, kastilja-leon in madrid, si pri tem ogledali številne 
svetovne znamenitosti, bili smo deležni ogleda zanimivih 
prikazov, pri tem smo se imeli priložnost ukvarjati z novimi in 
privlačnimi aktivnostmi.
zaradi zamude letala iz züricha sem v Barcelono prispel šele 
sredi noči, kar pa prijaznih gostiteljev sploh ni motilo. Nenaz-
adnje so tudi ostali prihajali (in ob koncu odhajali) ob zelo 
različnih urah, nekateri tudi dan prej ali kasneje. razumljivo, saj 
so bili iz različnih koncev sveta, od južne in severne amerike, 
preko azije do avstralije in Nove zelandije. za prva dva dneva 
so nas nastanili v študentskem naselju univerze v Barceloni. 
že prvi dan smo vstali zgodaj in se v spremstvu policistov na 
motorjih s kolesi odpravili na ogled Barcelone in njenih zna-

menitosti. Najdlje smo se zadržali na štadionu nogometnega 
kluba Barcelona. ogledali smo si muzej, slačilnice, vip prostore 
ter seveda tudi tribune in igralno površino. ogled smo končali 
v pristanišču, od koder smo se z ladjico odpravili še na ogled 
mesta z morja. Na večerjo, ki je zavlekla pozno v noč, smo se 
vrnili v študentsko naselje. kmalu smo ugotovili, da se bomo 
morali na pozne večerje, ki lahko trajajo tudi več ur, kar nava-
diti, saj je to pri gostiteljih nekaj čisto običajnega.
Naslednji dan smo se po zajtrku odpravili v zabaviščni park, 
kjer smo se odlično zabavali in smo bili ves dan prosti. park 
ima enega najatraktivnejših »vlakcev smrti«. povečerjali smo v 
študentskem domu, potem pa smo se utrujeni hitro porazgu-
bili po svojih sobah.
tretji dan smo po zajtrku spakirali svoje kovčke, saj smo se 
odpravljali v Bilbao, našo naslednjo postojanko. Na poti smo se 
z gondolo povzpeli na montserrat, znamenito špansko božjo 
pot. v tej nazobčani in težko dostopni gori so španci skrili kip 
device marije pred arabskimi osvajalci in po osvoboditvi izpod 
njihove oblasti tam zgradili cerkev. gora nudi izjemen razgled 
po okolici, saj je daleč naokoli edina tako visoka vzpetina. v 
Bilbao smo prispeli pozno popoldne, si izjemoma privoščili 
zgodnjo večerjo, po njej pa smo do trdne teme igrali nogomet 
na bližnjem igrišču.

Mednarodno srečanje mladih 2015
Besedilo
Martin Boc
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mestnem trgu. po sprejemu v mestni hiši in nagovoru župana 
smo si ogledali še grad z značilno arabsko arhitekturo, iz časov, 
ko so v teh krajih vladali arabci. vendarle moram priznati, da 
nas je po dveh tednih tako intenzivnega življenja počasi začela 
zdelovati utrujenost. želja po novih doživetjih je bila še vedno 
močna, telo pa je počasi odpovedovalo poslušnost.
Naslednji dan popoldne so me pospremili na letališče. tokrat 
sem bil zaradi zamude letala prisiljen ostati v zürichu čez noč, 
saj sem zamudil let proti ljubljani. letalski prevoznik je poskr-
bel za vse, tako da je bilo vse skupaj le koristna izkušnja več.
v prispevku je opisan le del resnično bogatega in privlačnega 

programa, pisanega na kožo mladim, za kar je treba izraziti 
priznanje in iskreno zahvalo organizatorju. seveda pa srečanje 
ni le ogledovanje takšnih ali drugačnih znamenitosti in zan-
imivosti ter preizkušanje v različnih aktivnostih, pač pa tudi, 
ali morda celo predvsem, druženje z vrstniki, ki prihajajo z 
različnih koncev sveta.
če vam je pisanje vzbudilo zanimanje, si lahko na spletni strani 
ipa sekcije španija preberete še kaj več o srečanju, predvsem 
pa si ogledate številne fotografije, ki vam bodo zagotovo vz-
budile skomine po tem, da bi bil vaš otrok ali vnuk morda že 
naslednje leto, ko bo srečanje v združenih državah amerike, 
del te zgodbe.

Naj še enkrat omenim in pohvalim organizatorja. kot so 
zapisali na spletni strani, so se za srečanje pripravljali dve leti 
in čeprav so imeli izkušnje z organizacijo mednarodnih dog-
odkov, je bilo prvič, da so imeli opravka z najstniki. moramo 
jim priznati, da so delo opravili več kot odlično.

osmi dan smo zapustili obalo Biskajskega zaliva in se od-
pravili v santiago de compostela. Nameravali smo si ogledati 
katedralo, kjer se konča znamenita več sto kilometrov dolga 
romarska pot, vendar bi morali zaradi vrste predolgo čakati. 
ogledali smo si le mestno jedro, nato pa nadaljevali v vodni 
park, kjer smo ostali do večera. po večerji v naših apartmajih 
smo spakirali stvari in se pripravili na zgodnji odhod, ki nas je 
čakal naslednji dan.
Na ta dan smo vstali že ob peti uri in se odpravili proti kastilji-
leon. Na poti do valladolida, ki je bil naš naslednji cilj, smo 
si privoščili še dveurno hojo po hribih in nato nazaj grede 
veslanje s kanuji po največjem španskem ledeniškem jezeru. 
po večerji, čeprav utrujeni, smo se odpravili še na čudovito 
nočno vožnjo po mestu.
deseti dan je bil eden tistih, ki je nam mladim najbolj pisan na 
kožo. le 45 minut smo potrebovali od valladolida do palencie, 
mesta, kjer smo ves dan preživeli v doživljajskem parku, v kat-
erem smo plezali po umetnih stenah, streljali z lokom, veslali, 
se spuščali po vrveh …  Namesto večerje smo imeli piknik, 

nato pa le še sproščen klepet in spanje.
Naslednji dan smo se neobičajno pozno odpravili proti 
našemu naslednjemu cilju – madridu, zaradi česar pa program 
ni bil nič manj bogat kot sicer. že na poti smo se ustavili v se-
goviji, kjer smo si ogledali enega najmogočnejših in najbolje 
ohranjenih akvaduktov iz časa rimskega imperija. po prihodu 
v madrid nas je najprej sprejel in pozdravil predsednik ipa re-
gionalnega kluba madrid. ogledali smo si muzej, v katerem 
smo se seznanili z zgodovino mestne policije. popoldne smo 
si ogledali santiago Bernabeu, nogometni stadion madridske-
ga reala, ter obiskali mestno hišo. zvečer sem prišel na vrsto 
za predstavitev svoje države. večina je bila presenečena nad 
raznolikostjo pokrajine glede na velikost ozemlja. upam, da jih 
nisem preveč prestrašil, ko sem povedal, da imamo tudi popu-
lacijo kakšnih petsto rjavih medvedov. za vse tiste, ki po vseh 
aktivnostih tega dne še vedno niso bili utrujeni, je bil organ-
iziran še nočni sprehod po mestu.
predzadnji dan našega druženja smo najprej odšli v narodni 
muzej prado. v enem največjih muzejev na svetu smo si lahko 
ogledali stvaritve različnih svetovno znanih umetnikov. za tem 
smo se odpravili še v nekoč kraljevi park, ki pa je sedaj dosto-
pen javnosti. popoldne so na glavni mestni policijski potaji za 
nas pripravili prikaz opravljanja nalog najrazličnejših special-
nih enot. po tem smo se odpravili po nakupih ter si na koncu 
privoščili za moj okus najboljšo večerjo v vsem času druženja.
tudi na zadnji dan našega druženja tempo naših aktivnosti ni 
popustil. že zelo zgodaj smo se odpravili proti zaragozi, kjer 
smo si najprej ogledali baziliko el pilar, ki stoji na glavnem 
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občni zbor ipa rk ljubljana se je odvil v sredo, dne 25. 3. 2015, 
ob 17.00 uri, v veliki predavalnici policijske akademije v tacnu, 
rocenska 56.

občnega zbora so se poleg delegatov udeležili še: Bojan žmuc 
iz pu ljubljana, radivoje uroševič kot predsednik pss, gabriel 
leban kot  predstavnik kluba maksa perca, alojz mesojedec 
kot predstavnik rk gorenjske in istvan lipnik  kot predstavnik 
ipa sekcije slovenije.

občni zbor je potekal v skladu s statutom kluba.

raprava o poročilh in  načrtih dela je potekala umirjeno. 
razživela se  je ob predstavitvi  sprememb statuta kluba. po 
razpravi so delegati vodstvo kluba pooblastili, da opravi ko-
rekcijske postopke znotraj statuta in opravi vse postopke za 
njegovo uveljavitev.

ob predlogu za novo vodstvo ni bilo razprave. Novi vodja ipa 
regionelnega kluba ljubljana je mihael Burilov.

za popestritev  poteka občnega zbora so poskrbeli  pevci 
moškega okteta.

po občnem zboru je bilo družabno srečanje udeležencev  v 
jedilnici policijske akademije.

• kako zagotoviti zainteresiranost članov za aktivnosti, ki jih  
   izvajajo v klubu,
• kako še popestriti dejavnost kluba,
• kako pridobivati  finančna sredstva in  nove člane.  

Nekdo od članov  je dejal, da je prišel, da sliši, kako  se 
porabi njegova  članarina. zanimiv zaključek pa je ta, da  ob  
sprejemanju programa dela ni bilo nobenih novih vsebin  ali 
razprav.

po   zaključku uradnega dela zbora  se je pričelo družabno 
srečanje, kjer  pa so se  rojevale nove  ideje  in predlogi.

občni zbor ipa rk Nova gorica je bil organiziran in izveden v 
četrtek, 23. 4. 2015, v prostorih pu Nova gorica. udeležil sem 
se ga kot predstavnik ipa sekcije slovenije.  

po izvolitvi organov občnega zbora je sledila predstavitev 
poročil. Na predstavljena poročila razprave ni bilo. 

volitve v organe rk so prav tako potekale brez posebnosti. 
predsedujoči je predstavil kandidatno listo. ker so bili za funk-
cije v organe kluba predlagani po en kandidat, so bile volitve 
javne. prisotni delegati so soglasno potrdili predlagane 
kandidate. za predsednika ipa rk Nova gorica je bil izvoljen 
marko terbovšek, komandir pp ajdovščina.  

po končanem občnem zboru je sledilo družabno srečanje 
udeležencev. 

zbor članov ipa regionalnega kluba za koroško je bil v 
četrtek, 26. 3. 2015, s pričetkom ob 17.00 uri, v prostorih 
gasilskega doma črneče. zbora  so se polega mene udeležili 
tudi predstavniki drugih društev. 

zbor članov  je  potekal v skladu s statutom kluba.

razprava po poročilih in drugih  točkah je potekala predvsem 
o tem:

Občni zbor  IPA  
regionalnega  
kluba Ljubljana

Občni zbor  IPA  
regionalnega kluba 
Nova Gorica

Zbor članov  IPA  
regionalnega kluba  
za Koroško

Besedilo
Istvan Lipnik

Besedilo
Istvan Lipnik

Besedilo
Mihael BURILOV
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policijski sindikat slovenije je, 5. junija 2015, v športni 
dvorani  osnovne šole koper praznoval 25 let delovan-
ja. Na podlagi sklepa uo ipa sekcije slovenije smo se 
udeležili navedene svečanosti. 

slavnostni govorniki so bili marjan fank, generalni di-
rektor policije, peter Bolčič, podžupan mestne občine 
koper in radivoj uroševič, predsednik policijskega 
sindikata slovenije. 

Na prireditvi so bili prisotni tudi državni sekretar 
Boštjan šefic, predsednik društva sever, predstavniki 
sindikalnih delegacij iz republike italije, hrvaške, Bosne 
in hercegovine, srbije, črne gore,makedonije ter drugi. 

pomen sindikata in njegovo vlogo je v slavnostnem go-
voru predstavil predsednik radivoj uroševič, pozdravil 
pa je tudi gdp generalni direktor policije marjan fank. po kulturnem programu so bili podeljeni priložnostni srebrni kovanci, in sicer 
vsem predsednikom regionalnih odborov pss in Noe gpu ter stanovskim organizacijam – društvu sever in ipa sekciji slovenije.  

Na zaključku prireditve so bili vabljeni gostje povabljeni na krajše druženje, člani sindikata pa so imeli v nadaljevanju dvodnevne 
sindikalne igre.

policijski sindikat slovenije je, 22. oktobra 2015, 
v predavalnici policijske akademije v tacnu or-
ganiziral 6. kongres pss. tudi ipa sekcija sloveni-
je se je odzvala povabilu k udeležbi.  

po programu organizatorjev kongresa so se va-
bljeni gostje udeležencem kongresa pridružili 
ob 12.00 uri. pred tem so delegati območnih 
policijskih sindikatov pss že obravnavali poročila 
organov in izvedli volitve. za predsednika pss je 
bil ponovno izvoljen radivoj uroševič. poleg vo-
litev za predsednika so bile izvedene volitve za 
nadzorni odbor in statutarno komisijo. 

delovni predsednik je vabljene goste seznanil s 
potekom kongresa do našega prihoda, potem 
pa smo bili povabljeni k nagovoru prisotnih. 
prvi je prisotne nagovoril pooblaščenec gpu 
za sodelovanje s pss. Naslednji govornik je bil 
predstavnik in sekretar sindikata javnega sektorja. prisotne je nagovoril še predsednik združenja sever in jaz kot predstavnik ipa 
sekcije slovenije. vsi vabljeni smo novo izvoljenemu predsedniku, kakor tudi ostalim novo izvoljenim predstavnikom, čestitali in jim 
zaželeli uspešno delo, čestitali smo jim za dosežene rezultate ter jim obljubili sodelovanje in podporo (v mejah in obsegu možnosti) 
pri njihovem nadaljnjem uresničevanju ciljev.   
sledila je podelitev priznanj članom pss. po podelitvi smo bili povabljeni na krajše druženje s predsednikom pss, radivojem 
uroševič, delegati ops pss pa so nadaljevali s svojim delom na kongresu.

Udeležba na 25. obletnici PSS v Kopru

Udeležba na 6. Kongresu PSS v Ljubljani

Besedilo
Bruno Ipavec

Besedilo
Mihael Burilov
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jine zbralo na lovski koči košenjak in po napornem vzponu na 
vrh, v sproščenem druženju ob prelepem vremenu zaključilo 
z užitki tonijevega kotla, dobrotah juretovega žara in hladni 
pijači. 
 

med aktivnostmi na področju športnih srečanj in tekmovanj 
smo 28. marca v soorganizaciji ipa sekcije slovenije in ipa 
članov pp slovenj gradec organizirali 1. državno prvenstvo v 
odbojki. kljub temu da ni bilo udeležb ekip vseh regionalnih 
klubov, je tekmovanje uspelo, dobili smo prve državne prvake, 
ekipo ipa koroške, in zagotovilo, da se ponovno srečamo v 
letu 2016, na 2. ipa državnem prvenstvu. 

ob ukinitvi policijske uprave slovenj gradec v letu 2011 smo 
se odločili, da vsakoletni turnir v kegljanju, ki se ga udeležijo 

ipa regionalni klub koroška je bil ustanovljen  leta 1992 in 
je vse do danes usmerjen v druženje med člani kluba, kar se 
odraža na vsakoletnih že tradicionalnih srečanjih, ki so prepoz-
navna izven meja delovanja regionalnega kluba.  

med že tradicionalnimi družabnimi srečanji, smo 7. marca, ob 
dnevu praznika žena, organizirali valentinov ples, tudi tokrat 
v slovenj gradcu, kjer nam je gostitelj Nama Nova pripravil 
okusno večerjo s petimi hodi, za prijetno razpoloženje s sku-
pino labodi je poskrbelo 149 udeležencev. 

partnerkam smo za praznik podarili cvetočo lončnico, večer pa 
smo popestrili z licitacijo darilnih paketov. 
že 22. planinski pohod na košenjak smo izpeljali zadnji vikend 
v mesecu avgustu, ko se je 61 pohodnikov iz slovenije in tu-

Dejavnosti v IPA  
regionalnem klubu Koroška
Besedilo
Iztok Ferk, predsednik RK Koroška
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ipa regionalni klub koroške je eden manjših po številu članov 
v sekciji slovenija, a smo enotni in poleg slogana svetovne 
ipa organizacije ‘’servo per amikeco’’ radi rečemo pri-
jateljstvo Nas združuje. 

ekipe pp in Noe ukinjene pu, preimenujemo v turnir liBra 
2011. turnir je bil organiziran, 16. aprila, na kegljišču intero-
kno v dravogradu, zmagala je, tako kot v preteklih letih, ekipa 
kluba upokojenih delavcev oNz, njihov najuspešnejši posa-
meznik je bil ivan ropič. 
skupina ipa članov s pp radlje ob dravi je v času prvomajskih 
praznikov, na otoku Braču,  obiskala nekdanjega sodelavca 
(sedaj je policist na pp Brač v supetaru), si ogledala objekt 
pp in znamenitosti otoka. 8 in 9 oktobra pa smo se člani ipa 
koroške in ipa celje udeležili planinskega pohoda v organi-
zaciji ipa zabok. v neformalnem srečanju z novim predsed-
nikom stjepanom šalamonom smo dogovorjeni o medsebo-
jnem sodelovanju in s tem predvidenem podpisom listine o 
sodelovanju. 

Na predlog in ob sodelovanju ipa sekcije slovenije smo, 24 
in 25 oktobra, gostili člane ožjih uo ipa sekcije slovenije in 
hrvaške. ob tej priliki so si ogledali podzemlje pece in rudnik 
svinca in cinka mežica, uradni in družabni del pa preživeli v 
hotelu dravograd.
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zraven planetov je za opazovanje zanimiva tudi nam najbližja 
zvezda – naše sonce. ker je neposredno gledanje v sonce 
(brez zaščite) zelo nevarno za naše oči, smo izdelali polarno 
sončno uro, s katero spremljamo deklinacijo našega sonca in 
si tako pričaramo ples svetlobe in sence na sončni uri.  
 

polarno sončno uro je dokaj enostavno izdelati, zato jo 
priporočamo, da si jo izdelate tudi vi. plesa svetlobe po njej 
boste zagotovo veseli tako vi, kot vaši najdražji, pa tudi otroci 
in vnuki.
prav tako si želimo, da bi o ipi slišali že naši osnovnošolci, zato 
smo na osnovnih šolah v cirkulanah in zavrču, 6.2.2014, izv-
edli astronomsko predavanje. učencem 6., 7., 8., in 9. razre-
dov obeh osnovnih šol smo predstavili naše sonce, planete, 
polarno sončno uro, razlago in izračune sončnega vzhoda in 
zahoda, sončni in dogovorjeni čas, juljijanski ter gregorjan-
ski koledar. prav tako smo jim predstavili, kaj je to ipa in kaj 
dela naš rskp štajerska. Najbolj pa smo bili veseli vprašanj 
učencev. obema osnovnima šolama in občini cirkulane se 
zahvaljujemo za povabilo. 

za člane ipa se skupina kasiopeja trudi tudi v času poletnih 
dopustov, zato smo, 10.8.2014, pripravili javno opazovanje su-
per lune, ki je bila tega dne v perigeju in je bila videti dosti 
večja kot običajno.

v časopisu Nedeljski, št. 2757, letnik 
53, št. 47, stran 7 je bil, 19.11.2014, 
je bil objavljen članek, ki ga je 
napisa miroslav slana- miros, z 
naslovom »Nasa med haloškimi 
kozami«,v katerem je bilo opisano 
merjenje sončnih eksplozij, ki bi 
lahko vplivale na električne napel-
jave in pogone in jih v sodelovan-
ju z ameriško vesoljsko agencijo  

v okviru ipa regionalnega strokovnega kluba policistov 
štajerske deluje skupina (interesno združenje) za astronomijo 
kasiopeja, ki jo je, 12.6.2009, ustanovil upravni odbor ipa rskp 
štajerske. zato bi s  tokratnim prispevkom želeli na kratko 
predstaviti edino tovrstno interesno skupino znotraj enega 
od klubov ipa sekcije slovenije. skupina kasiopeja združuje 
policiste, člane ipa, ki jih zanima astronomija, matematika in 
fizika. skupina je dobila ime po cirkumpolarnem ozvezdju sev-
erne nebesne poloble kasiopeji, ki je eno od 88 ozvezdij, ki 
jih je priznala mednarodna astronomska zveza. to ozvezdje so 
poznali že v prazgodovini, saj ga opisuje že ptolomej. v grški 
mitologiji je predstavljalo nečimrno kraljico  kasiopejo, ki se je 
bahala s svojo brezprimerno lepoto.  

skupina kasiopeja si ves čas svojega delovanje prizadeva as-
tronomijo približati članom ipa in skozi njo promovirati ipa. za 
lažje opazovanje zvezdnega neba je skupina izdelala 8 splet-
nih podstrani, ki delujejo znotraj portala ipa rskp štajerske. 
Na njih delujejo 4 kalkulatorji (sončni kalkulator, kalkula-
tor mrkov in men, kalkulator vzhodov, prehodov in zahodi 
sonca, planetov in lune ter kalkulator za izračun velike noči), 
koledar z izračuni julijanskega, rata, lilijanskega, zlatega ter 
solarnega števila, epacte in starosti lune od mlaja, zvezdna 
karta, rektascenzija in deklinacija sonca ter animacije as-
tronomskih pojavov, ki olajšajo astronomska opazovanja. teh 
8 spletnih podstrani je zelo dobro obiskanih, saj beležimo več 
kot 40000 obiskov. gre za daleč najbolj obiskane spletne pod-
strani našega kluba ipa štajerske, zato tudi bralce tega članka 
vabimo, da obiščete uvodno spletno stran kasiopeje, ki jo na-
jdete na povezavi http://mb.ipaslovenija.org/kasiopeja.htm.

člani kasiopeje menimo, da je opazovanje nočnega neba zelo 
zanimivo. potrebujemo le majhen daljnogled, ki ga ima skoraj 
vsakdo. z njim je mogoče na nebu videti  luno, merkur, ven-
ero, mars, jupiter, saturn, celo daljna planeta uran in Neptun, 
zvezne kopice, plinaste meglice in svetle komete. 

tudi s prostim očesom si lahko ogledamo zanimive nebesne 
pojave. tako smo, 28.5.2013, opazovali konjunkcijo planetov 
venere in jupitra z zelo zanimivim pojavom bližine planeta 
merkurja, ki smo jih tudi fotografirali. 

Skupina za astronomijo 
Kasiopeja pri IPA RSKP Štajerski
Besedilo
Albin Gradišnik, član UO IPA RSKP Štajerska 
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in se dan začne spet daljšati, kar simbolizira zmago dobrega 
nad zlim (svetloba premagala temo - dobro premagalo zlo). 
krščanstvo je praznik boga sonca preuredilo v božič, kot 

praznik  rojstva jezusa - odrešenika sveta. 
prav simbolika zimskega sončnega obrata me je navdala z 
mislijo, da članek zaključim nekoliko drugače kot običajno, 
z novoletnim voščilom. »veliko sreče in lepih sanj, naj vam 
prinese božični dan in novo leto 2016 naj zaživi, radosti polno, 
brez solz in skrbi …«

Nasa izvaja eden od članov kasiopeje (https://www.dnevnik.
si/1042688303).
      
tudi v letu 2015 smo za člane ipa, med 5 in 14.1.2015, pripravili 
opazovanje elongacije merkurja in konjunkcije merkurja in ve-
nere.

prav tako nismo mogli mimo najzanimivejšega astronomske-
ga pojava tega leta, delnega sončnega mrka, ki smo ga opa-
zovali, 20.3.2015, v okolici ptuja. potek sončnega mrka smo 
fotografirali. maksimalna faza je v tem delu slovenije nasto-
pila ob 10:42, ko je bilo zakrite 59,4% sončne ploskve (http://
mb.ipaslovenija.org/mrki.htm). 
konjunkcija je astronomski pojav, ko imata dve nebesni telesi 
približno enako lego, gledano z zemlje (http://sl.wikipedia.
org/), čeprav sta med seboj oddaljeni. konjukcijo venere in ju-
pitra smo opazovali tudi 29.6.2015. Naslednja konjunkcija teh 
dveh planetov bo iz naših krajev vidna šele 22.1.2019.
topli poletni meseci so kot nalašč za brezmejno uživanje v naši 
prečudoviti naravi in odlična priložnost, da spoznamo naše 
nebo in zvezde (http://astronomska-revija-spika.si/perzeidi-
2014-opazujmo-fotografirajmo-meteorski-roj/). avgust nam 
kot po navadi okrog 12. v mesecu prinaša vrhunec meteor-
skega roja perzeidov, ki ga nikakor nismo smeli zamuditi. 
28.9.2015 smo opazovali super luno in popolni lunin mrk. 
vreme nam je na žalost zagodlo, zato smo z mislimi že pri na-
slednjem popolnem luninem mrku, ki bo viden 27.7.2018.
         
tudi v letu 2016 bo skupina kasiopeja aktivno delovala v prid 
članov ipa. Načrtujemo javno opazovanje prehoda planeta 
merkur preko sonca, ki bo viden, 9.5.2016, med 13 in 20 uro, 
iz naših krajev. 

Bližajo se božično-novoletni prazniki. v tem obdobju bo prišlo 
do zimskega sončnega obrata (solsticija). zemljina vrtilna os 
bo takrat nagnjena  -23,44° proti ravnini ekliptike, ravnini, v 

kateri kroži okoli sonca. sončni vzhod bo 22.12.2015,ob 7:38, 
zahod pa 16:12. tega dne bo dan najkrajši in noč najdaljša. 
svetli del dneva bo dolg le 8 ur in 34 minut. do sončevega 
obrata bo prišlo ob 5:48.
ljudstva pred nami so zimski sončni obrat praznovala kot 
praznik boga sonca. praznik, ko je sonce premagalo temo 
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gledališko predstavo je ipa rk ljubljana uvrstila med pri-
reditve regionalnih klubov članic ipa sekcije slovenije, ki se 
po programu dela štejejo med prireditve v soorganizaciji ipa 
sekcije slovenije. vabilu k ogledu so se odzvali predsednik ipa 
sekcije slovenije stanislav ficko, predstavnik mednarodne ipa 
organizacije Wolfgang gabrutsch, direktor pu ljubljana stan-
islav vrečar, predsedniki oziroma predstavniki iz rk dolenjske, 
rk gorenjske, rk Nove gorice, rk kopra, rk postojne in drugi.  

po zaključku predstave je bila v preddverju kulturnega doma 
mengeš organizirana pogostitev in druženje z igralci.  

 

 

v počastitev slovenskega kulturnega praznika je ipa rk lju-
bljana, 24. januarja 2015, organizirala ogled gledališke pred-
stave z naslovom “čista NorišNica”. predstava je svetovna 
uspešnica, v kateri v drugem delu aktivno sodelujejo tudi 
gledalci, kar daje še dodaten žar “komediji”. glavni igralec je 
inšpektor policije, ki poskuša odkriti storilca umora. glede na 
strukturo obiskovalcev je bila predstava določen izziv tudi za 
igralce, ker se storilca vedno “odkrije” s pomočjo gledalcev.

zgodba se odvija v zgradbi - frizerskem salonu, kjer je tako ali 
tako moč izvedeti marsikatero sočno podrobnost o sosedih 
in dogodkih povezanih z njimi. lastniku frizerskega salona 
gre zelo na živce soseda nad salonom, ki je znana glasbenica 
klasične glasbe. zgodi se umor glasbenice in vsi v frizerskem 
salonu postanejo osumljenci. da je zgodba lahko prežeta z 
veliko humorja, omogoča odkritje posameznih zgodb vseh 
akterjev v frizerskem salonu, ki so jih imeli z umorjeno. seveda 
ne manjka humornih vložkov tudi na račun policistov in nji-
hovega dela.

v drugem delu predstave so k udeležbi povabljeni gledalci. 
ti policijskemu inšpektorju sugerirajo vprašanja posameznim 
osumljenim in na ta način poskušajo v njihovih izjavah od-
kriti storilca. ker so osumljeni prepričljivi v svojih izjavah in 
dopolnitvah, se storilec določi z glasovanjem občinstva. tako 
inšpektor v vsaki predstavi uspešno odkrije storilca. v razgo-
voru z igralci se za storilca gledalci različno odločajo. po izjavi 
igralcev je bilo na tej predstavi prvič med gledalci toliko poli-
cistov, zato je bila tudi zanje predstava zanimiva izkušnja.    

Gledališka predstava  
“Čista norišnica”
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ipa rskp štajerska je organizirala ipa izlet v srbijo. tam so 
obiskali policiste iz šabca. srbski policisti so jih zelo lepo spre-
jeli, poskrbeli so celo za policijsko spremstvo avtobusa.

Nato so nadaljevali pot do mesta ub, ki je bilo pred časom 
poplavljeno in so si ogledali novozgrajeno policijsko postajo 
ub. v okviru humanitarne dejavnosti ipa rskp štajerske so 
otroškem vrtcu ub podarili igrače za otroke.  pot so nadaljevali 
v Beograd, kje so jih sprejeli na slovenskem veleposlaništvu. 
Nato pa so si ogledali še zanimivosti same prestolnice srbije in 
se z novimi izkušnjami vrnili domov.

dne 13. 2. 2015 je bilo na golteh, v organizaciji ipa kluba celje, 
izvedeno iii. državno prvenstvo ipa sekcije slovenije v velesla-
lomu. tekmovanje je bilo sicer načrtovano za 6. 2. 2015, pa je 
bilo zaradi napovedi in potem tudi dejanskega slabega vre-
mena prestavljeno na 13. 2. 2015.

zbrali smo se v lokalu na spodnji gondolski postaji v žekovcu, 
kjer smo izvedli registracijo tekmovalcev in se okrepčali. 
udeležence je pozdravil predsednik ipa kluba celje Božidar 
pezdevšek. udeležencem je podal tudi informacije o tek-
movanju in poteku celotne prireditve. z gondolo smo se 
odpeljali na golte, kjer nas je pričakalo sonce in odlično ure-
jene proge. tekmovanja se je udeležilo 91 tekmovalcev iz sed-
mih ipa regionalnih klubov, tekmovali so v štirih kategorijah. 
Na prireditvi je sodelovalo tudi nekaj smučarjev, ki niso tek-
movali in nekaj navijačev.
po tekmovanju in uživanju v smučarskih radostih smo se ob 
14.30 uri zbrali v ledenem baru hotela golte. tu je zbrane 
udeležence nagovoril predsednik ipa sekcije slovenije 
stanislav ficko, ki je izrazil zadovoljstvo, da se je prireditve 
udeležilo tako veliko število tekmovalcev, zahvalil pa se je tudi 
organizatorju – ipa klubu celje za odlično organizacijo pri-
reditve. sledila je podelitev kolajn prvim trem posameznikom 
v vsaki od štirih kategorij. Najboljši v vsaki kategoriji je dobil 
tudi spominsko darilo.
ekipno je zmagal ipa klub celje, drugo mesto je zasedla ipa 
ljubljana, tretje mesto pa ipa štajerska. 
po podelitvi kolajn in pokalov smo zaključili uradni del, 
nato pa v prijetnem vzdušju nadaljevali druženje do poznih 
večernih ur. zagotovo bomo z organizacijo tega tekmovanja 
nadaljevali tudi v prihodnje, saj smo v pogovorih z udeleženci 
ugotovili, da delamo pravo stvar in si te prireditve želijo tudi v 
naslednjih letih.

servo per amikeco!

III. Državno prvenstvo 
IPA sekcije Slovenije v 
veleslalomu IPA izlet v Srbijo
Besedilo
Božidar Pezdevšek, predsednik IPA kluba Celje 

Besedilo
Albin Gradišnik, član UO RSKP Štajerska za informiranje

Na veleposlaništvu RS
v Beogradu      

Pred Policijsko postajo Ub                                                       

Predaja igrač vrtcu Ub                                           

 Pri policistih v Šabcu

29Dejavnosti regionalnih klubov



December 2015

Besede dejanje so postale. lahko bi tako rekli ob izpolnitvi 
želje številnih članov ipa gorenjske, da bi obiskali madžarsko 
prestolnico, Budimpešto. 
petku se je le nekaj časa reklo tako, ko je avtobus odrinil z jese-
nic in se z vmesnimi postanki v kranju, škofji loki in ljubljani 
napotil proti madžarski. čeprav je noč imela svojo moč, je bilo 
na avtobusu kljub temu ves čas čutiti nekaj živahnosti. vmesni 
postanki so bili vedno priložnost za sproščen klepet, prigrizek 
ali požirek. ure in ure je avtobus nizal kilometre. 

okrog poldneva je že peljal po ulicah Budimpešte, za naše 
razmere po velemestu, saj ima Budimpešta z okolico več 
prebivalcev kot slovenija. avtobus nas je popeljal na prve 
oglede. ustavili smo se ob donavi, in sicer tako da smo videli 
madžarski parlament na nasprotni obali  kot na dlani. 
sledil je sprehod čez verižni most. most ima tako ime zato, ker 
je nosilna konstrukcija narejena iz dveh mogočnih verig.  Nato 
smo si ogledali baziliko sv. štefana, ki je posvečena prvemu 
madžarskem kralju, pozneje tudi svetniku. v kapelici sv. joba v 
tej cerkvi je tudi zelo čaščena relikvija, roka sv. štefana. le-ta je 
v svoji skoraj tisočletni zgodovini bivala v različnih krajih, med 
drugim tudi v dubrovniku.
želodci so nas opozorili, da se je treba posvetiti kosilu. poiskali 
smo vsak sebi ustrezen lokal in si po večini privoščili kakšno 
tradicionalno madžarsko jed. dodaten sprehod po sončnem 
mestu je le okrepil dober okus, ki ga je pustilo kosilo.
pravijo, da je vsakem mestu tržnica njegova duša in trebuh. 
zato smo si tudi mi ogledali tamkajšnjo pokrito tržnico. po-
gled na številne suhomesnate izdelke, feferone, zelenjavo, na 
lokale, ki ponujajo hrano, na številne stojnice z rokodelskimi in 
umetelnimi izdelki je bil res zanimiva izkušnja.  

po nastanitvi v hotelu in nekaj počitka smo se napotili na 
večerjo v lokal nedaleč od hotela. v restavraciji nas je pričakal 
duet, ki je s harmoniko in violino pričaral nekaj madžarskega 
glasbenega zvoka in množico vsem znanih zimzelenih melodij.
 sobotno jutro smo začeli s sprehodom po trgu zmage. z njim 
se je leta 1896 ponosno slavila tisoča obletnica ustanovitve 
madžarske države.  Na svetovni razstavi v parizu, leta 1900, 
je ta spomenik prejel prvo nagrado. v  središču trga je steber 
oblikovan v korintskem stilu. Na vrhu je arhangel gabriel, ki 
drži krono sv. štefana. steber obkrožajo slavne osebnosti iz 
madžarske zgodovine - kralji in vodje, od kralja štefana (X. 
stoletje) do lajoša košuta (XiX. stoletje). Na eni strani trga je 
muzej, na drugi pa galerija, oboje je oblikovano v klasičnem 
slogu.  kot na vseh takšnih trgih se je tudi tu trla množica turis-
tov z vseh koncev sveta.
 
avtobus se je podal na pot proti severu. Na obeh straneh 
avtoceste so bila obdelana polja, do koder je segalo oko. 
Nam, ki smo navajeni na hribčke »tu pa tam«, je bila takšna 
pokrajina nenavadna. Nekaj pred poldnevom smo prispeli v 
mestece jager. tukajšnja pokrajina je pokrita z grički, na kater-

tudi letos smo izvedli že tradicionalni ipa ples oB dNevu 
žeNa. zbrali smo se, 6. marca 2015, v hotelu žonta v šentjurju, 
najprej na uradnem delu – občnem zboru ipa kluba celje, kjer 
smo pregledali delovanje in aktivnosti društva v letu 2014 ter 
sprejeli program dela, nato smo pričeli z družabnim delom. 

ipa plesa ob dnevu žena se je udeležilo 96 članov, članic in 
ipa prijateljev. že med večerjo nas je z odličnim programom 
pričel zabavati ansambel lipošek. prvi plesalci in plesalke 
so že zavzeli plesišče, nato pa se je začelo pravo rajanje. kar 
naenkrat je bila ura polnoči in se je pričel praznik vseh žena. 
predsednik ipa kluba Božidar pezdevšek je vsem predstavni-
cam nežnejšega spola čestital ob dnevu žena in se jim zahvalil 
za razumevanje in podporo moškega dela članstva. 

dobra volja vseh udeležencev, dober program, ansambel 
lipošek,  profesionalnost ter prijaznost osebja hotela žonta so 
poskrbeli, da so se prvi udeleženci pričeli odpravljati domov 
po drugi uri,  najvztrajnejši pa so vzdržali do zgodnjih jutranjih 
ur. 

takšna druženja zagotovo veliko pripomorejo k širjenju 
našega mota »servo per amikeco«, zato bomo s takšnimi ak-
tivnostmi nadaljevali tudi v naslednjih letih. 

IPA ples ob 
dnevu žena 

Z IPA Gorenjsko po 
madžarskih ravnicah 
in gričkih

Besedilo
Božidar Pezdevšek, predsednik lPA kluba Celje 

Besedilo
Zlatko Matič
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madžarskih plemen, ki so se leta 896 naselila v karpatskem ba-
zenu.  
grad Buda smo si ogledali samo z ene strani in od zunaj, ka-
jti na trgih je potekal festival žgane pijače palinka. sprehodili 
smo se do spomenika evgenu savojskemu in pri tem ves čas 
občudovali razgled na pešto. kraljeva rezidenca je bila tam že 
v 13. stoletju. sam dvorec je začel nastajati v 15. stoletju. od 
takrat do danes je  nekajkrat spremenil svojo namembnost, se 
širil in spreminjal. leta 1916 je  bil tu kronan zadnji madžarski 
kralj.
počasi se je znočilo. sledil je sprehod in večerja v mestu, ki 
je živelo v sobotnem vrvežu. ko smo se zbrali po večerji, nas 
je avtobus odpeljal na hrib gellert, kjer je spomenik  svo-
bodi. kip svoboda, visok 14m, stoji na stolpu, ki je visok  26 
m. skozi zgodovino je bil ta spomenik namenjen različnim 
»spominom«. sprva naj bi bil spomenik v drugi svetovni vo-
jni padlemu hortijevemu sinu istvánu. takrat naj bi svoboda v 
rokah držala otroka. Nato naj bi bil spomenik posvečen ruskim 
osvoboditeljem mesta. le-ti so otroka zamenjali s palmovim 
listom. Nazadnje je leta 1989 razglašen za spomenik vsem, ki 
so žrtvovali svoje življenje za neodvisnost, svobodo in napre-
dek madžarske. tako kot se je spreminjal namen spomenika, 
se je spreminjalo tudi besedilo na spomeniku. 

iz hotela smo se na pot opravili dokaj zgodaj, saj nas je čakalo 
še nekaj sprotnih »opravkov«. za prvi postanek je bilo predvi-
deno mesto tihany, na polotoku ob Blatnem jezeru. mestece 
tihany stoji na hribčku nad jezerom. s ploščadi ob benediktin-
skem samostanu se odpira najlepši pogled na Blatno jezero, 
vse tja do nasprotne obale. vreme je bilo sončno, toplo, nad 
jezerom pa je pihal rahel vetrček. takšno vreme je kot nalašč za 
užitkarsko jadranje. Na gladini jezera je bilo videti nešteto be-
lih jader. šteti sem nehal pri številki 150. imel sem občutek, da 
sem nekje na vzpetini nad morjem, recimo nad portorožem. 
tihany je pravo turistično mestece. vse hiše imajo lepo ure-
jeno zunanjost, pokrite pa so z rženo slamo. vsepovsod ponu-
jajo spominke, rokodelske izdelke, jedačo in pijačo, veliko je 
hotelov in restavracij.  tukajšnje hiše pa imajo najvišjo ceno na  
madžarskem. 

po kosilu smo se napotili naprej proti sloveniji. ustavili smo 
se v mestu Badacsony, ki je glavno mesto okraja in stoji pod 
hribom z enakim imenom. tukajšnja gričasta pokrajina je pos-
ledica intenzivne vulkanske aktivnosti v daljni zgodovini. tla in 
klima sta ravno pravšnji za gojenje vinske trte. ponovno smo si 
privoščili pokušino vin, tokrat v kleti esterhazy pince.
to je klet z nekaj stoletno tradicijo.  v kleti so zložene številne 
steklenice, na katerih je večletna plast prahu. tudi tam smo 
poskusili pet vin, od lahkega belega, preko rdečih vin do slad-
kega belega vina. prav tako smo se nekateri odločili odnesti 
domov še kakšen spominek v obliki steklenice.
odpravili smo se proti sloveniji. zunaj se je vreme kazilo. Ni 
bilo več sonca, po nebu so se valili oblaki. ko smo prečkali 
mejo, so dežne kaplje že namakale cestišče. toda slabo vreme 
ni pokvarilo vzdušja na avtobusu. z dobro voljo in smehom 
smo nadaljevali pot in v večernih urah prispeli na cilj.  

izlet je bil odlično pripravljen. ko smo se med sabo pogovarja-
li, ali bomo šli na naslednji izlet, je bil odgovor »ja, seveda, če 
bom le lahko …«.

zato, nasvidenje na naslednjem izletu! 
se že veselim.

ih uspešno rastejo trte, iz grozdja pa pridelujejo odlično vino.
s svojimi ozkimi, tlakovanimi ulicami jager spominja na druga 
evropska srednjeveška mesta. ustavili smo se pred cerkvijo 
svetega petra in pavla. ker je bilo premalo časa, smo si ogledali 
samo zunanjost  cerkve.
skozi ozke ulice smo se napotili proti glavnemu trgu. tam je 
spomenik, posvečen dvatisoč glavi posadki trdnjave,  ki jo je 
v bitki proti turkom  leta 1552 vodil istván dobó. majhni po-
sadki je oblegano trdnjavo uspelo braniti pred 60.000 turškimi 
vojaki. Branilcem naj bi čudežno moč dalo močno rdeče vino. 
zgodba pravi, da naj bi branilci pred bitko pili veliko vina, ki 
jim je na ustnicah in bradah puščalo rdečo barvo. turški vojaki 
so mislili, da so branilci pred bitko pili bikovo kri. tej zgodbi 
v spomin tudi danes v teh krajih pridelujejo rdeče vino, ki ga 
imenujejo »bikova kri« (oz. bikaver).

mestu so zavladali turki leta  1596 in tako je ostalo 91 let. 
svoj čas je  bila tu severna meja otomanskega imperija. Na 
to spominja najbolj severno zgrajeni minaret v evropi iz 17. 
stoletja, ki je istočasno najbolj severna zgradba, ki so jo kje 

zgradili  turki. džamije sicer ni, toda minaret še vedno stoji 
na svojem mestu in privablja poglede turistov, med katerimi 
smo bili tudi mi. minaret je visok 40m, je trdno zgrajen in je še 
danes tarča množičnega obiska turistov. kako trdno je  zgrajen 
priča tudi podatek, da so turki, ko so  zapuščali mesto, hoteli 
minaret prekucniti z vprego, ki je štela 400 volov, toda brez 
uspeha. do venca, s katerega naj bi mujezin klical k molitvi, 
vodi 97 ozkih in proti vrhu še ožjih, v spiralo zavitih stopnic. z 
venca minareta se odpira čudovit razgled na bližnjo in daljno 
okolico. 
 
po ogledu središča mesta smo se z avtobusom napotili do 
bližnjega hribčka, ki v svoji notranjosti skriva številne vinske 
kleti. trgatev je bila v polnem zamahu, zato smo videli številne 
traktorje, ki so za sabo vlekli prikolice polne rdečega grozdja.
Namenili smo se v klet Wanda Borháza, kjer nas je čakala 
pokušina vin. poskusili smo 5 različnih vin: belo egri csilag, 
roze, frankinjo kekfrankos , Bikaver  in na koncu sladko vino 
medion. po opravljeni pokušini smo se številni odločili, da 
kakšno vino vzamemo domov za podoživljanje pokušine. ko 
smo izstopili iz vinske kleti, smo bili prijetno presenečeni nad 
precej poletnim vremenom: nebo je bilo brez oblačka, ozračje 
pa prijetno toplo.

avtobus nas je zapeljal nazaj v Budimpešto, naravnost v Budo, 
na citadelo. ogledali smo si ribiško trdnjavo, ki je bila zgrajena 
na prelomu iz XiX. v XX. stoletje. samo ime je trdnjava dobila 
zaradi ribiškega ceha, ki je bil zadolžen, da varuje del obzidja 
Bude. s ploščadi na trdnjavi je lep razgled na donavo in pešto. 
Na trdnjavi je sedem okroglih stolpov, ki ponazarjajo sedem 
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tudi v letošnjem letu smo člani ipa rk dolenjske nadaljevali 
druženje s prijateljskimi klubi iz ipa srbije. tokrat smo z na-
menom vzpostavljanja še trdnejših vezi z našimi ipa prijatelji 
organizirali izlet v vranje, ki je potekal med 22. in 24. 5. 2015. 
ideja o prijateljskem obisku je bila sprejeta na druženju, ki smo 
ga imeli lani v pirotu in so se ga udeležili tudi predstavniki ipa 
sekcije srbije, regija vranje. dokončna odločitev je bila nato 
sprejeta na skupščini članov v letu 2015.

odhod avtobusa iz Novega mesta je bil v četrtek, ob 22.00. 
ob pogledu na nekatere »prekaljene« izletnike in nekaj novih 
obrazov je bilo jasno, da izlet ne more spodleteti. že prvi kilo-
metri so nakazali dobro vzdušje. Na avtobusu je zadišalo po 
svežem pecivu in belokranjski pogači, vse to pa smo poplakni-
li z vini z dolenjskih in belokranjskih vinogradov in razkužili z 
namočenimi »rožicami«. 

po prestopu hrvaško-srbske meje je sledil krajši postanek, kjer 
smo se ponovno okrepčali s specialitetami izletnikov in spili 
prvo jutranjo kavico ter pot nadaljevali proti vranju. Na vstopu 
v mesto so nas pričakali predstavniki ipa vranje in nas s polici-
jskim spremstvom pospremili do policijske uprave vranje, 
kjer nas je sprejel načelnik policijske uprave. v nadaljevanju 
so nam v sejni sobi prikazali promocijski film o samem mestu 
vranje in nato še film o delu policijske uprave vranje. po bese-
dah načelnika je imela policijska uprava vranje v letu 2014 
najboljšo (78 %)  raziskanost kaznivih dejanj v srbiji. pokriva 
zelo zahtevno območje, saj meji na Bolgarijo, makedonijo 
in kosovo. Na hodniku policijske uprave je postavljena tudi 
razstava fotografij, ki kaže delo policije v preteklih desetletjih. 
Nedvomno so se nekateri v mislih vrnili v stare čase milice. 

po končanem ogledu razstave smo se odpravili v hotel, ki je 
bil v strogem centru mesta. sledilo je kosilo v jedilnici polici-
jske uprave, kjer so nam pripravili specialitete srbske kuhinje. 
po obilnem kosilu smo si vzeli nekaj prostega časa, saj so 
nam gostitelji že »grozili« z večerjo v etno restavraciji. dobro 
vzdušje z domačo narodno glasbo je trajalo dolgo v noč.

v soboto po zajtrku smo se odpravili do samostana prohor 
pčinski, ki je od vranja oddaljen približno 30 km. samostan se 
nahaja v dolini reke pčinje, nad katerim se dvigajo obronki pla-

nine kozjak. prijazna nuna nam je v poslopju cerkve predstavi-
la zgodbo samostana, katerega zgodovina je zelo zanimiva. v 
nadaljevanju so nam pokazali tudi ostale prostore in poslopje, 
ki je namenjeno gostom. v teh prostorih so nas tudi lepo po-
gostili. več o samostanu in lepotah doline najdete na https://
www.youtube.com/watch?v=lQB_3cQmvsQ.
 
ob povratku v vranje smo se ustavili v vinariji »aleksić«. vinari-
ja, ki je bila ustanovljena leta 2005, je  poznana po tem, da jo 
vodijo tri sestre dragana, maja in marija aleksić. svoje prvo 
vino so na trg plasirale leta 2009 in takoj prejele prva priznan-
ja. poleg ogleda vinarije so nam gostitelji ob degustaciji vin 
pripravili še vrhunsko kosilo. več o sami vinarji je razvidno na 
http://www.podrumaleksic.rs/.
po kosilu smo si ogledali hišo književnika Bore stankovića. 
hiša, ki je bila zgrajena leta 1855, ima status kulturnega 
spomenika posebnega pomena. zgodovino hiše in dela Bore 
stankovića nam je na nazoren način predstavila kustosinja 
hiše. v nadaljevanju smo si ogledali Narodni muzej vranje, v 
katerem z  razlago kustosinje muzeja in ob ogledu oddelkov 
za arheologijo, etnologijo, numizmatiko in zgodovino dobimo 
vpogled v zgodovino tega kraja. 
pozno popoldne so nam gostitelji namenili nekaj prostega 
časa, saj nas je v večernih urah čakala večerja z živo glasbo, 
kjer so se nam pridružili tudi člani ipa vranje skupaj s svojimi 
soprogami in soprogi. s predstavniki ipa vranje smo si izmen-
jali spominska darila in plesali kolo dolgo v noč.
polni lepih vtisov smo se v nedeljo po zajtrku odpravili domov 
in v večernih urah prispeli v Novo mesto. ob dobrem vzdušju, 
ki je vladalo na avtobusu, smo seveda sklenili, da se naslednjo 
leto ponovno srečamo na ipa izletu.
ob vsem doživetem se je težko upreti občutku, da čas v teh 
krajih teče drugače kot pri nas.

leto je naokoli in ipa rk gorenjske je organizirala tradicionalni 
kolesarski izlet. tokrat smo se odločili, da bo izlet potekal na 
relaciji od kranjske gore do trbiža v italiji in nazaj.

v soboto, 29. 8. 2015, smo se ob prijetnem sončnem jutru ljubi-
telji kolesarjenja zbrali pred policijsko postajo v kranjski gori. 
po dobrodošlici, predstavitvi izleta in vseh potrebnih prip-
ravah, smo po kolesarski poti od objekta policijske postaje 
kranjska gora, mimo bivšega mejnega prehoda rateče  od-
kolesarili do trbiža (tarvisia) v italiji. ob prihodu v trbiž smo si 
vzeli nekaj prostega časa. Nekateri so odšli po ogledih samega 
mestnega jedra s trgovinicami in na vsem dobro poznano 
tržnico, ostali pa smo si v tem času privoščili pravo italijansko 
kavico.  
po krajšem postanku smo se napotili nazaj v smeri kranjske 
gore in se po dveh kilometrih ustavili pri vhodu v ziljsko 
globel oz. sotesko. od tam smo se peš odpravili na ogled 

IPA druženje v 
Vranju 2015

IPA Gorenjska - 
kolesarski izlet v 
Trbiž 

Besedilo
Željko Zrilič

Besedilo
Dare Kejžar
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ziljske globeli. po speljani krožni poti smo si najprej ogledali 
spomenik, posvečen Napoleonovim vojakom, nato pa smo se 
spustili v globel, se sprehodili skozi sotesko ob čudoviti reki in 
ob tem uživali v prelepi naravi. po ogledu smo se še osvežili s 
hladno pijačo, za katero je poskrbel prijatelj ipe »vladek«, nato 
pa odkolesarili do cilja.       

ob prihodu v kranjsko goro je že dišalo po čevapčičih, za kat-
ere je zopet poskrbel »vladek«.  

po kosilu in pogovoru ob kozarcu pijače smo se vsi strinjali, da 
smo preživeli čudovit dan in se dogovorili, da se naslednje leto 
ponovno srečamo.                                                                                                                           

v hrvaškem ludbregu je bila, 4. septembra 2015, slovesnost v 
svetišču predragocene jezusove krvi, na kateri tradicionalno 
sodelujejo policisti policijske uprave varaždinske. slovesnost 
je bila posvečena tudi praznovanju 15- letnice ipa varaždinske, 
zato so se te slovesnosti udeležili tudi predstavniki iz ipa rskp 
štajerske in iz ipa köszeg (železna županja, madžarska). več 
o tem na http://mb.ipaslovenija.org/index.php  in  na st-
rani pu varaždinska http://varazdinska.policija.hr/mainpu.
aspx?id=218983. 

obrazov. dan smo zaključili z željo, da se kostanjevega piknika 
v naslednjem letu udeležimo v še večjem številu. 

člani ipa rk dolenjske smo se, 16. 10. 2015, družili na tradi-
cionalnem kostanjevem pikniku pri planinskem domu na mir-
ni gori v Beli krajini. da je bilo vse kot je treba, sta tudi letos 
poskrbela oskrbnika koče stane in darinka. v popoldanskem 
času smo se člani skupaj z družinskimi člani družili na prostem 
ob peki kostanja. ko pa je padla noč, smo se preselili v notran-
jost koče, kjer smo lahko okusili bograč, ki ga je za večerjo 
pripravila darinka. letos se je piknika udeležilo nekaj novih 

Kostanjev piknik 
članov IPA 
RK Dolenjske

Na obisku pri 
kolegih IPA 
Varaždin

Besedilo
Peter Županc

Besedilo
Albin Gradišnik, član UO IPA RSKP Štajerska

Predstavniki IPA Köszeg. IPA Štajerske in IPA Varaždinske pred policijsko postajo 
Ludbreg
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Na povabilo rk ipa podunavlje smo se člani rk ipa Nova gor-
ica aleš, andrej in alojz udeležili tradicionalnih igre despota 
džurdža v smederevu.

odpotovali smo v petek, 8. 5. 2015, zjutraj iz rožne doline 
in prispeli v smederevo popoldne. v predmestju smedereva 
nas je pričakal predsednik ipa smederevo perica milovanović 
– peca in nas pospremil do gostišča zlatnik, kjer smo imeli 
organizirano prenočišče. po kratkem klepetu in predstavitvi 
programa smo se pripravili za svečano večerjo, ki je bila or-
ganizirana v predmestju smedereva. Na večerji smo se zbrali 
predstavniki gostov iz Bosne in hercegovine, makedonije in 
slovenije. Na spoznavnem večeru ob prijetni glasbi in bogati 
kulinaričnih specialitetah smo se zadržali do poznih večernih 
ur. pri tem smo si izmenjali  darila.

zbudili smo se v sončno sobotno jutro. po zajtrku smo se 
odpeljali v središče mesta ter se zbrali v trdnjavi despota  
Đurđa. od tam smo odšli na ogled smederevskega muzeja, v 
katerem nam je kustos predstavil bogato zgodovinsko zbirko 
nastanka smederevske trdnjave. o tem smo že pisali ob pred-
hodnih obiskih v smederevu. po ogledu trdnjave smo se vrnili 
nazaj v trdnjavo in si ogledali malo mesto v trdnjavi. zatem 
so se pričele igre, v katerih so tekmovalci različnih ekip tek-
movali v metanju kamna, skakanju v vrečah, kegljanju, skoku 
z mesta in vlečenju vrvi. odšli smo na vožnjo po reki donavi 
v smeri Beograda. organizator se je potrudil, da je bilo na 
prizorišču ves čas zabavno. poskrbljeno je bilo za kulinariko, 
pijačo in zabavo. udeleženci iger so se družili, spoznavali in iz-
menjali izkušnje ter spletali nova poznanstva.  proti večeru je 
bilo tekmovanje končano. sledila je razglasitev zmagovalcev 
tekmovanja. pri tem so se izkazali predstavniki rk ipa postojna 
z osvojitvijo tretjega mesta.

ob razglasitvi in podelitvi priznanj sta predstavnika ipa posto-
jna  in ipa Nova gorica prejela zahvalo za donacijo, ki smo jo 
dali regiji ipa podunavlje ob poplavah v letu 2013. predstavni-
ki ipa podunavlje so zbran denar nakazali za obnovo osnovne 
šole. ravnateljica osnovne šole jovana jovanovića zmaja iz 
obrenovca in predsednik ipa podunavlje perica milovanović 
sta se zahvalila s pisno zahvalo. sledilo je večerno srečanje v 
središču mesta, in sicer v lokalu z živo glasbo. glasbeniki so 
izvajali zimzelene pesmi po želji gostov. vse pa so zasenčili 
oboroženi spopadi v makedonskem mestu kumanovu. pred-
stavniki iz prilepa so izvedeli, da sta v oboroženem napadu 
izgubila življenja dva njihova policista, skupaj pa so bili ubiti 
trije policisti in več ranjenih.

v nedeljo je sledil ogled protokolarnega objekta vile obrenović 
na obrobju mesta smederevo. kustosinja je predstavila zgo-
dovino vile ter razkazala njeno bogato notranjost z opremo 
iz časa obrenovićev.  sledil je ogled vinske kleti jeremić in 
degustacija kvalitetnega belega in črnega vina. po ogledu je 
sledilo slovo in vrnitev domov.

ipa regionalni klub gorenjske je tudi letos uspešno izvedel 22. 
tradicionalni ogled kekčeve dežele na območju kranjske gore. 
zbrali smo se, 14. junija 2015, ob 9.00 uri v prelepi dolini pod 
poncami ob vznožju planiške letalnice.  

v čudoviti dolini pišnice ali kot bi rekli domačini kranjske gore 
v najlepšem biseru slovenije je zopet odmevala kekčeva pe-
sem »jaz pa pojdem in zasejem dobro voljo pri ljudeh, v eni 
roki nosim sonce v drugi zlati smeh …«. privabila je namreč 
okoli 30 otrok iz različnih krajev slovenije (od kopra do murske 
sobote od Bovca do metlike in še bi lahko naštevali). 

zbrali smo se pod vznožjem letalnice v planici v prečudovitem 
sončnem dnevu. otroci so bili nestrpni, saj niso vedeli, kaj vse 
bodo doživeli v  kekčevi deželi. kmalu so prišli spremljevalci 
agencije julijana s prirejenim avtobusom, ki je otroke popeljal 
v prečudovit pravljični svet. med nadobudnimi otroki je bilo 
nekaj tudi takih, ki so v strahu pričakovali, kaj se bo zgodilo, 
vendar so vsega hudega navajeni vodniki otroke hitro pomiri-
li in odpeljali so se proč od staršev, ki so jim lahko samo še 
pomahali v kratkotrajno slovo. Nekateri starši so se odpravili 
na krajše sprehode in ogled letalnice, nekateri pa so obiskali 
dolino pod poncami in izvir reke save. veliko število pa jih je 
ostalo kar pri kavki. hitro pa je prišel tudi čas, ko so se otroci 
vrnili, vendar s precej bolj vedrimi obrazi, kot so odšli na pot. 
kekec, pehta in Brincelj so jim vlili veliko poguma. otroci pa 
so na različne načine ponovno oživljali vandotove junake, ki 
so jih srečali v kekčevi deželi. prav tako pa jih je obiskala tudi 
teta pehta.  

organizacijski odbor ipa gorenjske je otroke in njihove starše 
pospremil na srečno pot domov ter jih zopet povabil v kekčevo 
deželo juNija 2016.

                                                                                            

Obiskali smo RK 
IPA Podunavlje

Ogled Kekčeve 
dežele 2015

Besedilo
Alojz Žerak, član UO RK IPA Nova Gorica

Besedilo
Alojz Mesojedec
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ipa rk gorenjske je letos že 24. organizirala ipa planinski dan. 
tokrat smo se odločili, da s člani ipa in njihovimi simpatizerji 
obiščemo golico (1582 m). v soboto, 5. septembra 2015, ob 
9.00 uri, smo se udeleženci zbrali na parkirnem prostoru pri 
Betelu. 

po uvodnem nagovoru predsednika kluba vinka otoviča je 
pohodnike nagovoril še predsednik ipa sekcije slovenije stan-
islav ficko. po kavi ali čaju smo se kljub slabemu vremenu 
odločili, da opravimo planinski pohod na golico. pohoda se je 
udeležilo 21 udeležencev. prijavljenih jih je bilo namreč skoraj 
50, pa so se ustrašili slabega vremena. 

med nami so bili tudi naši prijatelji iz srbije, dragana in dra-
gan stoilković, predsednica in sekretar ipa vranje, s katerim je 
ipa rk gorenjske lansko leto podpisala listino o medsebojnem 
sodelovanju ter podpredsednik ipa srbije, miroslav pantelić iz 
uba, ki pa je naš že dolgoletni znanec. Na njihovo željo smo 
proti golici odpravili po lažji varianti iz javorniškega rovta. 
kljub temu da do koče na golici zaradi slabih vremenskih 
razmer je bilo razpoloženje odlično.
      
organizatorji smo poskrbeli, da so se udeleženci v koči na 
golici s šilcem pripravka iz zelišč ogreli, nato pa smo se vrnili 
v dolino. vrnili smo  se po isti poti, in sicer na kmečki turizem 
pri Betelu kjer smo imeli kosilo in nadaljevanje družabnega 
popoldneva. da je bilo veselo, je poskrbel predsednik ipa rk 
dolenjske peter županc s harmoniko. vsak udeleženec je pre-
jel tudi spominsko majico.

zaključek planinskega dneva je bil v hotelu ramada v kranjski 
gori, kjer so se zbrali tudi tisti gostje, ki na golici niso bili.

IPA planinski dan, pohod na Golico
Besedilo
Vinko Otovič

35Dejavnosti regionalnih klubov



December 2015

ipa rk gorenjska si je v program dela za leto 2015 zadala nalo-
go organizacije okrogle mize ter prikaz sodelovanja policije in 
tNp ter ostalih subjektov, ki so ključnega pomena za varnost 
in sobivanje v tNp.

po predhodnem posvetovanju in sodelovanju s predsed-
nikom  ipa sekcije slovenije  stanislavom fickom, direktorjem 
pu kranj simonom veličkijem in prekrškovnim koordinator-
jem v tNp  tinetom štularjem smo jo organizirali, 4. 9. 2015, v 
triglavski roži na Bledu.

k sodelovanju smo poleg pu kranj povabili še občino Bled, 
triglavski narodni park, komisijo za varstvo gorske narave 
planinske zveze slovenije in koroško gorsko stražo iz avstrije. 
tema je bila »triglavski narodni park, varnost in sobivanje«. 
 Na naše povabilo so se okrogle mize udeležili tudi gener-
alni direktor policije marjan fank, ki je na začetku nagovoril 

udeležence, dr. marija markeš z ministrstva za okolje in pros-
tor rs, župani občin gorje, kranjske gore in Bleda, deželni 
glavar celovca mag. johannes leitner, član mednarodnega 
izvršilnega odbora ipe dr. Wolfgang gabrutch in drugi.
                                  
Naše sodelovanje poteka tudi izven naših meja, tako so bili 
prisotni tudi predstavniki ipa koroške iz avstrije, ipa  trbiža 

iz italije in ipa srbije. s svojo prisotnostjo pa so nas razveselili 
tudi predstavniki ipa kluba ljubljane. 
 
organizator je  v prvem delu okrogle mize z naslovom 
»triglavski narodni park, varnost in sobivanje« prikazal film 
gorenjska, v režiji  matevža lenarčiča.

Na okrogli mizi so posamezniki predstavili naslednje  
vsebine:
- izvajanje z zakonom določenih nalog  v  Nacionalnih parkih 
v republiki avstriji (mag. johannes leitner, predstavnik gorske 
straže s koroške),
- postopkovna praksa naravovarstvenih nadzornikov triglavs-
kega narodnega parka ( tine štular,  predstavnik tNp),
- vloga in delo lokalnih skupnosti v triglavskem narodnem 
parku  (janez fajfar, župan občine Bled),
- vloga in delo policije v triglavskem narodnem parku  (matej 
Brajnik - pu kranj),
- varstvo gorske narave v triglavskem narodnem parku  (janez 
Bizjak - kvgN, pzs).
 
po predstavitvi referatov  je sledila razprava gostov in ostalih 
udeležencev okrogle mize, kjer so se odpirala vprašanja, ki bi 
jih bilo dobro v prihodnosti s pomočjo strokovnjakov nadgra-
diti.

cilj okrogle mize je namreč bil, da se ugotovijo problemi in 
načini reševanja in se poskuša najti odgovor, kako zagotoviti 
varnost, izvajanje predpisov ter strpnost  deležnikov in so-
bivanja vseh v tNp.
 
za pomoč pri organizaciji bi se zahvalil direktorju policijske up-
rave kranj simonu veličkemu, županu občine Bled janezu fa-
jfarju in seveda gostitelju organizacije navedene okrogle mize 
direktorju  tNp dr. Bogomilu Brezniku. 
Na koncu sta organizator in občina Bled poskrbela, da so vsi 
udeleženci poskusili znamenito »blejsko kremno rezino«. 

  

Okrogla miza s temo Triglavski 
narodni park, varnost in sobivanje
Besedilo
Vinko Otovič, predsednik IPA RK Gorenjske

Nagovor GDP Marjana Fanka                            Nagovor dr. Wolfganga Gabrutcha
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v soboto, 4. 4. 2015, smo motoristi ipa kluba ljubljana opravili 
otvoritveno vožnjo. glede na stanje cest in vremenske razmere 
smo se odločili, da gremo preko kureščka, vidma, kompolj, 
žvirč do dvora na krki. pot smo nadaljevali preko trebnjega, 
mokronoga in škocjana do krškega, kjer je imel na poligonu 
varne vožnje raceland naš član samo rep prikaz varne vožnje 
in smo si hkrati ogledali še predstavitev novih modelov motor-
jev Yamaha. Nekateri so svoje spretnosti preizkusili še na stezi, 
spet drugi so si samo ogledovali nove razstavljene modele. 

povratek je bil preko žužemberka, zagradca na zdensko vas 
in čez malo ter veliko račno v grosuplje in nazaj do ljubljane. 
otvoritvene vožnje se je udeležilo devet motoristov. uspeli 
smo izbrati lepo vreme, za naše razmere dobro vzdrževane 
ceste in prekrasno okolico. sodelujoči smo bili mnenja, da 
je bila trasa ravno prav dolga za začetek in ceste ne preveč 
utrujajoče.

   

lep in poučen vikend, ni kaj.

dne 10. 6. 2015 so se člani ipa kluba celje udeležili  spomin-
skega pohoda na okrešelj. 

zbor sodelujočih je bil, ob 9.15 uri, na parkirišču pod slapom 
rinka, nato pa so se pohodniki odpravili proti okrešlju in nato 
do spominskega obeležja, kjer je bila, ob 11. uri, spominska 
slovesnost v spomin na tragično nesrečo, ki se je v pogorju 
savinjskih alp zgodila pred osemnajstimi leti med usposa-
bljanjem članov grs, ki so v bližini okrešlja vadili reševanje s 
pomočjo helikopterja. 

Na spominski slovesnosti smo se spomnili tudi naših sode-
lavcev, treh umrlih policistov, ki so, 10. 6. 2014, življenje izgu-
bili na poti na spominsko slovesnost. 

pohod je potekal v lepem vremenu in prijetnem vzdušju, zato 
so pohodniki sklenili, da se tudi naslednje leto vrnejo. 

Otvoritvena vožnja 
motoristov IPA  
kluba Ljubljana

Udeležba članov 
IPA kluba Celje na 
spominskem po-
hodu na Okrešelj  
Besedilo
Božidar Pezdevšek , predsednik IPA kluba Celje
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ipa klub ljubljana, policisti motoristi ppp ljubljana in pp kočevje smo v 
soboto, 9. 5. 2015, pripravili preventivno motoristično prireditev z na-
slovom »policijska izkušnja kot nasvet«, ki se je odvijala na parkirnem 
prostoru na ljubljanski cesti v kočevju.

predstavljena je bila varna vožnja z motorjem, ki so jo izvajali policisti 
ppp ljubljana in pp kočevje ter inštruktor samo rep. poudarek je bil na 
varnosti motorista in pripravi na motoristično sezono. 

sledil je prikaz dela reševalca na motorju iz reševalne postaje ljublja-
na domna vodopivca. prikazal je pravilen pristop in snemanje čelade 
poškodovanemu motoristu ter nudenje prve pomoči s priročnimi 
sredstvi. 

sledil je prikaz in uporaba motornega kolesa s teleskopskimi rokami 
za varno nagibanje v zavoju. preizkus so opravili tudi prometni policis-
ti in bili navdušeni nad možnostjo uporabe predelanega motornega 
kolesa. v vmesnem času so obiskovalci lahko sami preizkusili delovan-

je »pijanih očal«. gre za očala, ki zaradi specifičnih leč delujejo na or-
ganizem, kot da bi imel v organizmu 1,5 alkohola. pokazalo se je, da 
je preprosta vaja (prenos teniške žogice iz enega stožca na drugega) 
lahko zelo nerodna zadev, za ostale gledalce pa zabavno doživetje.

policisti pp kočevje in ppp ljubljana so prikazali opremo, ki jo upo-
rabljajo pri svojem delu, seveda je bilo največ zanimanja za laserski 
merilec hitrosti in prisilna sredstva.

prireditve sta se udeležila tudi motorista robert kranjec, smučarski 
skakalec, sicer pripadnik športne enote policije, in miran stanovnik, 
večkratni udeleženec rallya paris – dakar, trenutno pa župan občine 
log pri Brezovici. gosta sta vmes na kratko nagovorila obiskovalce in 
bila ob tem deležna velikega odobravanja in navdušenja.

po prireditvi smo se z motorji odpravili še proti hinjam, kamor nas je 
naš član Boris štumberger povabil na odlično malico.

Preventivno  motoristična  
prireditev »Policijska izkušnja  
kot nasvet« 
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v soboto, 16. maja 2015, so kolegi iz ipa istre proslavljali 15-let-
nico delovanja svojega rk istra, ki se je odvijala v hotelu la-
guna v Novigradu.

v ta namen so povabili predstavnike iz sosednjih držav. iz ipa 
kluba ljubljana sva se prireditve udeležila z ženo. dogodek je 
imel poleg svečane večerje tudi turistično promocijski namen. 
tako smo v soboto po kosilu šli z avtobusom do mesta Bale, 
kjer je bila v prirodoslovnem muzeju tudi likovna razstava 
uslužbenca pu istarska, ki je sicer zaposlen kot risar fotoro-
botov, v prostem času pa tudi slikar.
pot smo nadaljevali v pulo, kjer smo si ogledali pulsko areno in 
mestne znamenitosti.
zvečer smo imeli v hotelu laguna večerjo ter izmenjavo daril 
in zahvalnih nagovorov. ob tem so se organizatorji potrudili 
in pripravili še zanimiv srečelov, katerega izkupiček je šel za 
dobrodelne namene.
Na srečanju je bilo prisotnih več predstavnikov ipa klubov iz 
italije (štirje klubi), iz slovenije (koper, Nova gorica, gorenjska 
in ljubljana, prav tako je bil na srečanju predsednik sekcije 
stanislav ficko), iz madžarske in iz poljske ter seveda s hrvaške. 
         

Naslednji dan po zajtrku je sledila še obvezna kavica na ho-
telski terasi in izmenjava kontaktov oz. telefonskih številk in 
seveda obljuba, da se ob priliki spet srečamo. 
šlo je res za lep dogodek na mednarodni ravni in gredo or-
ganizatorju čestitke za uspešno izvedeno srečanje.

Na povabilo ipa regionalnega kluba trebinje iz Bih sva se 
člana rk ipa Nova gorica senad BišĆaNiN in dušan komar 
udeležila srečanja, ki se je odvijalo v mestu trebinje in okolici.

Na pot sva se odpravila v zgodnjih urah v petek, 15. 5. 2015, in 
na dogovorjeni kraj, motel konak v mosko, prispela popoldan. 
sprejel naju je podpredsednik ipa trebinje aleksandar grčić. 
po pozdravu so naju odpeljali v trebinje do motela ačimović, 
kjer sva bivala. ob 20.00 uri smo se zbrali v motelu konak. po-
leg domačinov in naju so se srečanja udeležili še predstavniki 
s hrvaške, srbije, črne gore in drugih ipa klubov iz Bih. Na 
žalost kolegov iz makedonije ni bilo zaradi razmer v državi. po 
uvodnih pozdravih in podpisu sporazuma o sodelovanju med 
ipa trebinje in ipa Beogradom smo si izmenjali darila. zatem 
smo imeli večerjo ob živi glasbi. v prijetnem druženju smo se 
zadržali pozno v noč.

Naslednji dan smo se ponovno zbrali v motelu konak, od tam 
pa smo se z avtobusom odpeljali v trebinje na ogled samo-
stana hercegovska gračanica, ki je bil zgrajen na griču crkvina 
nad trebinjem. od tu smo se odpeljali do vinske kleti vukoje, 
kjer smo imeli priložnost poskusiti odlična vina vranac, žilavka, 
rose in ostala. od tu smo se odpeljali v manastir tvrdoš in si ga 
ogledali. tudi tu pridelujejo odlična vina in žganje, kar smo im-
eli možnost tudi poizkusiti. popoldne smo se ponovno zbrali v 
motelu konak, kjer smo imeli pozno kosilo. pozno poldne se je 
večina odpravila proti domu, midva pa sva si ogledala mesto. 
v nedeljo dopoldan sva se odpeljala proti domu.

vtisi s srečanja so samo pozitivni. spoznala sva veliko novih 
stanovskih kolegov, z nekaterimi sva navezala stike in videla 
nove kraje ter spoznala nove običaje.

servo per amikeco!

Praznovan-
je 15-letnice 
delovanja kluba 
IPA Istra

Prvo mednarod-
no srečanje IPA 
Trebinje
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v petek, 29. 5., smo se odzvali povabilu centra za usposabljan-
je, delo in varstvo - draga, enota mavrica, ki so v lokalu druga 
violina na gornjem trgu v ljubljani organizirali humanitarno 
prireditev z naslovom “pet pred dvanajsto”.
 
v enoti mavrica poteka program, namenjen odraslim s prido-
bljeno možgansko poškodbo. program je usmerjen v dose-

ganje čim večje samostojnosti oseb po pridobljeni možganski 
poškodbi, ki je v večini primerov posledica prometnih nesreč. 
ker smo motoristi, kot udeleženci v prometu bolj izpostav-
ljeni, so nas povabili, da se udeležimo njihove prireditve. kot 

je že sam naslov zgovoren, je bila tudi prireditev namenjena 
temu, da je še vedno čas, da poskrbimo za svojo varnost. 
Namen našega obiska je bil, da udeležencem in obiskoval-
cem prireditve predstavimo preventivno dejavnost, s katero 
poskušamo motoristi ostale udeležence v prometu opozoriti 
na svojo prisotnost v prometu in nevarnosti, ki so jim motoristi 
še posebej izpostavljeni. v sklopu te predstavitve smo opisali 
tudi delovanje ipa kluba ljubljana in predvsem naše poslan-
stvo druženja in pomoči ter humanitarne dejavnosti. 

prireditev je uspela in upam, da smo s svojo prisotnostjo in 
aktivno udeležbo vsaj malo pripomogli k temu, da bi bilo 
manj tovrstnih poškodb. Nenazadnje še zahvala vsem, ki ste 
se prireditve udeležili, časa za organizacijo je bilo res boj malo, 
v očeh varovancev zavoda mavrica pa je bilo vsaj za nekaj tre-
nutkov videti veliko veselja in zadovoljstva ob druženju.

ipa regionalni klub koper je organiziral tradicionalno pred-
novoletno srečanje članov ipa. kot vrsto let smo se koncem 
meseca decembru zbrali v kulturnem domu gračišču pri kop-
ru, kjer nam je amaterska gledališka skupina kud domoviNa 
iz ospa zaigrala komedijo edite frančeškin “življeNje lepo 
je, dokler ...” 

gledališke predstave se je udeležilo veliko število članov ipa iz 
kopra, Nove gorice in ljubljane. 

po gledališki predstavi je bila skupna večerja z igralci kd 
domovina ter gosti iz ipa istre ter 
našimi zvestimi sponzorji. 

Sodelovanje na 
humanitarni 
prireditvi v stari 
Ljubljani

Tradicionalno 
prednovoletno 
srečanje članov 
IPA
Besedilo
Milan Marinšek, podpredsednik 
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ipa klub celje je v sodelovanju z zšam celje, dne 20. 3. 2015, 
za svoje člane izvedel prvi trening varne vožnje na avtopoli-
gonu ljubečna.  ob prihodu na avtopoligon ljubečna sta nas 
pričakala dva inštruktorja,  ki sta nam predstavila potek same-
ga treninga.  
po uvodnem pozdravu predsednika Božidarja pezdevška smo 
pričeli s teoretičnim delom, kjer nam je inštruktor predstavil 
elemente varne vožnje.  predavanje je bilo zelo zanimivo,  

poučno in smo se naučili veliko novih stvari, za katere smo 
mislili, da jih delamo prav, pa jih ne. po končanem teoretičnem 
delu smo se s svojimi vozili odpravili na poligon, kjer smo se  
razdelili v dve skupini po 10 udeležencev.  

inštruktorja sta nam najprej predstavila pravilno nastavitev, 
držo in vrtenje volana ter pravilno nastavitev sedeža.  sledila je 
vaja za obvladovanje drsečega vozila, kjer smo vsi udeleženci 
upravljali s  prirejenim vozilom, na katerem so bila na zadnji 
osi nameščena posebna kolesa,  ki so simulirala zanašanje zad-
njega dela vozila. 

sledile so štiri vaje, ki smo jih izvajali vsak s svojim vozilom.  
kot prva je sledila vaja obvladovanja vozila med vožnjo v 
krogu (podkrmiljenje/prekrmiljenje) na drseči podlagi.  v dru-
gi vaji smo se učili pravilnega zaviranja na suhi in mokri - drseči 
podlagi. tretja vaja je bila namenjena  izogibanju nenadni ovi-
ri na vozišču na drseči podlagi. v zadnji vaji pa smo trenirali 
zanašanje vozila na hidravlični plošči na drseči podlagi.  
tudi praktični del je bil izjemno poučen, zanimiv in dinamičen.  

inštruktorja sta nas na vseh praktičnih vajah preko radijske 
postaje usmerjala ter dajala napotke.  po končanem treningu 
je sledila analiza in podelitev potrdil o udeležbi na treningu 
varne vožnje. 
 
vsi udeleženci so bili navdušeni  ter mnenja, da bi se moral 
takšnega treninga udeležiti vsak voznik vsaj enkrat, če ne vs-
akih nekaj let. 

Trening varne vožnje 
na Ljubečni 
Besedilo
Božidar Pezdevšek, predsednik IPA kluba Celje
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kot predstavnika pu ljubljana in ipa rk ljubljana sva se aleš 
marn in igor hrastnik, med 18. in 22. 5. 2015, udeležila semi-
narja »islam in islamizem«, ki je potekal v izobraževalnem cen-
tru ipa v gimbornu v Nemčiji.

Na  seminarju  je  bila  predstavljena  tematika  s področja mul-
tikulturnih skupnosti  s  poudarkom  na  islamu  in  islamizmu 
ter zgodovini in kulturi svetovne religije med vsakodnevnim 
življenjem in ekstremizmom. Na seminarju so  tematiko  pred-
stavili  nemški univerzitetni profesorji, nemške islamske skup-
nosti ter predstavniki posameznih evropskih policij. tako smo 
posamezne teme  predstavili predstavniki policij iz velike Bri-
tanije, danske, italije in  slovenije. en dan je bil namenjen tudi 
spoznavanju islama kot religije, zato  smo  si  po  predavanju  
predstavnikov islamskega kulturnega centra v kölnu ogledali 
še eno izmed tamkajšnjih džamij.

glede  na  to,  da  se  je  seminarja udeležilo večje število pred-
stavnikov mednarodnega  članstva  ipa, tujih policij z irske, ve-
like Britanije, Nove zelandije,  grčije,  cipra,  danske, švedske, 
Nemčije ter slovenije, je bil prosti  čas  ustrezno  izkoriščen za 
medsebojno spoznavanje in izmenjavanje policijskih izkušenj.

ob  precej  natrpanem  urniku  je svoje mesto o večerih dobila 
tudi grajska vinska  klet,  kjer  smo  udeleženci  v prijetnem am-
bijentu in razpoloženju dorekli vse, kar je iz predavanj morda 
ostalo nejasnega.

Udeležba na  
seminarju v Gimbornu
Besedilo
Igor Hrastnik in Aleš Marn

Na seminarju so bile predstavljene teme: 

-islam  kot religija, vsebina, zgodovina – interpretacije in 
različne šole islama,

- položaj  in  vsakdanje  življenje  mladih  v muslimanski skup-
nosti v  veliki  Britaniji – spremembe in trendi v post-migrant-
ski muslimanski populaciji – emancipacija proti protestu,

-v skupnost usmerjeno policijsko delo in sodelovanje z islam-
sko šolo v leicestershiru   (velika   Britanija)    in  preventivno  
delo  zoper radikalizem – kako zgraditi zaupanje in medsebo-
jno razumevanje,

-džamija kot kulturni in verski center – razlage in ogled 
mošeje,

-islam v turčiji in iranu – religija in izgradnja države,

-jihadistični  teroristični  napadi  v londonu in njihove 
posledice v nadaljnjih  letih  – ozadje in islamska orientacija 
storilcev – jihad in njegov vpliv na policijsko dejavnost v 
veliki Britaniji,

-perspektiva islamske skupnosti v evropski družbi.
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ipa štajerske je, 19. 9. 2015, organizirala tradicionalni družinski 
piknik za vse člane kluba in njihove ožje družinske člane. 
obenem smo tudi organizirali tekmovanje v lovu rib s plov-
cem, na katerem je sodelovalo 15 tekmovalcev, skupaj so ujeli 
101 kg rib.

družinskega piknika se je udeležilo 120 članov kluba in nji-
hovih družinskih članov. v sproščenem vzdušju in lepem vre-
menu smo uživali v dobrotah z žara ter v različnih družabnih 
igrah.
           
piknika se je udeležilo tudi 18 članov ipa kluba iz Nemčije, in 
sicer Berlin-ost na čelu s predsednikom uwejem Wöllnerjem. 
ob tej priložnosti smo si izmenjali priložnostna darila. Najbolj 
pomembno pa je, da smo utrdili stike  med kluboma, ki smo jih 
vzpostavili v letu 2012.

v letu 2016 ipa rskp štajerske praznuje 25. obletnico, zato 
se bomo v klubu posebej potrudili, da ta jubilej ustrezno 
obeležimo.

Ribiško tekmovanje za pokal IPA 
Slovenije in družinski piknik
Besedilo
Robert Mesiček

Najboljši trije posamezniki: 1. Miran Brumec je ulovil 23,03 kg, 2. Mirko Lenart je 
ulovil 19,21 kg,  3. Andrej Voršič je ulovil 15,40 kg rib. Najstarejši ribič  Karl Janžek je 
star 67 let, najmlajša ribička Neža Mesiček je stara 9 let.

Člani kluba: Mirko Lenart, Srečko Žnidarič in Darko Babšek s svojima 
lepšima polovicama

Predaja daril med IPA RSKP Štajerska in IPA Berlin-Ost  

Utrinek s piknika

Dobrote z žara                                                                           
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IPA ribičija  2015,  srečanje  
članov IPA na morju
Besedilo
Milan Marinšek, podpredsednik IPA RK Koper 

ipa regionalni klub koper je v nedeljo, 5. julija 2015,  uspešno 
izpeljal tradicionalno mednarodno prireditev  “ipa riBičija 
2015”,  ki so se je poleg članov ipa iz vse slovenije, udeležili 
tudi gostje iz ipa italije, avstrije in hrvaške.    

v prekrasnem sončnem in vročem dnevu so se že zgodaj 
zjutraj zbrali člani ipa iz vse slovenije ter člani iz sosednjih 
držav pred pomolom, kjer so privezani patruljni čolni pomor-
ske policije v kopru. kmalu po osmi uri so se vsi skupaj vkrcali 
na ladjo “portorož” in odpluli na slovensko morje. 

Na morju  je bilo izpeljano tekmovanje v ribolovu in turnir 
parov  v priljubljeni igri s kartami “briškola in trešet”. vsi 
udeleženci srečanja so se osvežili v toplem morju in uživali v 
morski hrani, ki jo je pripravila posadka ladje in v pijači. pivo je 
teklo v potokih, poskrbljeno pa je bilo tudi za najmlajše. pridni 
organizatorji so pripravili pravo “bovlo” - pijačo iz narezanih 
breskev in vina ter sladkorja.  
za poživitev pa sta poskrbela harmonikarja, tako da so najbolj 
zagreti udeleženci tudi zaplesali.  Na koncu srečanja so bile 
tudi razdeljene praktične nagrade srečelova. 

Po končanem tekmovanju v poznem popoldnevu so bili 
razglašeni rezultati:

1. mesto moški - matevž tekavec   
2. mesto moški  - igor kos    
3. mesto moški  -  igor dasoviĆ 

1.  mesto ženske  -  dijana števaNec 
2.  mesto ženske  - Neža mešiček 
3.  mesto ženske  -  mojca ivaNčič 

Turnir v briškoli:
1. mesto – igor vrčoN + vlado jažič 
2. mesto – robi  malikovič  + Boris urBaNc 
3.  mesto – Bojan krNc + marino BuBola 

Ostale nagrade:  
- najhitrejša riba  - vlado jažič 
- največja riba - luka maslo 
- najmanjša riba - edvin maslo  
- najstarejši  udeleženec  - aldo Buzzi 
- najmlajši udeleženec - julija jurjavčič 
- naj morska deklica – valerija mešiček   

zahvaljujemo se organizacijskemu odboru: alojzu ivaNčiču, 
mojci ivaNčič, mauru rihterju, robiju malikoviču, silvu 
NemaNiču, Borisu urBaNcu, iztoku dragorajacu, Bojanu 
krNcu in harmonikašu marinu BuBoli s partnerko za odlično 
organizacijo in izvedbo  tradicionalne prireditve ipa rk kop-
er -  ipa riBičije 2015.  ipa riBičije 2015 se je udeležilo 61 
udeležencev  (skupaj z oo).  

Posebna zahvala gre sponzorjem, ki so nam pomagali in 
omogočili tako bogato srečanje, in sicer:

- portiNg d.o.o. izola
- lakolit d.o.o. koper 
- mariNa portorož d.d.
- capris d.o.o. koper 
- amtc izola d.o.o. 
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Besedilo
Božidar Pezdevšek, predsednik IPA kluba Celje  

Besedilo
Marko TERBOVŠEK, predsednik IPA Nova Gorica

Na slivniškem jezeru smo, 2. 10. 2015, izvedli že tradicionalno 
tekmovanje v ribolovu s plovcem. tudi letos je bila udeležba 
dobra, saj se je  tekmovanja udeležilo 9  ekip, 6 iz slovenije in 
3 s sosednje hrvaške. 

zbor je bil ob 7.00 uri  na prireditvenem prostoru v gorici 
pri slivnici, kjer nas je že pričakal zajtrk, kava, čaj in “domači  
zvarki”. 

po zajtrku je prisotne nagovoril podpredsednik ipa kluba celje 
Boštjan žaberl, nato pa je sledilo žrebanje sektorjev in lovnih 
mest.  ob 8.30 uri so se tekmovalci odpeljali do slivniškega 
jezera, kjer jih je pričakalo sonce. sledile so priprave  na tek-
movanje in krmljenje, samo tekmovanje pa se je  začelo ob 
10.00 uri.  med tekmovanjem so člani ipa kluba celje poskrbeli 
za tekmovalce, da niso bili žejni, saj so jim pijačo prinesli na 
lovna mesta. tekmovanje je trajalo do 14.00 ure. vreme je bilo 
odlično, ribolov dober,  najpomembnejše pa je druženje ter 
dobra volja, ki je ni manjkalo. 

po tehtanju in pospravljanju opreme smo se ponovno dobili v 
gorici pri slivnici, kjer nas je že čakalo kosilo in hladna pijača. 
po kosilu je prisotne nagovoril predsednik ipa kluba celje, 
nato pa je sledila razglasitev rezultatov tekmovanja. ekipno 
je zmagala ekipa ipa čakovec,  drugo mesto je zasedla eki-
pa ipa rk ljuBljaNa, tretje mesto pa ipa čakovec ii. med 
posamezniki je slavil zmago dejan furm  iz pšd račka, drugo 
mesto je zasedel milenko Bajat iz ipa rk ljubljana, tretje mesto 
pa david lorber iz ppiu ljubljana. 

druženje je trajalo do poznih večernih ur, kar nam daje potrd-
itev, da delamo prave stvari in nas motivira, da bomo tudi v 
prihodnje nadaljevali z organizacijo tega že tradicionalnega 
tekmovanja na slivniškem jezeru.

ipa regionalni klub Nova gorica je, 10. 10. 2015, ob 10.30 uri, 
skupaj s kolesarskim društvom Brda organiziral kolesarsko 
dirko “saBotiN 2015”.
štart dirke je bil pri odcepu za sabotin. dolžina proge je bila 
7,5 km in je potekala po asfaltirani površini. kolesarske dirke 
so se poleg ostalih kolesarjev udeležili tudi kolesarji ipa kluba 
ljubljana in domačega kluba ipa Nova gorica, skupaj 76 kole-
sarjev. dirka je potekala v lepem vendar vetrovnem vremenu. 
ob koncu dirke je bila svečana podelitev medalj, ki jih je pode-
lil predsednika regionalnega kluba Nova gorica, in sicer na 
vrhu sabotina. 

v kategoriji do 35 let sta prvo in drugo mesto osvojila brata 
peter in janez loBoda iz regionalnega kluba ljubljana. v kat-
egoriji od 35 do 45 let sta medalji osvojila andrej sterle za prvo 
in rolando žigon za drugo mesto, oba predstavnika region-
alnega kluba Nova gorica. v kategoriji nad 45 let sta medalji 
osvojila matjaž leskovar za prvo in dušan Bartelj za drugo 
mesto, oba predstavnika regionalnega kluba ljubljana.

ob prijetnem druženju po zaključku prireditve in ogledu 
“poti miru” na sabotinu smo se v dobrem in veselem vzdušju 
poslovili z obljubo, da se ponovno srečamo naslednje leto.

IPA ribičija – 
Slivniško jezero 
2015 

Kolesarska dirka, 
Sabotin 2015
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Mednarodna jadralna regata  
na Hrvaškem
Besedilo
Franjo Stančin, organizacijski odbor ICCA

interpol   copperscup   (icc)  je  bila  prvič  orga¬niziran  
leta  1989  na Nizozemskem, ko se je skupi¬na jadralskih 
navdušencev iz interpola odločila povabiti jadralce zaposlene 
v »organih pregona« na tekmovanje v jadranju.

od  takrat  naprej  se  je odvijala vsaki dve leti, število posadk 
pa se je večalo  iz  leta  v leto, tako da so ga morali omejevati, 
udeleženci pa so prihajali iz večine držav takratne eu in avs-
tralije.

od  leta 2003 so regato organizirali pod okriljem europola, leta 
2013 pa so se  odločili,  da  z  organizacijo  zaključijo.  v  dogo-
voru  s  spsteam-om (slovenian police sailing team), ki je na 
zadnjih treh tekmovanjih zastopal slovenske  barve  je  padla  
odločitev,  da  se regata preseli na jadransko morje.

prva jadranska regata je tudi spremenila ime v international 
copperscup adria (icca ), potekala je, od 19. do 26. septem-
bra 2015, na hrvaškem. 

organizator jadralno društvo tikve&co se je odločil za 
sodelovanje z marino hramina na murterju, ki je ponudila 
odlične pogoje in štiriindvajset enakih jadrnic Bavaria 46 cruis-
er, ki so jadralcem nudile ob precej močnem vetru skozi ves 
teden veliko jadralskih užitkov. udeleženci so prišli s švedske, 
Nizozemske, irske, anglije, Norveške, švice, Nemčije, Belgije, 
italije, španije, hong konga in slovenije.

vrhunec  dogajanja  na kopnem je bila nedvomno sreda, ki 
smo jo poimenovali slovenski  večer,  kjer smo predstavili 
našo kulinariko in vinsko ponudbo – tokrat  je  bilo  na  vrsti  
pomurje.  ob narezkih in prigrizkih, ki jih je predstavilo  pod-
jetje  kodila,  ter  vinih radgonske kleti ter vinogradništva kos,  
je  stekla  beseda  tudi  o  povezovanju  med mestoma murter 
in mursko soboto,  saj  sta  se  dogodka  udeležila  oba  župana  
omenjenih  mest  aleksander  jevšek  in ivan  Božikov.  večer je 
imenitno začinila tudi slovenska vinska kraljica sandra vučko.

po  štirih  jadralnih  dnevih  je  zmaga pripadla švedskim 
jadralcem, ekipi vikingi,  slovenska  posadka je po odličnem 
jadranju zasedla četrto mesto z enakim  številom  točk kot 
tretje uvrščeni. drugo mesto je zasedla posadka amsterdam  
z  Nizozemske  in  tretje  Wish z Norveške. slovenske barve 
so zastopali  mitja  vehovec  kot  skiper  ter  posadka zoran 
kosi, tomislav habulin,  aleksander mravljak, jože mihalič in 
domen medved. za vrhunsko in na  vseh  dosedanjih regatah 
najboljšo uvrstitev jim kot glavni organizator iskreno čestitam.
 
organizacijski  odbor  smo  sestavljali aleksander  jevšek  kot 
častni predsednik,  franjo  stančin  kot  glavni  organizator  in 
dejan ravter kot organizator  in  drugi  sodnik.  za  delovan-
je multimedijskih vsebin pa sta poskrbela  danilo  golob  in  
špela  štamol. Ne smemo pa pozabiti še na več članov  jadral-
nega društva tikve&co, ki so seveda poleg sponzorjev s svo-
jim delom pripomogli k uspešni izvedbi dogodka.

Na  petkovem  zaključnem  večeru  so  pohvale  kar  deževale, 
saj je večina udeležencev prvič zajadrala na jadranu in kar ni 
mogla verjeti, da se lahko tudi  ob  tem času kopajo v morju 
ter jadrajo brez debelih zimskih oblačil, česar  so bili vajeni do 
sedaj. skupna ugotovitev in želja ekip je bila, da prireditev os-
tane tradicionalna in se vidimo ponovno čez dve leti.
         
cilj  organizatorja  je  vsekakor regato preseliti v slovenijo, 
kakor hitro bo mogoče omogočiti zadostno število »monotip-
nih« jadrnic.

Jadralna regata                                                               

SPSTeam

 Zmagovalci
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68. mednarodno policijsko moto 
srečanje IPMC - Hemmer, Nemčija 
Besedilo
Tomislav Gönc

Na severu Nemčije v mestu hemer se je, od 7. do 10. julija 
2015, odvijalo 68. mednarodno policijsko srečanje ipmc (in-
ternational police motor corporation). v sklopu te prireditve je 
potekal tudi 4. tek evropskega prvenstva v spretnostni vožnji 
z avtomobilom in motornim kolesom za obdobje 2011-2015. 

prireditev je potekala v sauerland parku. vlogo organizatorja 
je letos prevzel adac Westfalen e.v. iz dortmunda. letos sem 
se srečanja ipmc udeležil sam in zastopal sem ipa slovenijo 
kot član ipa rk postojna. prireditve se je udeležilo približno 
400 tekmovalcev iz 10 evropskih držav. 

prvi dan je bilo potrebno urediti registracijo, namestitev vseh 
udeležencev, potem je sledila svečana otvoritev prireditve. 

drugi dan je bil namenjen tekmovanju v spretnostni vožnji z 
avtomobilom mazda 3 (adac sport cup) in z motornim kole-
som Yamaha Wr250X. tekmovanje je potekalo v idiličnem 
sauerland parku. poligona sta bila odlično pripravljena in zelo 
zahtevna. vsak udeleženec je imel možnost z avtomobilom 
mazda 3 v spretnostni vožnji odpeljati le en krog. 

pri tem sem zasedel odlično 6. mesto in tako dosegel 3. mesto 
v skupnem seštevku (2011-2015). v tekmovanju z motornim 
kolesom je imel vsak tekmovalec možnost odpeljati dva kro-
ga, pri čemer se je upošteval najboljši čas. dosegel sem 22. 
mesto ter skupno 21. mesto (2011-2015).

 tretji dan se je v dopoldanskem času odvijal kongres delega-
tov ipmc, kjer je bil sprejet nov statut, med drugim pa so tudi 
obrazložili razloge za odpoved tekmovanja v letu 2014, ki bi 
moralo biti v ljubljani in na vranskem. predstavljena je bila 
tudi naslednja prireditev ipmc, ki se bo odvijala julija 2016, v 
mestu lodz na poljskem.

četrti dan je bil organiziran motoristični izlet, namenjen je bil 
udeležencem, ki so se pripeljali v hemer z lastnimi motornimi 
kolesi. izleta se je udeležilo 40 motoristov, prevozili so traso v 
dolžini približno 300 km. ostali pa so imeli prost dan za spoz-
navanje lepot sauerland parka. 

v preteklih letih je bila slovenska ekipa številčnejša in dosegli 
smo naslednje skupne rezultate (2011-2015):

V kategoriji »avto« (312 tekmovalcev):

3. tomislav gönc
44. jernej visočnik
90. aljaž čuš
108. goran Banjac
155. darko miholič
279. Boris štumberger

V kategoriji »motor« (196 tekmovalcev): 
21. tomislav gönc
24. aljaž čuš
28. jernej visočnik
29. darko miholič
71. goran Banjac
90. Boris štumberger

V kategoriji »ženske motor«: 1. mesto tatjana goričar

V kategoriji »ženske avto«: 11. mesto tatjana goričar

V kategoriji »moštva« IPA Slovenije: avtomobil 8. mesto, 
motor 6. mesto

zvečer je sledila zaključna slovestnost s podelitvijo nagrad 
najboljšim voznikom, podelitev prenosnega richard-Weber 
pokala in prenos ipmc zastave naslednjemu organizatorju pri-
reditve.
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Udeležba na svetovnem policijskem 
prvenstvu v hokeju na ledu v Libercu 
na Češkem
Besedilo
Damjan Bertoncelj, UO RK IPA Gorenjske   

policijsko svetovno prvenstvo v hokeju na ledu je potekalo 
na češkem, v kraju liberec, v času med 13. 9. in 19. 9. 2015. 
ekipa je obenem zastopala tudi ipa sekcijo slovenije, saj so 
bili večinoma tudi člani posameznih regionalnih klubov ipa 
slovenije.

ekipa je bila sestavljena izključno iz policistov slovenske 
policije. v prostem času smo neizmerni ljubitelji hokeja na 
ledu. ljubiteljsko pripadnost smo nadgradili tako, da smo tudi 
sami pričeli z aktivnim poskušanjem te “najhitrejše moštvene 
igre” in aktivno smo se pričeli ukvarjati z rekreativnim igran-
jem hokeja na ledu.

Nekateri med nami so vse plati hokeja okusili že v svojih ranih, 
mladostniških letih v okviru hokejskih-klubskih sekcij, strast 
do tega športa pa so ohranili in jo spremenili v rekreativno-
aktivno ukvarjanje s športom. drugi so začeli kot ljubitelji in 
navijači, ki so se s tribun preselili v hokejske garderobe in na 
ledeno ploskev, v nekaj letih aktivne udeležbe pa so pridobili 
precej hokejskega znanja.

tako večkrat tedensko igramo čisto pravi hokej na ledu, svoje 
znanje pa občasno izmerimo tudi na mednarodnih ledenih 
ploskvah. vsako leto se “udarimo” z ekipo ipa avstrije, tek-
movanja pa potekajo izmenično v avstriji in sloveniji, pred-
vsem na gorenjskem, od koder izvira jedro ekipe.

septembra 2014 smo bili obveščeni, da češka policija organ-
izira svetovno prvenstvo v hokeju na ledu, kamor je bila pova-
bljena tudi slovenska policija. glede na dejstvo, da rekrea-
tivno-aktivno igramo hokej in da smo zaposleni v slovenski 
policiji, smo takoj pričeli s preučevanjem možnosti edinstvene 
udeležbe na tako prestižnem tekmovanju svetovnega forma-
ta. povezali smo se z organizatorjem, zbrali ekipo in potrdili 
udeležbo na našem prvem svetovnem policijskem prvenstvu 
v hokeju na ledu.

organizator nas je seznanil s potrjeno udeležbo ekip s češke, 
avstrije, Nemčije, švice, slovaške, zda, kanade in rusije. seve-

da smo tudi mi kljub zelo visokim stroškom potrdili udeležbo 
v češkem liberecu, med 13. in 19. aprilom 2015, dober teden 
dni pred svetovnim hokejskim prvenstvom skupine a.

o udeležbi smo obvestili pristojne v slovenski policiji, ki so se 
strinjali z udeležbo na prvenstvu, vendar pa nas pri izvedbi 
logistično ali kakorkoli drugače niso podprli.

ekipa se je uradno imenovala slo police team, saj je prven-
stvo organizirano kot državno tekmovanje in ne tekmovanje 
združenj ali klubov, kar že izhaja iz samega imena turnirja. 
poudarjamo, da so lahko sodelovali izključno in samo igralci 
s statusom policista. to samo po sebi pomeni, da gre tudi za 
širjenje prijateljstva med policisti, kar pa je tudi osnovni na-
men ipa združenj. med igralci je bilo veliko članov ipa iz držav, 
iz katerih so prihajali. Na raznih druženjih se je večkrat debata 
obrnila prav v smeri tega združenja.

Na samem svetovnem prvenstvu policistov v hokeju na ledu 
smo dostojno zastopali slovensko policijo in tudi ipa sekcijo.

Naša zelo skromna ekipa je bila v skupini s češko, zda, rusijo 
in kanado. Najbližje zmagi smo bili na tekmi z zda, ko smo 
izgubili v zadnji minuti s 3:2. v tekmi za 9. mesto smo igrali z 
Nemčijo, kjer smo izgubili s 7:4. med ostalimi udeleženci smo 
poželi veliko simpatij zaradi velike borbenosti in popolnoma 
amaterskim pristopom. druge ekipe so štele po 22 in več ig-
ralcev, poleg tega pa so imele ekipe spremljevalno osebje, 
in sicer od maserjev, zdravnikov, več trenerjev ... veliko igral-
cev ekip, s katerimi smo igrali, bi preko spleta našli v raznih 
ekipah khl, ekstra lig in Nhl, tako da je bilo že samo soočenje 
s takšnimi igralci za marsikoga od naše enajstčlanske ekipe 
zastrašujoče. toda, znali smo, zdržali in pustili dober vtis.
 
organizacija prvenstva je bila popolna. za lažjo predstavo 
lahko samo otvoritev primerjamo z otvoritvijo olimpijskih 
iger: zastavonoša, tabla slovenija, predstavitev ekip v leden-
em stadionu ... otvoritve se je udeležil najvišji politični in 
policijski vrh češke. posebej zanimivo je bilo vip srečanje, ki so 
se ga udeležili predstavniki vseh skupin, predstavnikov češke, 
občine liberec, direktorjev policijskih uprav, igralcev in drugih 
skupin, kjer se je širilo ravno tisto, kar zastopa ipa - prijateljstvo 
in izkušnje, sodelovanje. tudi sam potek skozi celotno prven-
stvo je potekal brezhibno. Na vsakem koraku je bilo čutiti 
športni duh in prežetost češke družbe in tudi same policije s 
hokejem in športom nasploh.

sodelovanje na tako veliki prireditvi nam je bilo vsem edin-
stvena in neponovljiva izkušnja. zelo smo hvaležni vsem, ki 
so nas kakorkoli podprli in so razumeli namen sodelovanja 
tudi v okviru ipe. s tem so posamezni odgovorni v ipi poka-
zali, da razumejo slogan »služiti prijateljstvu«, ki presega ok-
vire združenja na ostale policiste in celo širše. v času upada 
članstva je tovrstna podpora odlična reklama in tako promovi-
ranje bom sam podpiral vedno in kolikor bo mogoče.

vsem, ki ste podprli našo udeležbo, se v imenu celotne ekipe 
še enkrat iskreno zahvaljujem.
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Policijske
igre na vodi

24. teniški turnir, 
»Police open – 
Domžale 2015«

Besedilo
Robert NEDOK, IPA poverjenik PMP Petišovci

Besedilo
Nermin Isić

postaja mejne policije petišovci je v sodelovanju z regional-
nim klubom ipa za pomurje 12. 9. 2015 organizirala iX. tradi-
cionalne policijske igre na vodi, ki so potekale na gramoznici 
v Bakovcih. 

iger se je udeležilo 9 ekip iz celotne  slovenije.  ekipe  so  bile 
sestavljene iz 6 tekmovalcev, ki so se pomerili v 4 različnih ig-
rah na vodi.

Končni vrstni red v moški konkurenci:
1. mesto pp mB 1,
2. mesto pp leNdava,
3. mesto gorišNica.
 
iX.  igre  na  vodi  so  minile  v  športnem  in  družabnem  vzdušju,  
brez kakršnekoli poškodbe, zato se organizatorji zahvaljujemo 
vsem udeležencem z željo, da se v letu 2016 ponovno srečamo 
na jubilejnih X. igrah na vodi.

pu ljubljana je v sodelovanju z ipa regionalnim klubom lju-
bljana, 4. 6. 2015, v domžalah na igriščih teniškega kluba 
domžale organizirala 24. teniški turnir »police opeN – 
domžale 2015«. turnirja se je udeležilo 38 parov iz vseh služb 
policije, mNz, upokojencev ter štirje tekmovalci s slovaške. v 
starostni kategoriji moški, katerih skupna starost obeh tek-
movalcev je bila do 90 let je nastopilo 16 parov, v starostni 
kategoriji moški, katerih skupna starost obeh tekmovalcev je 
bila nad 90 let pa je nastopilo 22 parov. zaradi prijave samo 
enega para v ženski kategoriji, tekmovanja v tej kategoriji ni-
smo izpeljali, temveč sta dekleti nastopili v moški konkurenci 
in sta tekmovali z začetno prednostjo. 

ob pričetku turnirja je prisotne nagovoril vodja sektorja 
uniformirane policije pu ljubljana igor ciperle. priznanja 
najboljšim tekmovalcem je v imenu ipa rk ljubljana podelil 
marjan prah in v imenu pu ljubljana Nermin  isić.
 
Doseženi rezultati:

Moški pari, kategorija skupna starost obeh tekmovalcev  
do 90 let:

1. matej sironič (gpu uit) – igor vučko (gpu uit)
2. robert jankovič (pu Nm) – martin detiček (pu Nm) 
3. tomaž možek (pu lj) – tomaž kellner (pu lj)

Moški pari, kategorija skupna starost obeh tekmovalcev 
nad 90 let:

1. jože sironič (ipa) – franci Bračič (upokojenec)
2. milan žnuderl (upokojenec) – marjan Brunec (upokojenec)
3. zlatko pincolič (gpu pa) – zvone vindiš (pu lj)

Tolažilna skupina:

1. franc sabljič  (gpu Nfl) – gorazd vidic (gpu Nfl)
2. leon drolc  (pu kp) – matija hribar (pu kp)
3. milan pleško (gpu ups) – ludvik miklavžin (gpu ups)
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Na 19. turnirju vodnikov službenih 
psov slavili Mariborčani 
Besedilo
OŠSP PA GPU   

že 19. leto zapored so se vodniki službenih psov iz vse sloveni-
je zbrali na nogometnem turnirju. letošnjega, ki je potekal v 
soboto, 23. maja, na policijski akademiji v ljubljani, je ob pod-
pori ipa rk ljubljana, organiziral oddelek za šolanje službenih 
psov.

kljub slabemu vremenu, ki že postaja stalnica ljubljanskih 
turnirjev, je bilo vzdušje fantastično. odlična organizacija in 
dobra volja, ki so jo z vseh koncev slovenije prinesli vodniki, je 
deževen dan spremenila v prijetno srečanje in druženje.

Na turnirju je sodelovalo devet ekip, in sicer:

•    Policijska postaja vodnikov službenih psov Ljubljana
•   Policijska postaja vodnikov službenih psov in konjenikov  
      maribor
•    Enota vodnikov službenih psov SUP PU Kranj
•    Enota vodnikov službenih psov SUP PU Nova Gorica
•    Policijska postaja vodnikov službenih psov Novo mesto
•    Enota vodnikov službenih psov SUP PU Murska Sobota
•    Policijska postaja vodnikov službenih psov Celje
•    Policijska postaja vodnikov službenih psov Koper
•  Oddelek za šolanje službenih psov, Policijska akademija  
     gpu
 

 Na igrišču tacenske telovadnice se je za pokale in laskave na-
zive najboljših pomerilo 85 igralcev. Na trenutke se je odvijal 
pravi boj, “ne boj, mesarsko klanje!” parket, čeprav prijazen 
sklepom, je nekajkrat pokazal svoje zobe, ko so v srditi borbi 
občasno na njem “podrajsala” kolena.

kljub ognjevitosti, sicer pogosti lastnosti vodnikov službenih 
psov, je turnir tako na igrišču kot zunaj njega ohranil značaj 
prijateljskega srečanja, ki vsako leto združi vodnike in 
inštruktorje. No, na koncu je bilo vseeno treba upoštevati tudi 
tekmovalnost in priznati, kdo je bil letos v najboljši formi.
 
 absolutni zmagovalci letošnjega turnirja so bili štajerci. 
prvo mesto je ekipno dosegla policijska postaja vodnikov 
službenih psov in konjenikov maribor. tituli najboljšega ig-
ralca in najboljšega vratarja sta prav tako odnesla maribor-
ska policista; najboljši igralec je postal vasja fric, ki je finalno 
tekmo odločil s čudovitim golom, naziv najboljšega vratarja 
pa je pripadel dejanu forneciju. ta je na 6 tekmah, ki jih je 
odlično branil, prejel le en gol, ki mu ga je zadal andrej muhvič 
iz drugouvrščene ekipe oddelka za šolanje službenih psov. iz 
slednje je tudi najboljši strelec, milan kokot, ki je žogo zabil v 
gol kar desetkrat. v bron so se letos odeli ljubljanski vodniki, ki 
so zasedli tretje mesto, ko so premagali ekipo kopra.
 

Zmagovalna ekipa Policijske postaje vodnikov službenih psov in konjenikov Maribor
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Rezultati:

Ekipna razvrstitev
1. mesto: policijska postaja vodnikov službenih psov in kon-
jenikov maribor

2. mesto: oddelek za šolanje službenih psov, policijska aka-
demija gpu
3. mesto: policijska postaja vodnikov službenih psov ljubljana

Najboljši posamezniki:

Najboljši strelec: milan kokot gpu pa ciu ošsp 
Najboljši igralec: vasja fric, ppvspk maribor 
Najboljši vratar: dejan forneci, ppvspk maribor 

vsem ekipam in igralcem, ne glede na uvrstitev, čestitamo 
za odličen nastop. hvala vsem, ki ste prišli in z veliko dobre 
volje odpravili celo vztrajno deževje. popoldne se je nebo nad 
ljubljano le razjasnilo in posijalo je sonce. zanimivo, da so se 
oblaki začeli trgati prav nad tacnom …
Na koncu turnirja se je organizator iskreno zahvalil podporni-
ku srečanja ipa rk ljubljana.

Bronasti policisti PPVSP Ljubljana

Srebrni Oddelek za šolanje službenih psov

Udeležba dveh 
članov IPA kluba 
celje na I. državnem  
prvenstvu v mara-
tonu
Besedilo
Marjan Sivka

ipa regionalni klub koper je v koledar prireditev za leto 2015 
uvrstil i. državno prvenstvo ipa sekcije slovenije v maratonu, 
ki ga je izpeljal v soorganizaciji skupaj z društvom istrski mara-
ton z obale.  

prireditev je bila v nedeljo, 12. aprila 2015, s štartom v izoli. 
tekmovalo se je v klasičnem  maratonu  (42 km), malem mara-
tonu (21 km) in rekreativnem teku (10  km). 

državnega prvenstva ipa v maratonu se je udeležilo 14 tek-
movalcev iz vse slovenije, in sicer na malem maratonu in na 
rekreativnem teku.  člana ipa kluba celje sta odlično zastopala 
naše  barve. 

vinko jost je pritekel prvo mesto na malem maratonu v 
razdalji 21 km, aleš slapNik pa prvo mesto med  moškimi na 
rekreativnem teku v razdalji 10 km.

čestitamo.
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