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NAGOVOR PREDSEDNIKA IPA - 
SEKCIJA SLOVENIJE

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

mesec december ni samo zadnji mesec v letu, 
je tudi čas, ko se ozremo po opravljenem 
delu in si začrtamo naloge za naprej. Ob 
tej priliki se Vam zahvaljujem za pomoč in 
podporo pri vodenju in delu v IPA sekciji 
Slovenije. Izjemno cenim prispevek vsakega 
člana, ki je dragocen, ne glede na obseg. 

V letu 2017 smo v celoti izvedli program 
dela in dosegli vse zastavljene cilje. Posebna 
delovna skupina je pripravila tudi predlog 
novega statuta, ki je bil po več kot enoletni 
obsežni in temeljiti obravnavi članstva v 
regionalnih klubih, v sprejem predložen 
delegatom na II. izrednem kongresu IPA 
sekcije Slovenije, ki je bil 21. 10. 2017 
v Kranjski Gori. Skladno z določili novo 
sprejetega statuta bo redni volilni kongres 
aprila 2018.

Izhodišča za sprejem novega statuta so 
bili veljavni Zakon o društvih, nov IPA 
mednarodni statut in nekatere pripombe 
na veljavni statut. V novem statutu je 
potrebno posebej poudariti nekatere nove, 
spremenjene ali pa dopolnjene vsebine, in 
sicer: 
• dopolnitve namenov in ciljev IPA,
• članstvo v klubih, posebej vrste članov,
• določitev in način določitve števila 

delegatov na kongresu,
• sestava ožjega upravnega odbora, kjer 

se je uvedel še pomočnik blagajnika in 
ukinila funkcija mednarodnega delegata,

• dopolnjeni so bili opisi nalog predsednika 
upravnega odbora, podpredsednikov, 
generalnega sekretarja in blagajnika,

• posebej je opredeljena tudi pridobitna 
dejavnost in evidence, ki jih vodi zveza. 

Delo sekcije je bilo intenzivno tudi na 
področju mednarodne dejavnosti. Posebej je 
potrebno omeniti 62. IPA svetovni kongres, 
ki je bil v Albeni v Bolgariji. Sodelovali smo 
tudi na konferenci IPA sekcij Mediteranskih 
držav, konferenci IPA sekcij Srednje in 
Vzhodne Evrope in Balkansko-Jadransko 
konferenci. Številne mednarodne aktivnosti 
izvajate tudi v IPA regionalnih klubih. Več 
informacij o delu in dogodkih dobite na 
naši spletni strani www.ipaslovenija.org. 
Intenziteta dela na mednarodnem področju 
se bo nadaljevala tudi v letu 2018. 
 
Tudi na člane in prijatelje v stiski nismo in ne 
bomo pozabili. Če so se znašli v stiski in so 
potrebovali pomoč, smo jim pomagali tudi s 
finančnimi sredstvi, če je bilo to potrebno, 
saj imamo za ta namen ustanovljen socialni 
sklad. Dodeljevanje finančne pomoči poteka 
skladno s sprejetimi pravili. 

Geslo SERVO PER AMIKECO - SLUŽITI 
PRIJATELJSTVU mora biti tudi v prihodnje 
vodilo našega dela in sodelovanja na vseh 
področjih. 

Poudariti moram tudi zelo dobro sodelovanje 
s Policijo in Ministrstvom za notranje 
zadeve. Sodelovanje poteka na partnerskem 
principu, na temelju podpisanega sporazuma 
o medsebojnem sodelovanju in v okviru 
objektivnih možnosti. 

Vesele božične praznike in srečno, uspešno 
ter vse dobro v novem letu 2018. 

Stanislav FICKO
Predsednik

NAGOVOR PREDSEDNIKA
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62. Svetovni kongres je potekal od 19. 9. 2017 do 24. 
9. 2017 v mestu Albena v Bolgariji v izvedbi IPA sekcije 
Bolgarije. Kongresa se je kot predstavnik IPA sekcije 
Slovenije udeležil mednarodni delegat Marjan PRAH-
PODBORŠKI.

Uradno je bilo prijavljenih 66 sekcij, Kolumbija in Lesoto 
sta se naknadno prijavili na kongres, tako da je bilo 63 
delegatov, ki so imeli glasovno pravico in glas PEB. 
Kot sekcija v ustanavljanju je bila na kongresu prisotna 
še delegacija iz Uzbekistana.
Ob začetku kongresa oz. dobrodošlici so organizatorji v 
lepem okolju hotela pripravili prijetno druženje s hrano 
in pijačo. Pozdravni govor je imela predsednica IPA 
Bolgarije Zinaida Gantcheva.
Uradna otvoritev kongresa je bila naslednji dan v hotelu, 
kjer je tudi potekal kongres. Organizatorji so se zelo 
potrudili in pripravili prijeten kulturni program, med 
programom pa so se zvrstili govorniki iz Ministrstva za 
notranje zadeve, Policije in občine tega območja, ki je 
gostil kongres.
Po tradicionalnem skupnem fotografiranju je bila 
konferenca uradno odprta.
Kongres je potekal po ustaljenem urniku, kongres ni bil 
volilni, tako da je celoten potek urnika kongresa potekal 
po že ustaljenem programu. 
Edini presenetljivi dogodek je bil, ko je mednarodni 
blagajnik Romain MINIY uradno sporočil delegatom, 
da bo na naslednjih volitvah kandidiral za predsednika 
svetovne organizacije. 
Na kongresu je bilo tudi izglasovano, da se iz svetovne 

organizacije začasno izključi sekcijo Mehika zaradi 
nesodelovanja in nekomuniciranja s svetovno 
organizacijo. 

Na kongresu je zbrane delegate pozdravil tudi 
predstavnik prepovedane IPA sekcije Turčije.
Na kongresu so bila predstavljena vsa poročila članov 
IEB-a: predsednika, generalnega sekretarja in vseh 
mednarodnih komisij; socialno-kulturne komisije, 
komisije za zunanje zadeve in profesionalne komisije, 
poročilo mednarodnega blagajnika in predstavnika iz 
Gimborna.

TEMA LETOŠNJEGA KONGRESA JE BILA :
POLICIJSKE MEJE – MIT ALI RESNIČNOST?
Kongres smo uradno zaključili v petek, v soboto so 
organizatorji organizirali izlet po okolici Varne, zvečer pa 
je bila še svečana večerja, kjer so si udeleženci izmenjali 
darila ter izročene diplome mednarodnega predsednika 
posameznim sekcijam za delo v sekcijah. 

Marjan PRAH-PODBORŠKI

62. SVETOVNI IPA 
KONGRES V ALBENI 
V BOLGARIJI

DEJAVNOSTI UPRAVNEGA ODBORA
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Ministrica za notranje zadeve mag. Vesna Györkös Žnidar 
je 13. 12. 2016 sprejela delegacijo IPA sekcije Slovenije, 
in sicer predsednika Stanislava Ficka ter podpredsednika 
Mihaela Burilova in Vinka Otoviča.

Predsednik IPA sekcije Slovenije Stanislav Ficko je ocenil, 
da je bilo sodelovanje s Policijo v preteklosti dobro. Pri 
tem je bilo posebej poudarjeno temeljno poslanstvo 
IPE in njena vloga v odnosu do Ministrstva za notranje 
zadeve in Policije.

Predsednik Stanislav Ficko in oba podpredsednika Vinko 
Otovič in Mihael Burilov smo predstavili aktivnosti 
sekcije in delo v samih regionalnih klubih. Veliko 
pozornosti smo namenili tudi sodelovanju med IPA 
sekcijo Slovenije in Policijo. IPA poleg izobraževalnega 
programa, organizacije kulturnih, športnih in drugih 
prireditev ter socialnih aktivnosti intenzivno vzpostavlja 
in krepi prijateljske odnose ter medsebojno pomoč 
med policisti doma in po svetu. Zavezali smo se, da 
bomo v IPI poskušali pripraviti okroglo mizo na temo 
problematike migracij, kjer bomo pričakovali strokovno 
pomoč Policije. 

Predsednik Stanislav Ficko se je še posebej zahvalil za 
udeležbo na slavnostni akademiji ob 25-letnici IPA 
sekcije Slovenije, ministrico je povabil, da se v letu 2017 
udeleži kongresa IPA sekcije Slovenije.

Dne 19. 12. 2016 sta generalni direktor policije Marjan 
Fank in vodja službe generalnega direktorja policije 
Tomaž Pečjak sprejela delegacijo IPA sekcije Slovenije, 
in sicer predsednika Stanislava Ficka, podpredsednika 
Vinka Otoviča in člana UO Marka Terbovška.

Pogovor je potekal predvsem o sedanjem delu in 
načrtih za prihodnje. Veliko pozornost smo namenili 
tudi sodelovanju med IPO in Policijo. IPA poleg 
izobraževalnega programa, organizacije kulturnih, 
športnih in drugih prireditev ter socialnih aktivnosti 
intenzivno vzpostavlja in krepi prijateljske odnose in 
medsebojno pomoč med policisti doma in po svetu.

 
Gospa ministrica se je zahvalila za predstavitev 
organizacije in njenega dela. Pohvalila je opravljeno delo 
in prizadevanje IPE za še večje medsebojno sodelovanje, 
predvsem v zadevah, ki so v skupnem interesu obeh 
organizacij. Zagotovila je vso pomoč in podporo pri 
nadaljnjem delu, partnerskem odnosu in nadaljnjem 
sodelovanju. 

SERVO PER AMIKECO !

Vinko OTOVIČ

SPREJEM DELEGACIJE 
IPA SEKCIJE 
SLOVENIJE PRI 
MINISTRICI ZA 
NOTRANJE ZADEVE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

SPREJEM 
DELEGACIJE IPA 
SEKCIJE SLOVENIJE 
PRI GENERALNEM 
DIREKTORJU 
POLICIJE 

DEJAVNOSTI UPRAVNEGA ODBORA
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Predsednik Stanislav Ficko se je še posebej zahvalil za 
udeležbo na slavnostni akademiji ob 25-letnici IPA 
sekcije Slovenije, na kateri so bile tudi tuje delegacije, 
predvsem sosednje države in tiste, s katerimi tudi največ 
sodelujemo.

Predsednik IPA sekcije se je zavezal, da bomo v IPI 
poskušali pripraviti okroglo mizo na temo problematike 
migracij ter obenem pričakuje strokovno pomoč Policije. 

Potem sta podpredsednik Vinko Otovič in član UO 
IPA sekcije Slovenije Marko Terbovšek, ki sta tudi 
predsednika regionalnih klubov, predstavila potek dela 
v samih regionalnih klubih. 
Kot zelo pomembne so bile poudarjene tudi dejavnosti, 
ki krepijo ugled Policije in IPA sekcije. 

Generalni direktor policije Marjan Fank se je zahvalil za 
sodelovanje in opravljeno delo ter prizadevanje IPE za še 
večje medsebojno sodelovanje predvsem v zadevah, ki 
so v skupnem interesu obeh organizacij. Zagotovil je tudi 
vso pomoč in podporo pri nadaljnjem delu. 

Predsednik IPA sekcije Slovenije je generalnega direktorja 
policije Marjana Fanka povabil, da se prihodnje leto 
udeleži kongresa IPA sekcije Slovenije.

SERVO PER AMIKECO !

Vinko OTOVIČ

Delegatke in delegati IPA sekcije 
Slovenije smo se zbrali v soboto 
21. 10. 2017 na 2. izrednem 
kongresu v Kranjski Gori. 

Namen kongresa je bil 
obravnava in sprejetje novega 
statuta IPA sekcije Slovenije, ki 
so ga člani upravnega odbora 
na podlagi predlogov in pobud 
celotnega članstva usklajevali 

preko celega leta. Predlog 
novega statuta je bil predložen v pregled in predhodno 
mnenje Upravni enoti v Celju. Na sestanku Upravnega 
odbora IPA sekcije Slovenije, 5. 10. 2017, smo predloge 
in pobude Upravne enote obravnavali in sprejeli predlog, 
da delegatom in delegatkam 2. izrednega kongresa 
predlagamo nekatere spremembe in dopolnitve statuta. 
Kongres je otvoril predsednik IPA sekcije Slovenije 
Stanislav Ficko, ki je bil tudi vodja komisije za pripravo 
novega statuta. Pred pričetkom obravnave je vsem 
prisotnim delegatkam in delegatom poudaril novosti, ki 
jih je predlagalo članstvo, in predloge Upravne enote v 
Celju, ki je statut pregledala in podala nekaj mnenj in 
predlogov. Poleg tega pa je bilo dodatno predlagano še 
nekaj amandmajev, ki so jih vložili posamezni klubi po 
zadnji obravnavi statuta na seji upravnega odbora 5. 10. 
2017.
 
Izvoljeno je bilo delovno 
predsedstvo, ki ga je 
vodil Istvan Lipnik. 

Skupaj je bilo prisotnih 
83 udeležencev iz 
regionalnih klubov in 
upravnega odbora, 
od tega 82 z glasovalno 
pravico.

Delovni predsednik Istavn Lipnik je ob 15. uri razglasil, 
da je novi statut IPA sekcije sprejet in se zahvalil vsem 
prisotnim.

Vinko OTOVIČ

IZVEDBA 2. 
IZREDNEGA 
KONGRESA IPA 
SEKCIJE SLOVENIJE

DEJAVNOSTI UPRAVNEGA ODBORA
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akademija izobražuje kadre za potrebe policije, mejne 
policije, žandarmerijo, gasilce, pravno administrativne 
kadre in kadre za delo na varovanju podatkov. V 

akademiji slušatelji pridobijo srednjo in visoko strokovno 
izobrazbo. 
Sledila je predstavitev organizacije policije v Romuniji. 
Predstavitev je izvedel pomočnik načelnika policijske 
akademije. Romunija je teritorialno razdeljena na 41 
regij in prav tako ima policija toliko policijskih uprav. 
Na lokalnem nivoju delujejo v obliki policijskih postaj. 
Na državnem nivoju je podobno kot pri nas. V okviru 
generalne policijske uprave so uprave za javni red in 
mir, uprava kriminalistične policije, uprava za boj proti 
organiziranemu kriminalu, uprava operativno podporo in 
uprava za logistiko. Romunija ima okoli dvajset milijonov 
prebivalcev, 3181 urbanih in gosto naseljenih področij. 
Na tem območju deluje 38.954 policistov, Bukarešta 
pa ima status samostojnega sektorja, v katerem deluje 
5.898 policistov. 

Predstavitvi policije je sledila predstavitev mejne 
policije, ki je v okviru ministrstva za notranje zadeve 
samostojna notranja organizacijska enota (NOE MNZ). 
Teritorialno gledano ima Romunija eno najdaljših mej 
članic EU, skupno kar 3149,7 kilometrov. Mejna policija 
na državnem nivoju ima generalno upravo, v okviru 
katere so uprava za varovanje meje in mejno kontrolo, 
uprava za preprečevanje ilegalnih migracij in čezmejnega 
kriminala, uprava za podporo. Pod generalno upravo so 
organizacijsko vezane še štiri policijske akademije za 
izobraževanje mejnih policistov. 

V času od 18. do 21. maja 2017 je v 
organizaciji IPA sekcije Romunije v 
Bukarešti potekala XVIII. konferenca 
IPA sekcij srednje in vzhodne Evrope. 
Konference so se poleg naše sekcije 
in gostitelja udeležili predstavniki 
IPA sekcij Avstrije, Belgije, Bolgarije, 
Češke, Madžarske, Hrvaške, Rusije, 
Švice, Finske, Nemčije, Grčije, Latvije, 
Litve, Moldavije, Slovaške in generalni 
sekretar mednarodne organizacije v 
imenu IEB-ja. 

Po programu konference je bil 18. maj predviden prihod, 
19. maja otvoritev, konferenca in ogled policijske 
akademije Alexandru Ioan Cuza ter ogled Parlamenta 
Romunije, 20. maja izlet, zaključek z gala večerjo in 21. 
maja odhod. 
Otvoritev konference se je pričela z igranjem himne 
Romunije in IPA himne. Prvi govornik otvoritve 
konference in hkrati povezovalec je bil predsednik IPA 
sekcije Romunije in načelnik policijske akademije prof. 
Ph.D. Voicu Costica. Po pozdravnem nagovoru nas 
je pozdravil podpredsednik IPA mednarodne sekcije 
Alexey Gankin. 

Sledila je prva vsebina konference, in sicer predstavitev 
šolskih programov v akademiji "Alexandru Ioan Cuza", ki 
jo je izvedel načelnik akademije Voicu Costica. Navedena 

XVIII. KONFERENCA IPA SEKCIJ SREDNJE 
IN VZHODNE EVROPE V BUKAREŠTI V 
ROMUNIJI 

DEJAVNOSTI UPRAVNEGA ODBORA
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Drugi dan smo se po zajtrku zbrali in z avtobusom 
odpeljali v Transilvanijo na ogled gradu Bran, znanega 
tudi kot grad Drakule. Ogled znamenitosti Romunije smo 
nadaljevali z ogledom znanega gradu "Peles". V njem se 
hrani bogata zbirka različnih slik, pohištva, orožja itd. 

Po ogledu obeh gradov je sledilo kosilo v enem izmed 
hotelov mesta Sinaia city. V bližini mesta je veliko 
smučarsko središče. Po kosilu smo se zaradi velike 
oddaljenosti odpravili proti Bukarešti. 

Po prihodu v hotel smo imeli nekaj časa za pripravo na 
slavnostno večerjo. Ob predvidenem začetku je imel 
predsednik IPA sekcije Romunije kratek nagovor, sledil 
je bogat kulturni program in nato slavnostna večerja. Po 
večerji smo si izmenjali darila. 

Po izmenjavi daril se je nadaljevalo družabno srečanje z 
nastopom DJ-a. 

Mihael BURILOV 

Naslednja delovna vsebina je bila namenjena boju 
proti korupciji. Policijska podkomisarka Mariana Mirea 
je najprej predstavila nacionalno strategijo boja proti 
korupciji. Nadaljevala je s predstavitvijo organograma 
generalnega direktorata za boj proti korupciji, z 
oblikami dela enot za boj proti korupciji znotraj policije, 
predstavila je delo direktorata za osveščanje prebivalcev 
o boju proti korupciji, uvedbi anonimnega telefona za 
prijavo koruptivnih dejanj itd. Za izredno uspešno je 
poudarila osveščanje mlajše populacije o koruptivnih 
dejanjih in posledicah tovrstnih dejanj. V boju proti 
korupciji in ilegalni trgovini na meji so v lanskem letu 
na petih mejnih prehodih odkrili pet večjih kriminalnih 
dejanj (ilegalni prehodi, tihotapljenje tehnike, cigaret, 
mamil). Ocenjujejo, da je samo odkritje tihotapljenja 
cigaret v Srbijo ocenjeno na 3,3 milijonov evrov. 

Sledila je predstavitev IPA Madžarske. Predstavnik IPA 
Madžarske Gabriel Gabor je prisotnim razdelil ključek, 
na katerem je filmsko obvestilo in vabilo k udeležbi na 
naslednji konferenci IPA sekcij srednje in vzhodne Evrope, 
ki bo potekala v mestu Rackeve v bližini Budimpešte, in 
sicer od 24. 5. do 27. 5. 2018. Vsebina konference bo 
zaščita živali in naravnih bogastev v nacionalnih parkih. 

Predstavnik IPA Švice Andrea Wehrmuller je napovedal 
organizacijo konference IPA sekcij srednje in vzhodne 
Evrope v letu 2020. Za leto 2019 bo treba še poiskati 
organizatorja.
Sledilo je skupinsko slikanje in ogled policijske akademije. 
Po ogledu akademije smo odšli v jedilnico akademije na 
kosilu. 

Po kosilu smo se z avtobusom odpeljali na ogled zgradbe 
Parlamenta. Po opravljeni vstopni proceduri nam je 
vodnica temeljito in nadzorno predstavila zgodovino, 
znamenitosti in kulturo Romunije. 

Po ogledu Parlamenta je sledila še vožnja in predstavitev 
znamenitosti mesta Bukarešta. 

Po prihodu v hotel in kratkem odmoru je sledila skupna 
večerja. 

DEJAVNOSTI UPRAVNEGA ODBORA
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črnogorski policiji, in nato enako temo še Eran Israel 
iz Izraela; 

• temeljne človekove pravice in zakonitost dela 
policije je predstavil Florentin Scaletchi, predsednik 
organizacije za človekove pravice iz Romunije. 

Pri predstavitvi teme »v skupnost usmerjeno policijsko 
delo« so bila posebej poudarjena načela, in sicer: 
odgovornost, celovitost, zaupanje, vizija, partnerstvo, 
reševanje problemov in enakost spolov. 

IPA sekcija Ciper je napovedala, da bo predvidoma še v 
letošnjem letu organizirala okroglo mizo z naslovom V 
skupnost usmerjeno policijsko delo. 

V nadaljevanju konference so bile v obravnavi vsebine, 
ki se nanašajo na delo IPA organizacije, še posebej IPA 
sekcij mediteranskih držav.

Po kratki predstavitvi zapisnika z mediteranske 
konference, ki je bila v Moskvi, je bilo v uvodnem delu 
poudarjeno razvijanje sodelovanja med nacionalnimi 
sekcijami držav sredozemskega bazena (se ni uporabljal 
termin: mediteranskih držav). 
V nadaljevanju so bila obravnavana in sprejeta pravila 
ravnanja v zvezi s pripravami, z organizacijo in s potekom 
mediteranskih konferenc, ki jih prilagam. 

Ponovno je bil izpostavljen problem izmenjave otrok 
med sekcijami z vidika odgovornosti. Nekatere sekcije, 
predvsem Francija in Izrael, si želijo, da bi izmenjava 
potekala v okviru in organizaciji svetovne organizacije 
in ne med sekcijami. Pobuda IPA sekcije Francije ni bila 
podprta, jo bodo pa v obliki predloga podali na letošnjem 
IPA svetovnem kongresu. IPA sekcija Francije je že 
pripravila predlog spremembe statuta, da se dodatno 
imenuje še komisija za področje komunikacije in razvoja 
IPA organizacije. 

Številne sekcije, predvsem Ciper, Izrael (tudi odsotna 
Grčija), so nezadovoljne z novim statutom in bodo 
verjetno že na tem svetovnem IPA kongresu predlagale 
nekatere spremembe. 

V času od 1. do 5. junija 2017 je v 
organizaciji IPA sekcije Moldavija v 
glavnem mestu Kishinew potekala XIX. 
konferenca IPA mediteranskih sekcij. 

Poleg delegacije naše sekcije so se konference udeležile 
še delegacije IPA sekcij Izraela, Bolgarije, Monaka, 
Italije, Portugalske, Švice, Španije, Romunije, Francije, 
Hrvaške, Cipra, Rusije, Črne gore, Kazahstana, Ukrajine, 
in Moldavije, skupaj 17 IPA sekcij. Nastanjeni smo bili 
v hotelu Institutul Muncii na vzhodnem delu mesta, 
oddaljeni približno 3 km iz centra mesta. 

XIX. mediteranska konferenca se je pričela v petek, 2. 
6. 2017, ob 9.00 z uradno otvoritvijo, na kateri so bili 
poleg ministra za notranje zadeve Jizdana Aleksandra 
navzoči tudi predsednik IPA sekcije Moldavije Vasile 
Batcu, Aleksander Gankin v vlogi predstavnika IPA 
svetovne organizacije in Florentin Scaletchi, predsednik 
organizacije za človekove pravice v Romuniji, ki je bila 
tudi uradna pokroviteljica konference. 

Po uradni otvoritvi se je pričel vsebinski del konference. 
Najprej so bile v obliki kratkih referatov predstavljene 
vsebine, in sicer:
• vloga policije v demokratični družbi in koncept v 

skupnost usmerjenega policijskega dela z vidika 
reforme moldavske policije, kar je predstavil Marin 
Maxian, policijski inšpektor iz Moldavije;

• v skupnost usmerjeno policijsko delo v črnogorski 
policiji, kar je predstavil Valentin Danaj, inšpektor v 

XIX. KONFERENCA 
IPA MEDITERANSKIH 
SEKCIJ V KISHINEW 
V MOLDAVIJI
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V času od 13. do 15. 
oktobra 2017 je v 
organizaciji IPA sekcije 
Grčije v mestu Veria 
potekala III. balkansko-
jadranska konferenca 
IPA sekcij tega območja. 
Konference so se poleg 
naše sekcije in gostitelja 
udeležili predstavniki 
IPA sekcij Bolgarije, 
Hrvaške, Cipra, 
Makedonije, Italije, Črne 
Gore, Romunije, Srbije, 
Turčije in generalni 
sekretar mednarodne 
organizacije v imenu 
IEB-ja. 

Po programu konference je bil 13. oktober predviden za 
prihod, 14. oktober za ogled znamenitosti v mestu Veria, 
otvoritev in konferenco v policijski akademiji za severno 
Grčijo, zaključek z gala večerjo v hotelu in 15. oktober 
za odhod. 

Organizatorji konference so potek letošnje konference 
nekoliko spremenili. Običajno je konferenca na začetku, 
po konferenci pa ogled znamenitosti. Tokrat je bilo 
obratno. Po zajtrku smo si najprej ogledali kraljeve 
grobnice v neposredni bližini mesta Veria, se nato 
zapeljali v mesto Veria in si tam ogledali spomenik 
apostolu Pavlu in najstarejšo katedralo v tej pokrajini z 
imenom Makedonija.

V nadaljevanju konference so bile izpostavljene in 
poudarjene naslednje vsebine:
• komunikacija in sodelovanje med mediteranskimi 

IPA sekcijami;
• izmenjava videnj in idej v policijskih zadevah, 

predvsem s področij kriminalitete (huda kazniva 
dejanja, terorizem, kibernetska kazniva dejanja in 
podobno);

• izmenjava med sekcijami na področju kulturnih in 
socialnih aktivnostih, izmenjava na področju športnih 
aktivnosti in počitniških aktivnosti, izmenjava mladih; 

• promocija IPA organizacije povsod, kjer le-ta še ni 
ustanovljena in dejavna. 

Sprejet je bil sklep, da bo mediteranska konferenca 2018 
na Cipru, 2019 pa v Črni gori, kjer bodo organizirali tudi 

prijateljski teden. 
Sama organizacija mediteranske konference je bila na 
solidnem nivoju, če upoštevamo objektivne okoliščine. 

Naslednji dan smo si ogledali delo specialne policijske 
enote »Fulger« v Chisinau. Predstavili so nam svoje 
delo, tudi s prikazom taktične vaje »vzdrževanje JRM« in 
»aretacija teroristov«. Ogledali smo si njihov muzej in se 
poklonili policistom, ki so izgubili življenje pri opravljanju 

nalog. Predstavili so nam 
tudi svojo oborožitev in 
opremo.

V popoldanskem času 
smo po uradnem 
zaključku konference 
obiskali IPA regionalni 
klub v mestu Strasheni, 
srečali smo se tudi z 

županom istoimenskega mesta. 
Dne 4. 6. 2017 smo si med krožno vožnjo z avtobusom 
ogledali mesto in nato še etnografski muzej. V 
nadaljevanju smo obiskali še največjo vinsko klet na 
svetu Milesticii Mici Winery v Iloveni.

Zvečer smo konferenco in druženje zaključili z uradno 
večerjo v restavraciji Butoias v Chisinau. 

Stanislav FICKO 

DEJAVNOSTI UPRAVNEGA ODBORA

III. BALKANSKO-
JADRANSKA 
KONFERENCA IPA 
SEKCIJ V MESTU 
VERIA V GRČIJI 
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Konferenco je vodil 
generalni sekretar IPA 
sekcije Grčije. Najprej je 
predstavil dnevni red:

1. IPA igre
2. Dogodki v organizaciji IPA 
sekcij balkansko-jadranske 
povezave
3. Obvestilo oziroma 
informacija o poteku 62. 
svetovnega kongresa v 
Bolgariji
4. Razno

Zaključno besedo je imel predsednik IPA sekcije Grčije. 
Zahvalil se je za udeležbo in poudaril, da je bila za grško 
sekcijo velika čast organizirati konferenco. Prav tako 
je za grško sekcijo velika čast sodelovati v balkansko-
jadranski povezavi. Poudaril je, da je na tem območju 
bilo in bo kar nekaj velikih dogodkov v naslednjih 
letih: svetovni kongres v Bolgariji, svetovni kongres na 
Hrvaškem, dve mediteranski konferenci, jadransko-
balkanske konference, mednarodni seminarji itd. To 
kaže na to, da je v tem prostoru veliko potenciala za 
sodelovanje in delovanje IPA sekcij. 

Po zaključku konference smo se odpeljali v hotel. 
Sledila je večerja s kulturnim programom. V programu 
je nastopil ansambel s predstavitvijo značilne glasbe s 
tega območja Grčije in z nastopom folklorne skupine. Po 
izmenjavi daril se je nadaljevalo družabno srečanje. 

Mihael BURILOV

Po ogledih znamenitosti je sledilo kosilo v restavraciji 
v mestu. Po kosilu smo se vrnili v hotel, kjer smo se 
preoblekli in se odpeljali v policijsko akademijo za 
severno Grčijo, ki je v bližini mesta Veria. 
Začetek otvoritve konference smo opravili na dvorišču 

akademije s poslušanjem himne Grčije in IPA himne. Ob 
igranju obeh himen sta se dvigovali zastavi Grčije in IPA 
sekcije Grčije. 

Otvoritev se je nato nadaljevala v prostorih akademije. 
Na otvoritvi so sodelovali številni govorniki s pozdravnimi 
nagovori in poudarki o uspešnem sodelovanju 
IPA organizacije z lokalno skupnostjo, s policijsko 
akademijo, policijskimi enotami, z upokojenimi policisti, 
s posameznimi institucijami v regiji itd. S pomočjo 
tehnike oziroma preko Skypa so organizatorji poklicali 
predsednika IPA mednarodne organizacije. Ta se je 
najprej opravičil, ker se na vabilo ni mogel odzvati in 
udeležiti konference. Vsem prisotnim in organizatorjem 
je zaželel uspešno delo in poslal pozdrave iz švicarskega 
visokogorja, kjer se je v tistem trenutku nahajal. 

Otvoritev je trajala debelo uro zaradi številnih 
govornikov. Po otvoritvi je sledil odmor in odhod v 
konferenčno dvorano, kjer smo nadaljevali s konferenco.

DEJAVNOSTI UPRAVNEGA ODBORA
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Albanije smo se ostali med seboj dobro poznali, tako da 
so pogovori potekali prijateljsko in sproščeno. Naslednji 
dan v soboto smo se odpeljali do Hotela Krupac, kjer je 
lepo jezero, v poletnem času pa znano kopališče. Sledila 
je otvoritev skupščine in pozdrav predsednika Vojislava 
Dragovića vsem delegacijam iz tujine in pozdrav 
delegatom, udeležencem volilne skupščine. 

Delegati skupščine so pričeli z delom, mi pa smo se 
odpeljali na ogled znamenitosti mesta Nikšić. Pridružili 
so se nam tudi predstavniki Romov, s katerimi dobro 
sodelujejo. 8. april je namreč svetovni dan Romov. 

V občinski mestni hiši nas je sprejel župan občine Nikšič 
s sodelavci.

V popoldanskem času smo si ogledali vadbo črnogorske 
reprezentance v judu.

Za predsednika sekcije je bil ponovno izbran Vojislav 
Dragović, namestnica predsednika je postala Snežana 
Zekić, generalna sekretarka Biljana Dulovič, blagajničarka 
pa Liljana Vlahović.

Ob 19. uri se je v Narodnem gledališču v Nikšiču pričela 
svečana akademija v počastitev III. skupščine IPA Črne 
gore z bogatim in pestrim kulturnim programom in 
govori povabljenih gostov. 

Po zaključeni svečani akademiji smo na skupni večerji 
izmenjali priložnostna darila in si zaželeli vse dobro 
v nadaljnjem delu z željo po dobrem medsebojnem 
sodelovanju še naprej. 

Srečanje je bilo tudi priložnost za pogovore s člani IPA 
Črne gore in člani ostalih tujih delegacij. 

Vinko OTOVIČ
Alojz HRNČIČ

IPA sekcija Črne gore je 8. 4. 2017 v 
kraju Nikšić v Črni gori organizirala 
III. skupščino. Na skupščino so bile 
povabljene delegacije IPA sekcij iz 
Srbije, BIH, Hrvaške, Makedonije in 
predstavniki IPE v ustanavljanju iz 
Albanije. Kot gosti pa so bili prisotni 
tudi policijski predstavniki s Kosova. IPA 
sekcijo Slovenije sva predstavljala Vinko 
Otovič in Alojz Hrnčič.

Po prihodu na letališče v Podgorici so naju počakali in 
odpeljali v približno uro oddaljen kraj Nikšić, kjer so bile 
že zbrane navedene delegacije. Razen z gosti s Kosova in 

3. SKUPŠČINA IPA 
SEKCIJE ČRNE GORE 
V NIKŠIĆU 

DEJAVNOSTI UPRAVNEGA ODBORA
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Na tej proslavi so se zbrali vsi najpomembnejši gostje, 
predvsem s Koroške. Čeprav je bila svečanost uradna, 
so bili govori posameznih predstavnikov IPE sproščeni. 
Vmes je policijski pevski zbor s Koroške zapel nekaj 
skladb, zaključni govor pa je imel predsednik sekcije, ki je 
podelil tudi priznanja častnim članom IPA sekcije Avstrije. 
Letos je ta čast pripadla dvema zaslužnima članoma, 
Herbertu Stammerju, dolgoletnemu podpredsedniku, 
in Ottu Köningu, generalnemu sekretarju IPA sekcije 
Avstrije. Tako ima Avstrija, ki ima v svojih vrstah blizu 
30.000 članov, sedaj 19 častnih članov. Častni člani in 
častni predsedniki so vedno tudi gostje na njihovih 
nacionalnih kongresih, brez glasovalne pravice. S tem 
tudi pokažejo spoštljiv odnos do tistih funkcionarjev IPE, 
ki so v preteklosti naredili nekaj za njihovo sekcijo. 
Po kosilu smo imeli prosto popoldne, ki je bilo namenjeno 

za rekreativne aktivnosti.

Delegati so po kosilu nadaljevali z delom. Njihov XIX. 
Nacionalni kongres se je zaključil že v slabih dveh urah, 
čeprav je bil volilni. Sprejeli pa so tudi nov statut. Na 
njem je bilo soglasno izvoljeno novo vodstvo. Za novega 
predsednika sekcije je bil izvoljen Martin Hoffmann, za 
generalnega sekretarja je bil izvoljen Robert Neumann.

Zvečer smo imeli v isti dvorani svečano večerjo, kjer nas 
je nagovoril nov predsednik IPA sekcije Avstrije Martin 
Hoffmann. Zahvalil se je tujim sekcijam, ki so se udeležile 
njihovega kongresa. Tudi midva sva jim čestitala za 
uspešno opravljeno delo. Poslovilni govor pa je imel 
tudi dosedanji predsednik Reinhard Moser. Da so bili 
delegati zadovoljni z njegovim vodenjem avstrijske IPE, 
dokazuje tudi to, da je dosedanji predsednik Reinhard 
Moser postal častni predsednik IPE Avstrije. Na koncu so 
podarili humanitarni organizaciji ček v vrednosti 6.000 
€. Več pogovorov sva imela tudi s predsednikom IPA 
Poljske, Italije in Nemčije ter podpredsednico IPA sekcije 
Rusije.

V soboto, 22. maja 2017, smo se s turistično ladjo 
odpeljali po Vrbskem jezeru, kjer smo lahko opazovali 
čudovito pokrajino. 
 
Vinko OTOVIČ 

Od 20. do 23. maja 2017 je IPA Avstrija organizirala 
XIX. Nacionalni kongres, ki je potekal v Pörtschachu 
ob Vrbskem jezeru. Poleg njihovih 80 delegatov 
smo bili prisotni tudi gosti, predstavniki tujih držav, 
in sicer iz Romunije, Poljske, Rusije, Švice, Nemčije, 
Češke, Slovaške, Srbije, Madžarske, Italije, Cipra in 
Slovenije. Prisotna je bila tudi mednarodna predsednica 
profesionalne komisije May-Britt Rinaldo s Švedske in 
mednarodni blagajnik Romain MINY iz Luxembourga. 
Slovensko stran sva na podlagi sklepa UO IPA sekcije 
Slovenije zastopala Istvan Lipnik in Vinko Otovič. 

Sprejel naju je predsednik IPA Koroške Wolfgang 
Gabrutsch in ostali člani UO IPA sekcije Avstrije, 
organizatorji so nama razdelili propagandni material in 
program prireditev. Po sprejemu sva se nastanila. Takoj 
po namestitvi smo se z avtobusi (skupaj nas je bilo okoli 
310) odpeljali na razgledno točko Pyramidenkogel, kjer 
je z višine 905 metrov edinstven razgled na koroško 
pokrajino in predvsem na vsa njihova jezera.

Naslednji dan, v petek, 21. maja, je v kongresnem centru 
Wörtersee potekala otvoritev kongresa.

XIX. NACIONALNI 
KONGRES IPA 
AVSTRIJE 

DEJAVNOSTI UPRAVNEGA ODBORA
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sekcije BIH in hrvaškim predstavnikom intervju za 
lokalno televizijo in radio. Potem pa so delegati začeli s 
skupščino, ki je trajala do 14.00.

Po kosilu so nas gostitelji odpeljali v lokalno cerkev 
in frančiškanski muzej Gorica, kjer imajo arheološko 
razstavo, med drugim imajo razstavljene kamnite 
sekire, stare 4500 let, ter lepo ohranjen keltski grob, 
star 3500 let. Razstavljeno imajo tudi dela enega najbolj 
pomembnih bosanskohercegovskih slikarjev Gabrijela 
Jurkića (1886–1974), ki je zadnja leta skupaj z ženo živel 
v omenjenem samostanu. Ogledali smo si tudi razstavo 
njihovega znanega še živečega slikarja Ivico Vlašića, 
spoznali smo ga lahko spoznali v živo, kar je bila sreča, 
saj zelo veliko razstavlja in potuje.

Za logističen del in spremljevalni program je bil zadolžen 
lokalni klub IPA Hercegbosanska, ki je za nas poleg ogleda 
frančiškanskega muzeja Gorica pripravil še ogled divjih 
konjev, ki živijo na nadmorski višini 1250 metrov. Imajo 
približno 500 konjev, ki so jih domačini pustili v divjini 
po uvedbi mehanizacije. Konji so zakonsko zaščiteni ter 
omenjeni tudi v prispevkih revije Nacional Geographic.
Zvečer je bila svečana večerja v bližnji restavraciji 
Bacchus, kjer je predsednik sekcije še enkrat pozdravil 
vse prisotne, prav tako pa je delegatom podelil priznanja. 
Pred večerjo je potekal krajši kulturni program. Zjutraj 
po zajtrku sva se pozdravila z domačini in ostalimi 
delegacijami ter se odpravila proti domu. 

Istvan LIPNIK in Robert MESIČEK

Na povabilo IPA Bosne in Hercegovine 
sva se v imenu IPA sekcije Slovenije 
udeležila redne skupščine IPA sekcije 
Bosne in Hercegovine, ki je potekala 
med 12. in 14. majem v Livnu. Skupščine 
so se udeležile še povabljene IPA 
delegacije iz Srbije, Hrvaške, Črne gore 
in Makedonije. 

Po 7 urah vožnje sva prispela v mesto Livno, mesto ima 
približno 12.000 prebivalcov, ukvarja pa se z zelo velikim 
upadom prebivalstva zaradi selitev v tujino, predvsem v 
Nemčijo in Avstrijo.

Gostitelj je za nas pripravil namestitev v hotelu Park, kjer 
je bil uradni sprejem ob 20.00, tam nas je pozdravil in 
nagovoril predsednik IPA sekcije Bosne in Hercegovine 
Miro Sučić. Med večerjo so potekali različni pogovori 
med gosti predvsem o IPI in drugih aktualnih temah.
Naslednji dan je bila ob 10.30 svečana otvoritev redne 
skupščine IPA BIH v konferenčni dvorani hotela Park v 
Livnu. Po IPA himni in državni himni Bosne in Hercegovine 
je imel predsednik sekcije Miro Sučić pozdravni govor, 
kjer je pozdravil vse prisotne delegate iz BIH, župana 
mesta oz. načelnika mesta Livno Luko Čelana ter 
ravnatelja Policije in goste iz tujine. Po govorih je bila 
opravljena izmenjava daril, kjer je generalni sekretar IPA 
sekcije Slovenije Istvan Lipnik pozdravil prisotne ter jim 
zaželel uspešno delo na skupščini in pri samem delu v 
IPI, član UO Mesiček pa je dal skupaj s predsednikom 

SKUPŠČINA IPA SEKCIJE BOSNE IN 
HERCEGOVINE

DEJAVNOSTI UPRAVNEGA ODBORA
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IPA sekcija Srbije je med 6. in 8. 10. 2017 
v Beogradu praznovala 10. obletnico. 
Udeležila sva se je tudi generalni 
sekretar Istvan Lipnik in član UO IPA 
sekcije Slovenije Robert Mesiček.

V Beograd sva prispela okrog 16.30. Po prihodu v 
hotel Life class so nama povedali, da sva nameščena 
v drugem bližnjem hotelu. Po namestitvi v hotelu sva 
se neformalno srečala s predsednikom IPA sekcije 
Srbije Nebojšo Pantelićem, kjer sva ga tudi seznanila s 
postopkom obiska v jedrski elektrarni Krško.

Prvi dan se je končal z neformalno večerjo.

7. 10. so nas domačini iz obeh hotelov pospremili do 
spomenika Kneza Mihajla na Trgu republike, kjer smo se 
zbrali predstavniki 25 delegacij.
Domačini so na trgu pripravili svečano povorko z 
zastavami vseh udeležencev, Policijski orkester mesta 
Beograd je zaigral himni IPE in Srbije.
Potem smo odšli v bližnje gledališče, kjer je bila svečana 
akademija z bogatim kulturnim programom, ki je trajal 
približno 2 uri.
Svečana govornika sta bila mednarodna podpredsednica 
IPE za socialno-kulturna vprašanja Gal Sharon in 
predsednik IPA sekcije Srbije Nebojša Pantelić.

Po svečani akademiji so nas gostitelji odpeljali na kosilo v 
bližnjo restavracijo, sedela sva za isto mizo kot delegaciji 
Češke in Poljske.

Popoldne smo imeli prosti dve uri do svečane večerje, 
kjer sta potekala izmenjava daril in prijetno druženje z 
delegacijami, kjer smo si izmenjevali mnenja in kontakte.
8.10 zjutraj sva se po zajtrku poslovila od prisotnih 
domačinov in drugih delegacij ter se odpravila proti 
Sloveniji.

Istvan LIPNIK in Robert MESIČEK

DEJAVNOSTI UPRAVNEGA ODBORA

10.OBLETNICA IPA 
SRBIJE 
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Med 26. in 29. 10. 
2017 je IPA sekcija 
Poljske organizirala 
praznovanje ob 25. 
obletnici v kraju 
Lublin na vzhodu 
Poljske. 

V četrtek, 26. 10., sem odpotoval z letalom iz Brnika v 
Varšavo, od tam pa naprej z vlakom v 180 km oddaljen 
Lublin. Tu sta me sprejela sekretar in podpredsednik 
IPA sekcije Poljske ter me odpeljala v hotel, kjer so bili 
nameščeni tudi drugi gosti, delegati in predstavniki tujih 
držav, in sicer z Madžarske, iz Romunije, Rusije, Latvije, 
Srbije, Cipra, Irske, Grčije, Avstrije, Češke in Slovenije.

Naslednje dan smo se pozdravili tudi z ostalimi prisotnimi 
člani UO IPA sekcije Poljske na čelu s predsednikom 
Fryderykom Orepkom in gosti iz drugih držav, ki pa 
sem jih sem v večini že poznal. Program so zaradi zelo 
slabega vremena spremenili in je delegacija UO IPA 
sekcije Poljske sama položila cvetje k spomeniku padlim 
policistom med drugo svetovno vojno, mi pa smo se 
odpeljali z avtobusom v Majdanek na ogled v muzej 
prirejeno nacistično taborišče med drugo svetovno 
vojno. Popoldne smo si ogledali še ostale zgodovinske 
znamenitosti v mestu Lublin. Še posebej pa tamkajšnji 
grad in stari del mesta.

Sobota je bila namenjena svečanemu delu druženja. 
Dopoldne smo odšli peš iz hotela do sedeža policijskega 
poveljstva Lublin. V dvorani so bili že zbrani tudi 
drugi udeleženci svečane akademije. Prisotni so bili 
vsi nekdanji predsedniki IPA sekcije Poljske, delegati 
posameznih IPA regionalnih klubov s Poljske ter lokalno 
vodstvo policije in lokalne samouprave. Poleg direktorja 
policije s Poveljstva Lublin je bil prisoten tudi poveljnik 
poljske mejne policije general Marek Lapinski. Pred 
pričetkom kulturnega programa so zaigrali obe himni, 
nato pa je sledil bogat kulturni program, potem pa še 
nekaj krajših govorov vodstva policije, predsednika IPA 
sekcije Poljske in občine Lublin. Ob tej priložnosti so 
bila izročena priznanja posameznim članom IPA sekcije 
Poljske. Na koncu svečane akademije je sledila še 
izmenjava daril. 
Zvečer smo imeli v dvorani hotela svečano večerjo, 
kjer se je predsednik IPA sekcije Poljske Fryderyk 

Srečanje ožjih Upravnih odborov obeh sekcij je bilo dne 7. 
10. 2017 v prostorih hotela KRIM na Bledu.

Prisotne je pozdravil predsednik IPA sekcije Slovenije 
Stanislav FICKO, ki je povedal, da je sodelovanje med 
obema sekcijama zelo dobro in vsakoletna srečanja k 
temu še dodatno prispevajo. Predsednik hrvaške IPA 
Sekcije VIDAK Miljenko je vrnil pozdrave in povedal, da 
tudi sami ocenjujejo sodelovanje kot zelo dobro in se 

Orepuk zahvalil za udeležbo na svečanosti ob njihovem 
25-letnem delovanju.

Zadnji dan, v nedeljo, 29. 10. 2017, se nas je večina zbrala 
še na zajtrku, nato pa smo se poslovali ter odpotovali 
proti domu. 

Vinko Otovič

PRAZNOVANJE 
25. OBLETNICE 
IPA SEKCIJE POLJSKE 

XI. SREČANJE 
OŽJEGA UO IPA 
SEKCIJE SLOVENIJE 
IN OŽJEGA UO IPA 
SEKCIJE HRVAŠKE

DEJAVNOSTI UPRAVNEGA ODBORA
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zahvalil na povabilu. Program srečanja je obetajoč in upa, 
da se bo tradicionalnost srečevanja nadaljevala tudi v 
prihodnje.

Predsednik FICKO je gostom zaželel prijetno počutje na 
Bledu in prijetno druženje v nadaljevanju. V neformalnem 
delu se je srečanje nadaljevalo s kosilom v hotelu Krim, 
nato pa s skupnim ogledom Bleda ter blejskega gradu.

Srečanje se je zaključilo z večerjo v gostilni Kurej v kraju 
Zasip.

Bruno IPAVEC

Na povabilo IPA RK Nova Gorica in sklepa 
UO IPA sekcije Slovenije sem se v soboto, 
27. 5. 2017, udeležil svečanosti ob 25. 
obletnici ustanovitve IPA regionalnega 
kluba Nova Gorica. Svečanost je bila 
izvedena v prostorih dijaškega doma 
Nova Gorica s pričetkom ob 19.00. 

Po kratkem nagovoru povezovalke je kvartet 
godbe slovenske policije zaigral obe himni. Sledila 
je predstavitev IPA organizacije. Svečanost se je 
nadaljevala s slavnostnim govorom predsednika IPA 
RK Nova Gorica Marka Terbovška. V svojem govoru je 
pozdravil vse udeležence in na kratko opisal delovanje 
kluba v preteklih petindvajsetih letih. Sledila je podelitev 
priznanj IPA sekcije Slovenije najzaslužnejšim članom 
kluba. Med dobitniki priznanj je bil tudi predsednik IPA 
RK Nova Gorica Marko Terbovšek, priznanje sem mu 
izročil v imenu IPA sekcije Slovenije. Ostalim dobitnikom 
sva skupaj podelila priznanja. Po podelitvi priznanj je 
kvartet godbe slovenske policije zaigral štiri skladbe.

Sledil je pozdravni nagovor direktorja dijaškega doma, 
v katerem so bili nastanjeni gostje iz tujine. Seznanjeni 
smo bili, da dijaški dom poleg svoje redne dejavnosti 
dodatno nudi tudi prenočevanje in v tem so dokaj 
uspešni. 

IPA RK Nova Gorica je za predstavnike IPA klubov, 
s katerimi sodeluje, pripravil tudi program obiska z 
ogledom znamenitosti na območju PU Nova Gorica. 
Vabilu RK Nova Gorica so se poleg članic naše sekcije 
udeležile številne delegacije iz drugih držav. Tako smo se 
srečali na svečanosti predstavniki IPA sekcije Slovenije, 
IPA RK Koper, IPA RK Celje, IPA RK Dolenjska, IPA RK 
Postojna, IPA kluba Ljubljana, IPA Črne gore, IPA Srbije, 
IPA RK Bijelina, IPA RK Doboja in IPA Makedonije. Iz IPA 
Italije so bili predstavniki iz IPA Gorice, IPA Monfalcona, 
IPA Jesole in IPA Lignana.

Zaradi obveznosti se je z malo zamude svečanosti udeležil 
tudi župan Nove Gorice Matej Arčon. V pozdravnem 
nagovoru je poudaril pomen IPE v lokalnem okolju, 
zaželel pa je še vnaprej uspešno in plodno delo. 

Sledila je večerja in nato družabni program z duetom. Po 
večerji in med izvedbo družabnega programa s plesom 
je bila organizirana izmenjava daril. Ob polnoči je 
predsednik Marko Terbovšek razrezal slavnostno torto. 

Mihael BURILOV

UDELEŽBA NA 25. 
OBLETNICI IPA 
REGIONALNEGA 
KLUBA NOVA GORICA 

DEJAVNOSTI UPRAVNEGA ODBORA
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Predsednik IPA RK Nova Gorica 
Marko Terbovšek je pozdravil 
vse udeležence in na kratko 
opisal delovanje kluba v preteklih 
petindvajsetih letih. Podeljena 
so bila priznanja najzaslužnejšim 
članom kluba. Predsedniku 
Terbovšku je priznanje podelil 
podpredsednik IPA Slovenije 
Mihael Burilov. Prireditve so se 
udeležili predstavniki IPA RK Kopra, 
IPA RK Celje, IPA RK Dolenjske, IPA 
RK Postojna, IPA klub Ljubljane, IPA 
Črne gore, IPA Srbije, IPA RK Bijelina, 
IPA RK Doboja in IPA Makedonije. 
Iz IPA Italije so bili predstavniki IPA 
Gorice, IPA Monfalcona, IPA Jesole 
in IPA Lignana. Proslave so se 
udeležili tudi člani IPA kluba Nova 
Gorica, tako da je bilo na proslavi 

prisotnih 100 udeležencev.
Slovesnosti se je udeležil tudi župan Nove Gorice Matej 
Arčon, ki je pozdravil vse prisotne in nam zaželel še 
veliko delovnih uspehov in da bi se dobro počutili v 
mestu vrtnic.

Med večerjo je potekala izmenjava daril med 
povabljenimi IPA klubi. Za dobro razpoloženje in glasbo 
je poskrbela Valentina in njen mož, ki sta skrbela, da so 
gostje plesali in se zabavali. 
Večer je potekal v prijetnem prijateljskem vzdušju. 
Člani različnih sekcij so izmenjavali izkušnje pri delu 
v regionalnih klubih in se dogovarjali o možnem 
sodelovanju med klubi. 

Ob 24.00 uri je predsednik IPA Nova Gorica razrezal 
slavnostno torto.

V nedeljo po zajtrku se je predsednik IPA Nova Gorica 
Marko Terbovšek poslovil od gostov, jim zaželel srečno 
vožnjo ob ponovnem skorajšnjem snidenju. Odzivi 
vabljenih gostov so bili pozitivni in vsi so se strinjali, da 
so takšna srečanja potrebna, saj se stkejo prijateljske 
vezi, kar je tudi namen IPE.

Marko TERBOVŠEK

IPA Regionalni klub Nova Gorica je letos praznoval 25. 
obletnico. Na obletnico so bili vabljeni različni IPA klubi, 
in sicer med 26. 5. 2017 in 28. 5. 2017. V petek ob 17.00 
so se vabilu organizatorja odzvali klubi iz IPA RK Celja, IPA 
RK Dolenjske, IPA Črne gore, IPA Srbije, IPA RK Bijelina, 
IPA RK Doboja in IPA Makedonije. Sprejem in namestitev 
gostov je bil v Dijaškem domu Nova Gorica. Po namestitvi 
smo goste popeljali na ogled mesta Nova Gorica, nato pa 
na večerjo v restavracijo Metulj. Po večerji smo se vsi 
skupaj peš odpravili do casinoja Park, kjer nas je sprejel 
vodja casinoja in ga gostom tudi razkazal. Ravno tako je 
bilo poskrbljeno za pijačo. Okoli 1.00 ure smo se poslovili 
in odšli na počitek.

V soboto, 27. 5. 2017, po zajtrku smo se skupaj odpravili 
do železniškega mejnega prehoda v Novi Gorici, kjer 
so bili gostje presenečeni nad bližino državne meje RI. 
Skupaj smo naredili več fotografij in se nato odpravili na 
Sabotin, kjer nas je sprejel lastnik koče. Lastnik je gostom 
prikazal pot in objekte iz prve svetovne vojne. Potem 
je sledilo kosilo (jota). Okoli 14.00 smo se odpravili do 
Vile Vipolže, kjer so nas prijazno sprejeli in pogostili. 
Okoli 17.00 smo se vrnili nazaj do dijaškega doma, kjer 
so se gostje uredili, saj je bila že ob 19.00 svečana 25. 
obletnica IPA RK Nova Gorica. Sprejem za ostale goste 
iz Slovenije in Italije je bil v dijaškem domu , kjer je 
potekala slavnostna prireditev s pogostitvijo.

IPA NOVA GORICA, 
25. OBLETNICA

OBLETNICE REGIONALNIH KLUBOV 
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iz Hrušice. 

Največ zaslug pri nastajanju IPE Gorenjske, so imeli 
v naši novi državi naši prijatelji iz Avstrije, zato sta 
prejela posebno priznanje Walter Mösslehner in 
Ewald Grölitch, Posebno priznanje ob 25. obletnici 
IPA RK Gorenjske so prejeli člani iniciativnega odbora 
za ustanovitev regionalnega kluba Gorenjske, Boštjan 
Sladič (predsednik iniciativnega odbora), Vinko Otovič, 
Andrej Žemva, Stanislav Ficko, Roman Zupanc, Jože 
Ajdišek, Drago Zadnikar in Krsto Šučur. 
Boštjan Sladič se je zahvalil v imenu vseh dobitnikov 
posebnih priznanj. 

Priznanja za dolgoletno in vestno delo v klubu so prijeli 
člani regionalnega kluba Gorenjske, Jože Ajdišek, Robert 
Benet, Damjan Bertoncelj, Stanislav Ficko, Anton Hribar, 

Aljoša Jazbec, Darko Kejžar, Jure Lešnjak, Jože Mencin, 
Alojz Mesojedec, Robert More, Vinko Otovič, Boštjan 

Za IPA Gorenjsko je pomembna letnica 
1992, ko smo se tudi mi Gorenjci 
pridružili mednarodnem policijskem 
združenju IPA. Ustanovili smo se namreč 
21. 2. 1992 v Gozdu Martuljku. 

V ta namen smo med 25. in 29. majem 2017 organizirali 
štiridnevno druženje, na katerega smo povabili najbolj 
zaslužne člane IPE iz Avstrije in Italije, ki so nam pred več 
kot 25 leti pomagali pri vstopu v mednarodno policijsko 
organizacijo IPA. Povabili pa smo še ostale naše dobre 
prijatelje iz Avstrije, Italije, Estonije, Nemčije in Združenih 
držav Amerike, s katerimi zelo dobro sodelujemo. Nismo 
pa pozabili na predstavnike držav, katerim smo tudi mi 
pomagali in jim stali ob strani, ko so se vključevali v 
svetovno IPA organizacijo. To so predstavniki IPA Istre iz 
Hrvaške, Črne gore in BIH. Žal se iz Srbije zaradi službene 
zadržanosti niso mogli udeležiti.

 eležilo se jo več kot sto dvajset gostov, članov in 
prijateljev. Udeležence svečane akademije so pozdravili 
namestnik generalnega direktorja policije Simon 

Velički, direktor Policijske uprave Kranj Boštjan Glavič, 
župan občine Kranjska Gora Jani Hrovat in predsednik 
regionalnega kluba Vinko Otovič, slavnostni govornik pa 
je bil predsednik IPA sekcije Slovenije Stanislav Ficko. Vse 
prisotne je nagovoril član mednarodne IPA organizacije, 
dr. Wolfgang Gabrutsch, ki nam je prenesel tudi pozdrave 
mednarodnega predsednika IPE. Za prijetno vzdušje je 
poskrbel priznani pevski zbor Triglavski zvonovi, sekstet 
orkestra slovenske policije in folklorna skupina Julijana 

25 LET IPA REGIONALNEGA 
KLUBA GORENJSKE

OBLETNICE REGIONALNIH KLUBOV 

Na vrhu Male Mojstrovke

Ogled muzeja železarstva na Jesenicah

Pozdravni nagovor ob otvoritvi svečane akademije
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Sikošek in Andrej Zakrajšek.

Posebno priznanje za zelo dobro sodelovanje so prejeli 
tudi PU Kranj, Občina Kranjska Gora, Hotel Hit Alpinea, 
PP Kranjska Gora.

Svečana akademija se je nato zaključila s pozdravi 
in zahvalami gostov ter naših prijateljev iz tujine in 
predstavnikov slovenskih regionalnih klubov s Štajerske, 

Ljubljane, Postojne in Kopra. 

Vinko OTOVIČ

Del ustanoviteljev IPA RK Gorenjske

Koroški miličniki smo IPA Regionalni klub za Koroško 
ustanovili julija 1992, prvi zbor članov pa smo izvedli 6. 
novembra 1992, na dan, ko je bila IPA sekcija Slovenije 
sprejeta med članice svetovne IPA organizacije. 

Leto 2017 je bilo za IPA Koroško zaznamovano najprej 
kot volilno leto organov IPA Koroške in hkrati leto, ko 
praznujemo 25 let delovanja.

Volilni zbor članov smo imeli 16. februarja. Po podanih 
poročilih in njihovem sprejemu je delovni predsednik 
Ferdo Abraham izrekel zahvali dosedanjemu vodstvu in 
razrešil organe društva. Po predstavitvi kandidacijskega 
postopka in liste smo izvolili novega – starega 
predsednika, blagajničarko in zapisničarko, novega 
sekretarja, skladno s statutom pa so člani UO postali 

IPA RK KOROŠKA V 
LETU 2017

OBLETNICE REGIONALNIH KLUBOV 
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V nadaljevanju sta navzoče pozdravila predstavnika IPA 
Slovenije, sekretar Istvan Lipnik in predstavnik PU Celje 
Peter Pungartnik. 
 
Predstavniki IPA RK, ki so se odzvali našemu vabilu, 
so nam ob izreku čestitk izročili darila in nam zaželeli 
uspešno delo tudi v prihodnje.
 
Med ostalimi aktivnostmi, ki so bile izvedene med letom, 
naj omenim še izvedbo turnirja v kegljanju LIBRA 2011, 
druženje ob dnevu žena, pomoč pri izvedbi proslave 
ob dnevu policistov in policijskih veteranov Koroške in 
pomoč ob izvedbi tradicionalnega turnirja v dvoranski 
odbojki zaposlenih na PU Celje. Žal nam ni uspelo izvesti 
pohoda z družinskim piknikom na Košenjak, ki je sicer 
tradicionalna prireditev in poteka že od leta 1994.

Člani RK Koroške si bomo tudi v prihodnje prizadevali, 
da poslanstvo in cilji združenja IPA – ''SLUŽIMO 
PRIJATELJSTVU'' postane stvarnost, ''PRIJATELJSTVO 
NAS ZDRUŽUJE'' pa prepoznavni znak IPA Koroške.

Iztok FERK 
Predsednik IPA Koroška

predsedniki Odborov Slovenj Gradec, Dravograd, Radlje 
ob Dravi, Ravne na Koroškem in Carine. V isti sestavi z 
delom nadaljujeta tudi Častno razsodišče in Nadzorni 
odbor. V nadaljevanju smo se za opravljeno delo 
zahvalili dosedanjim članom UO. Predsednik IPA sekcije 
Slovenije Stanislav Ficko in predsednik IPA Koroške Iztok 
Ferk sta podelila bronasti IPA znak Robertu Kovačiču, 
Boštjanu Helblu in Petru Črešniku, srebrni IPA znak pa 
je bil podeljen Silvu Ramšaku, Marku Rožeju, Milanu 
Potočniku, Tatjani Koren, Miranu Omerzelu, Bojanu 
Pandevu in Mirku Ravlanu. 

25 let delovanja smo obeležili 4. novembra, ko sta 
v kratkem uradnem delu zbrane pozdravila sedanji 
predsednik RK Koroške Iztok Ferk in Stane Isak, pobudnik 
ustanovitve samostojnega IPA RK Koroška in njen prvi 
predsednik. Predstavil je 25 let delovanja našega kluba 
in se zahvalili vsem, ki so v tem času kakorkoli sodelovali 
pri delu RK.

V nadaljevanju sta bila podeljena bronasti IPA znak LD 
Dravograd in BAJA Design Barbari Grabner s.p. S pisno 
zahvalo za uspešno sodelovanje v preteklih letih smo 
se zahvalili SPARU Slovenija d.o.o, PE Slovenj Gradec, 
Partnerju d.o.o PE Slovenj Gradec in Bojanu Mesteku. 

Uradni del, ki ga je vodila Simona Garb, sta z glasbenimi 
točkami popestrila Maja Mirkac na citrah in Ervin Pušnik 
na harmoniki. 
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športnih in družabnih srečanj ter medsebojna 
solidarnostna pomoč sta stalnica našega delovanja.

Pot IPA sekcije Slovenije navdaja vse, ki smo jo prehodili 
skupaj, z zadovoljstvom in ponosom, saj smo si na njej 
slovenski policisti odprli okno v svet za še tesnejše 
sodelovanje s policisti drugih držav.

Petindvajset let delovanja IPA kluba KOROŠKA je za 
vami. Veliko je bilo postorjenega za vaše člane, klub in 
IPO v celoti. 

V IPA organizaciji mora član 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 motiviranost zagotovljena.

Pri tem se je treba zavedati, da je delo v IPA organizaciji 
neprofesionalno. Največji prispevek je brezplačno 
prostovoljno 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.

V imenu IPA sekcije Slovenije se vam zahvaljujem za vaš 
prispevek k razvoju in delovanju naše organizacije in 
vam ob tej priložnosti še enkrat iskreno čestitam z željo, 
da strnemo vrste, da se ponosno zavedamo, kdo smo in 
kaj nas povezuje.

Ob zaključku želim, da ste ponosni kot člani IPA, da v 
njeni dejavnosti najdete čim več svojih interesov, da s 
prijateljstvom, z vzajemno pomočjo in gostoljubnostjo 
širimo dober glas o slovenski IPI, policiji in naši domovini 
Sloveniji po vsem svetu.

Istvan LIPNIK
Generalni sekretar

Spoštovane članice in člani, dragi IPA 
prijatelji!

Ob vašem srebrnem jubileju bi vam rad 
povedal kaj lepega o naši organizaciji 
IPA.

Velika prednost IPE je njena usmeritev 
služiti prijateljstvu, kjerkoli na svetu 
se že nahajamo. Ne zanimajo nas 
funkcija, položaj, jezik, rasa, religija ali 
svetovni nazor, ampak sodelovanje na 
enakopravnih – prijateljskih osnovah, 
bolj neformalno kot formalno.

Naše stališče je jasno, da je edino merilo, po katerem 
sodimo človeka in po katerem mu odmerimo čast -- so 
njegova dejanja, osnovno vodilo neodvisnega delovanja 
pa absolutna prepoved kakršnekoli politične dejavnosti.
Služiti prijateljstvu za nas pomeni krepiti prijateljske 
odnose, razvijati medsebojno pomoč in solidarnost med 
policisti doma in po svetu, saj IPA ne pozna državnih 
meja.
 
V slovenskem policijskem Kodeksu je zapisano, da odnosi 
med policisti temeljijo na medsebojnem spoštovanju, 
vzajemni pomoči, kolegijalnosti, strpnosti, iskrenosti, 
medsebojnem zaupanju in dostojanstvu. Samo skupaj 
bomo lažje razvijali obstoječe in gradili nove prijateljske 
vezi tudi v mednarodnem okolju, si izmenjevali strokovno 
znanje, osebne izkušnje in se tako učili drug od drugega.

Biti član mednarodne policijske zveze pomeni veliko 
več, kot imeti člansko izkaznico v žepu in nalepko 
na vetrobranskem steklu avtomobila. Pomeni jasno 
zavedanje vloge, ki jo ima sodobna policija pri 
zagotavljanju vladavine prava in varovanju človekovih 
pravic. Pomeni širjenje vrednot, ki jih danes povsod 
primanjkuje: torej širjenje prijateljstva, solidarnosti, 
strpnosti … in dostojanstva slehernega izmed nas.
Organizacija strokovnih srečanj, kulturnih dogodkov, 

ČESTITKA OB PRAZNIKU IPA 
KLUBA KOROŠKA

OBLETNICE REGIONALNIH KLUBOV 
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10. 6. 2017 so se člani IPA KLUBA Celje že tretjič udeležili 
spominskega pohoda na Okrešelj. 
Zbor sodelujočih je bil ob 9.15 na parkirišču pod slapom 
Rinka, nato pa so se pohodniki odpravili proti Okrešlju in 
do spominskega obeležja, kjer je bila ob 11.00 spominska 
slovesnost v spomin na tragično nesrečo, ki se je v 
pogorju Savinjskih Alp zgodila pred osemnajstimi leti 
med usposabljanjem članov GRS, ki so v bližini Okrešlja 
vadili reševanje s pomočjo helikopterja. 

Na spominski slovesnosti so se spomnili tudi naših 
sodelavcev, treh umrlih policistov, ki so 10. 6. 2014 
življenje izgubili na poti na spominsko slovesnost. 

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

Božidar PEZDEVŠEK 
Predsednik IPA Kluba Celje 

Drugi vikend v mesecu oktobru je že nekaj let rezerviran 
za kostanjev piknik, ki ga IPA Regionalni klub Dolenjska 
organizira za svoje člane, pogodbene partnerje in 
prijatelje. V letošnjem letu smo se člani RK Dolenjska 
družili na turistični kmetiji družine Bahor na Tanči gori 
pri Črnomlju. Naša gostitelja sta bila Suzana in Zdravko. 
Letos se nas je zbralo 37, zaradi česar je bilo druženje še 
posebej veselo. 

Kostanjev je bilo dovolj in prijetno smo se družili ob lepem 
sončnem vremenu. V času, ko se je zunaj pekel kostanj, 
za kar je bil letos zadolžen Štefan, se je v peči peklo nekaj 
bolj konkretnega. Ko je padel mrak, smo se preselili v 
notranjost in se ob tradicionalni belokranjski večerji 
(odojek s prilogo) prijetno družili. Peter je zaigral na 
harmoniko, Zdravko pa je posameznikom razkazal vinsko 
klet, kjer smo tudi malo poizkusili letošnji pridelek.

Vidimo se prihodnje leto z 
željo, da se zberemo v še 
večjem številu.

Peter ŽUPANC
Predsednik RK Dolenjska

UDELEŽBA IPA 
KLUBA CELJE NA 
SPOMINSKEM 
POHODU OKREŠELJ – 
2017

KOSTANJEV 
PIKNIK ČLANOV 
RK DOLENJSKA NA 
TANČI GORI PRI 
ČRNOMLJU 2017
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– ZGODOVINA SLOVENSKE, PRIMORSKE 
IN POMORSKE POLICIJE" V KOPRU

IPA Regionalni klub Koper je v petek, 29. septembra 2017, 
povabil prijatelje iz IPA Lignano Basso Friuli, prijatelje 
iz IPA Trst – Trieste iz Italije in prijatelje iz IPA "Istre" s 
Hrvaške na ogled razstave "OD OROŽNIKA DO POLICISTA 
– Zgodovina slovenske, primorske in pomorske policije", 
ki je bila v Pokrajinskem muzeju Koper odprta do 8. 
oktobra 2017. 

Po ogledu razstave in sprehodu po sončnem starem 
jedru mesta Koper so prijetno druženje zaokrožili na 
kosilu v Restavraciji "Valmarin" na Biviiju pod Škofijami.

Milan MARINŠEK 
Podpredsednik IPA RK Koper 

Člani IPA Dolenjske smo tudi v letu 2017 nadaljevali 
druženje s prijateljskimi klubi republik nekdanje 
Jugoslavije. Tokrat smo z namenom vzpostavljanja še 
trdnejših vezi z IPA prijatelji organizirali druženje v Banja 
Luki. Srečanje je potekalo med 19. in 21. majem. Tudi 
tokrat je avtobus pokal po šivih, saj je znano, da za 
tovrstna srečanja v naši »bivši« velja ogromno zanimanje. 
Starejši generaciji se toži po dobrih starih časih, mlajšo 
pa pritegne poceni zabava v mestih, kjer so njihovi očetje 
služili vojaški rok ali delali v brigadah. V Banjo Luko smo 
prispeli v pičlih 5 urah. Pičlih zato, ker vemo, koliko časa 
smo se vozili v Vranje, Pirot, Subotico, Požarevac … 
Banjaluški prijatelji so nas sprejeli na sedežu Policijske 
uprave Banja Luka, kjer smo si ogledali Policijsko postajo 
za varnost prometa in Upravo za policijsko podporo. 
Po pijači dobrodošlice je sledila namestitev v dveh 
hostlih, kjer smo se organizirali tako, da smo v enega 

dali »parčke«, v drugega pa »samčke«. Pod vodstvom 
turističnega vodnika smo se sprehodili po starem 
mestnem jedru (Gradski most, trdnjava Kastel, Ferhat-
pašina džamija, Hram Hrista Spasitelja, Muzej Republike 
Srbske). Sledilo je kosilo v pivnici »Zlatna krigla«, ki je 
neposredno ob banjaluški pivovarni. Vrhunsko, edina 
težava je bila, ker Slovenec ni vajen, da dobi malo pivo, 
če naroči pivo. Po povratku v hostel in krajšem počitku 
je sledilo druženje v vinskem baru »Provence«, kjer 
smo bili navdušeni nad glasbeno zasedbo, še posebej 
nad pevcem, ki je ugodil skoraj vsem našim glasbenim 
željam. Najbolj vztrajni so tam pričakali jutro, za kar 
so plačali davek pri zajtrku v roštiljnici »Zlatna kruna«, 
saj jim začuda niso ustrezale jedi z žara, temveč sadje 
in jogurt. Sobota je bila sprva namenjena znameniti 
banjaluški tržnici, potem smo se sprehodili po Mrkonjič 
Gradu in »Izletištu Balkana«, kjer smo se naužili lepot 
planine Lisine in uživali v specialitetah kuhinje »Hotela 
Balkan« (teleča ragu čorba, svinjska rebra ispod sača, 
teletina ispod sača, pekarski krompir, crvena pečena 
paprika, domači hljeb, slatka pita sa suvim šljivama). Ob 
povratku v Banjo Luko smo občudovali prelep kanjon 
reke Vrbas. Sobotno druženje smo nadaljevali ob živi 
glasbi in izmenjavi IPA daril v restavraciji »Studenac«, ki 
se nahaja tik ob reki Vrbas, v bližini pa je tudi naravni 
izvor vode »Studenac«, po kateri restavracija nosi ime. 
Tudi tu smo vztrajali dlje, in sicer kot duo s prelepo 
»pjevalko«. 

OGLED RAZSTAVE 
"OD OROŽNIKA DO POLICISTA" 

IPA DRUŽENJE V BANJA LUKI
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Polni lepih vtisov smo se v nedeljo po zajtrku v etno 
restavraciji »Mala Skadarlija« poslovili od gostiteljev in 
se med potjo ustavili v Novi Gradiški, kjer smo zapravili 
še zadnje finance za »cunje« in čevapčiče. Ob dobrem 
vzdušju, ki je vladalo na avtobusu, smo že kovali načrte, 
kam se bomo odpravili naslednje leto. 
 
Sebastjan VIRANT

IPA RK Gorenjska je letos že 26. organizirala IPA planinski 
dan. Odločitev upravnega odbora našega regionalnega 
kluba je bila, da člani IPA in njihovi simpatizerji obiščemo 
Golico (1582 m). V soboto, 6. septembra 2017, smo se 
udeleženci ob 9.00 zbrali na parkirnem prostoru Kmečki 
turizem Pri Betelu. 

Po uvodnem nagovoru predsednika kluba Otoviča je 
pohodnike nagovoril še predsednik IPA sekcije Slovenije 
Stanislav Ficko. Po uvodni kavi ali čaju smo se odpravili 
na Golico. Pohoda so se udeležili tudi predstavniki iz IPA 
sekcije Štajerske in Primorske. 

 Med nami so bili tudi naši prijatelji iz IPA Črne Gore na 
čelu s predsednikom njihove planinske sekcije Vlatkom 
Kontićem. Z njihovo planinsko sekcijo smo v začetku 
letošnjega leta prvič sodelovali. Z Vlatkom smo se 
dogovorli tudi, da bomo to sodelovanje nadaljevali še 
naprej. 

Organizatorji smo poskrbeli, da so se udeleženci v koči 
na Golici s šilcem pripravka iz zelišč ogreli, nato pa se 
vrnili v dolino. Kljub željam, da bi odšli na vrh Golice, 
se to ni zgodilo. Gosta megla je namreč preprečila 
našo namero. Vrnili smo se po enaki poti do Kmečkega 
turizma Pri Betelu, kjer smo imeli kosilo in nadaljevali 
družabno popoldne. Vsak udeleženec je prejel tudi 
spominsko majico.

Vinko OTOVIČ 

TRADICIONALNI IPA PLANINSKI DAN, 
POHOD NA GOLICO 2017

Del udeležencev planinskega pohoda Nagovor predsednika planinske IPA sekcije Črne Gore
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Jutranja nevihta nas ni odvrnila in tako smo 21. maja 
motorje ogreli tudi člani IPA kluba Štajerska s svojimi 
partnerji. 
Zbrali smo se v vaškem središču v Staršah, kjer nam je 
dobrodošlico izrekel podžupan občine Starše Marjan 
Malek. Motoristično druženje smo začeli tako, kot se za 
IPA člane tudi spodobi, z osvežitvijo znanja o varni vožnji, 
pri čemer nam je pomagal policist motorist in hkrati 
inštruktor Iztok Roškarič. Čeprav so bili med udeleženci 
sami »stari motoristični mački«, smo izvedeli marsikaj 
novega, saj se je od prvih začetniških kilometrov na 
motorju tudi na tem področju marsikaj spremenilo. Ne 
nazadnje imajo tudi sodobni motorji vse več dodatnih 
funkcij in naprav, ki nam nič ne pomagajo, če jih ne 
znamo aktivno uporabljati med vožnjo.
Preden smo se odpravili na pot, nam je srečno vožnjo 
zaželel še sekretar kluba Damjan Frajzman, ob tej 
priložnosti pa so člani prejeli še posebne nalepke.
O jutranji nevihti ni bilo ne duha ne sluha, tako je pot 
proti Prekmurju minila varno. Pobudnika srečanja, sicer 
člana upravnega odbora kluba, Anita Kovačič Čelofiga 
in Rado Lešnik, pa sta izdala, da že razmišljata o novem 
izletu.

Besedilo in foto: 
Anita KOVAČIČ ČELOFIGA, IPA klub Štajerska

Na povabilo IPA Romunije sem se kot predstavnica 
IPA Slovenije udeležila mednarodnega srečanja žensk 
v policiji v Romuniji na delti Donave (Romania: 1st 
International Police Women Meeting Danube Delta).
Bistvo srečanja je bil neformalni seminar o ženskah v 
policiji v različnih predelih sveta, saj statistični podatki 
kažejo, da se zanimanje žensk (policistk v uniformi) za 
delo v policiji po svetu, zmanjšuje.

V četrtek, 22. 6. 2017, smo se s posebnim »panoramskim 
avtobusom« popeljali po centru mesta Bukarešta, nato 
pa smo šli na vodeni ogled parlamenta, ki je s svojimi 
350.000 m² druga največja zgradba na svetu, večji 
je le Pentagon. Palača je bila načrtovana in skoraj 
popolnoma dokončana v času komunistične Romunije, 
pod diktatorjem Nicolajem Ceausescujem. Pri gradnji 
so uporabili izključno romunski material (marmor, 
les, kristal, preproge ipd.), pri izgradnji so sodelovali 
le romunski strokovnjaki, od arhitektov in notranjih 
oblikovalcev do izdelovalcev preprog, zaves in vseh 
ostalih storitev. Kot zanimivost lahko omenim pettonski 
kristalni lestenec, štiritonsko narejeno preprogo in tono 
težko zaveso. 
Po enodnevnem postanku v Bukarešti smo se odpeljali 
na področje delte Donave, približno 300 km proti 
naravnem rezervatu delte Donave (Rezervata Biosferei 
Delta Dunarii), kjer so nas nastanili v New Hotelu 
Egreta. Gostitelji so dodobra poskrbeli, da smo naravni 

MOTORJE OGRELI 
TUDI ČLANI IPA 
KLUBA ŠTAJERSKA

1. MEDNARODNO 
SREČANJE ŽENSK V 
POLICIJI V ROMUNIJI 
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rezervat spoznali tako s čolna kot tudi z ogledom 
akvarija in muzeja, ki nam je prikazal življenje na Donavi 
v preteklosti in danes. Tudi v kulinaričnem smislu je bilo 
jasno, da so ribje jedi vsakodnevno prisotne na jedilniku 
in tega smo se morali tudi mi gostje kmalu navaditi. 

Konference, ki je potekala 23. 6. 2017 v New Hotelu 
Egreta, smo se poleg gostiteljic (in gostiteljev iz 
Romunije) udeležile ženske s Cipra, Šrilanke, Izraela, 
Velike Britanije, Srbije in Slovenije.

S predstavitvijo posameznih držav je bilo ugotovljeno 
– kar sem izpostavila že prej, da se zanimanje za 
uniformirani poklic zmanjšuje, največje število žensk 
je v Izraelu, kjer je tudi nevarnost za delo na terenu 
največja. Ravno nevarnost in tveganje v tem poklicu 
Izraelu kažeta, da oba omenjena elementa nista ključna 
za odločanje žensk za delo v policiji. Samo v letošnjem 
letu sta v Izraelu življenje izgubili 2 policistki. 
Dejavniki, ki vplivajo na (ne)odločanje za delo v policiji, 
so povezani predvsem s socialnimi okoliščinami, saj je za 
marsikatere policistke prelomni trenutek, ko policistka 
postane mama ali ko postane žena in mama. Skrb za 
družino je za marsikatere posameznice pred poklicem 
policistke, zaradi česar se nekaj % žensk tudi za vedno 
umakne z dela na terenu ali iz službe nasploh.
Skozi pogovor je bilo predstavljeno tudi delo policistk v 
Sloveniji, konkretno s PU Ljubljana. Policistke v Sloveniji 
se od kolegic drugje po svetu razlikujejo po tem, da se 
enako kot moški sodelavci na delo vozijo tudi po 200 
km daleč, drugje pa policistke pogosteje opravljajo 
delo bližje domu, saj je razporeditev policistk bolje 
razporejena kot pri nas. 
Kot sta izpostavili kolegici iz Velike Britanije in Izraela, 
so ženske v policiji vedno bolj pomembne, tako kot je 
tudi njihov trenutni položaj v ostalih policijah po svetu, 
morebitna »šibkost« žensk pa v tem poklicu tam ni 
posebej izpostavljena. Večji poudarek bi moral biti 
na moralnih vrednotah poklica in vrednotah policistk 
nasploh, pa tudi zaposlovanje bi moralo biti načrtovano 
iz regij – za regije, kjer je primanjkljaj.

10. 3. 2017 je bil v Šempetru, v gostišču Rimljanka, 
izveden volilni občni zbor IPA Kluba Celje. Najprej je 
prisotne pozdravil predsednik IPA Kluba Celje Božidar 
Pezdevšek. Občnega zbora se je udeležilo 39 članov in 
članic. Po imenovanju delovnega predsedstva je delovni 
predsednik Boris Verdnik pričel z izvajanjem dnevnega 
reda. Poročilo o delu Upravnega odbora IPA Kluba Celje 
za leto 2016 je predstavil predsednik Božidar Pezdevšek. 
Finančno poročilo za leto 2016 je predstavil blagajnik 
Alojz Hrnčič. Predsednik nadzornega odbora Drago 
Vornšek pa je predstavil poročilo nadzornega odbora IPA 
kluba Celje za leto 2016. Sledila je razprava o poročilih, 
ki so bila tudi soglasno sprejeta. 

Ker je bil občni zbor volilni, je predsednik kandidacijske 
komisije Boštjan Žaberl predstavil kandidacijski postopek 

NOV ŠTIRILETNI 
MANDAT 
UPRAVNEMU 
ODBORU IPA KLUBA 
CELJE 
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Na koncu bi se 
zahvalila IPA klubu 
Ljubljana in SD PU 
Ljubljana, ki sta 
mi omogočila, da 
sem se udeležila 
srečanja v Romuniji. 
Takega dogodka 
sem se udeležila 
prvič, izkušnja je 

bila neizmerna, vse opisano pa v smislu – SERVO PER 
AMIKECO – SLUŽITI V IMENU PRIJATELJSTVA. 

Irena ZIGMUND
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in kandidate. Sledili sta razrešitev starega upravnega 
odbora in volitev novega. Vsi kandidati so bili soglasno 
potrjeni in tako smo dobili novo-staro vodstvo IPA Kluba 
Celje. Predsednik IPA Kluba Celje je tretji mandat ostal 
Božidar Pezdevšek. Podpredsednika sta postala Boštjan 
Žaberl in Jože Senica, ki je tudi novi član upravnega 
odbora. Novi član upravnega odbora je kot sekretar 
postal tudi Robert Koprivnik. Blagajnik je ostal Alojz 
Hrnčič. Imamo tudi novega predsednika nadzornega 
odbora, kar je postal Matjaž Kselman, ter predsednika 
častnega razsodišča, mag. Elvis A. Herbaj. 

Novi oziroma stari predsednik Božidar Pezdevšek se 
je v imenu vseh zahvalil za zaupanje in povedal, da se 
bo upravni odbor trudil, da bo IPA Klub Celje še bolj 

prepoznaven tako na regionalnem, državnem kot tudi 
mednarodnem nivoju. V nadaljevanju je predstavil 
Program dela IPA Kluba Celje za leto 2017, finančni plan 
za leto 2017 pa je predstavil blagajnik. 

Občni zbor je nagovoril tudi direktor PU Celje g. Jože 
Senica, ki je najprej čestital vsem novo izvoljenim 
funkcionarjem Ipa Kluba Celje. Predsedniku Pezdevšku 
se je zahvalil za odlično sodelovanje med PU Celje in IPA 
Klubom Celje v teh štirih letih. Tudi predsednik Kluba 
Maksa Perca g. Ivanjšek je čestital izvoljenim ter se 
zahvalil za sodelovanje. 

Po izvedenem uradnem delu je sledil že tradicionalni IPA 
PLES OB DNEVU ŽENA.

Božidar PEZDEVŠEK 
Predsednik IPA Kluba Celje 
 

10. marca 2017 so se člani upravnega odbora IPA 
Štajerska udeležili srečanja v Srbiji, kjer so skupaj z IPA 
Kikindo, Bukarešto in Banja Luko podpisali listino o 
sodelovanju.

Srečanje kakšnih 200 članov je minilo v prijetnem 
vzdušju in pričakovanju prihodnjih aktivnosti.

Besedilo: IPA klub Štajerska

Kot člana IPA kluba Ljubljana 
sva se inštruktorja PPSA, 
Gregor Sukovič in Ernest 
Salkić, zaposlena v SUP 
PU Ljubljana, med 17. 
in 23. aprilom 2017, v 
izobraževalnem centru IBZ 
Gimborn v Nemčiji udeležila 
seminarja z naslovom »ASP 

Instructor Course« (tečaj za pridobitev certifikata za 
naziv inštruktor za uporabo teleskopske palice, taktične 
svetilke in sredstev za vklepanje in vezanje, pod okriljem 
ameriškega podjetja ASP). Ker se je seminar pričel v torek 
v dopoldanskem času (18. 4. 2017), sva se s sodelavcem 
na pot proti Nemčiji odpravila že dan prej, v ponedeljek 
v popoldanskih urah. Pot naju je z avtom peljala do 
Celovca, kjer sva se nato vkrcala na letalo ter v večernem 
času prispela v mesto Köln. Iz Kölna so naju z drugimi 
udeleženci seminarja in zaposlenimi iz IBZ Gimborn 
prepeljali v sam izobraževalni center. Z zaposlenimi v 
IBZ smo si nato v večernem času v tamkajšnjem baru 
izmenjali nekaj pozdravnih besed. Gimborn je prijetno 
izobraževalno središče, ki leži približno 50 kilometrov 
vzhodno od Kölna.
Seminarja se je udeležilo 26 predstavnikov iz 11 držav 
(iz Nemčije, Irske, Velike Britanije, Francije, Poljske, 
Cipra, Hong Konga, Norveške, Belgije, Islandije in 2 
predstavnika iz SLO), celoten seminar pa so vodili Philipp 
Kurz (ASP Instructor), Paul Underhill in Liam O´Connell 
(oba ASP Trainer) ter Dorothea Schurr (predstavnica 
podjetja ASP). Predavanja so potekala v angleškem 
jeziku.

S SRBSKO KIKINDO 
PODPISALI LISTINO O 
SODELOVANJU

IPA SEMINAR 
GIMBORN 2017
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Prvi dan seminarja nam je po uvodnem pozdravu vodstvo 
izobraževalnega središča predstavilo kratko zgodovino 
kraja in gradu ter potek izobraževanja celotnega tedna. 
Sledila je kratka predstavitev udeležencev seminarja, 
nato pa smo pričeli s predavanji in praktičnim delom v 
bližnji telovadnici. Spoznali in naučili smo se različnih 
tehnik uporabe teleskopske palice v obrambi, napadu in 
kombiniranju le-teh za odvrnitev napada. Po napornem 
treningu smo si nato zvečer privoščili skupno večerjo in 
nazdravili s pristnim nemškim pivom.
Drugi dan seminarja smo se po obilnem zajtrku ponovno 
odpravili v bližnjo telovadnico, kjer smo ponovili tehnike 
udarcev s pomočjo teleskopske palice, nato pa je 
sledilo intenzivno delo s sredstvi za vklepanje in vezanje 
(različne vrste lisic, vezice) in žepno baterijo, v povezavi 
s teleskopsko palico. 
Tretji dan seminarja je bil namenjen izpitom za pridobitev 
naziva ASP inštruktor. Praktični del izpita je potekal 
pred ostalimi udeleženci seminarja, kjer je moral vsak 
od udeležencev celotni skupini in vodstvu predstaviti 
določeno tehniko oziroma kombinacijo s teleskopsko 
palico. Po zaključenem praktičnem delu izpita smo odšli 
v predavalnico, kjer smo morali opraviti še pisni del 
izpita. Izpit je opravilo vseh 26 udeležencev, prav tako 
je vsak od udeležencev dobil pisno potrdilo oziroma 
certifikat o usposobljenosti in naziv ASP inštruktor.
Po napornem in stresnem dnevu je sledil izlet v mesto 
Köln, kjer smo si ogledali veliko in prelepo katedralo, 
mogočno reko Ren in neskončne ulice trgovin z oblačili 
ter s hrano in pijačo. Večer smo zaključili v eni izmed 
domačih pivnic, kjer smo si ob kozarčku nemškega piva 
privoščili še obilno večerjo, nato pa smo z avtobusom 
odšli nazaj v Gimborn. 
Seminar smo zaključili v soboto dopoldne po predavanju 
zdravnika dr. Franka Hagna, s temo »Nujni odzivi in prva 
pomoč pri taktičnem delovanju policijskih enot«. Po 
predavanju so v znak dobrega in uspešnega sodelovanja 
na seminarju sledili še izmenjava naslovov z udeleženci, 
fotografiranje ter zaključni pozdrav, nato pa je vsak od 
nas z nasmeškom na ustih in nepozabnimi izkušnjami 
odšel proti letališču, na pot proti domu.
Ob tej priložnosti bi se oba udeleženca zahvalila IPA 
klubu Ljubljana, ki nama je seminar omogočil, saj sva si 
z udeležbo na seminarju pridobila novo znanje, izkušnje 
ter nov krog prijateljev. Vsi skupaj smo si zaželeli ponovni 
obisk v Gimborn.

Tekst in slike: Gregor SUKOVIČ in Ernest SALKIĆ 

V počastitev slovenskega kulturnega praznika je IPA klub 
Ljubljana 8. februarja 2017 organiziral ogled gledališke 
predstave z naslovom "TRETJI KLJUČ". Tokrat je IPA klub 
Ljubljana izbral amaterski ansambel z obrobja Ljubljane. 
OTH KUD Pirniče je eno izmed kulturno umetniških 
društev, ki se za svoje aktivno in uspešno delovanje 
lahko zanese na nekaj posameznih entuziastov, kar 
je v slovenskem prostoru pogost pojav. Organizacija 
ogleda gledališke predstave skupaj s KUD, kjer kulturno 
izročilo naroda ohranjajo z amatersko ljubeznijo, se 
lahko pohvalijo z eno najlepših dvoran in z občasnim 
sodelovanjem s policijsko akademijo, to pa so bili razlogi, 
da smo se letos odločili za sodelovanje OTH KUD Pirniče.

Avtor Andrej Blatnik (1963) je igro Tretji ključ (1995) 
namenil radijski izvedbi. V OTH (Oder treh herojev) so 
igro priredili in prvič uprizorili leta 2014 v režiji Petra 
Militareva. V ozadju zgodbe je prikaz današnje družbe, ki 
na lahek in prefinjen način skuša obogateti. Protagonisti 
zgodbe so sicer ljudje z obrobja, ki se skušajo znajti 
in preživeti vsak na svoj način. S tem avtor usmerja 
pozornost v družbeno resničnost današnjega časa.

Gledališko predstavo je IPA klub Ljubljana uvrstil med 
prireditve 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 Stanislav Vrečar, 
predsedniki oziroma predstavniki iz RK Gorenjska, RK 
Postojna, RK Koper, Dolenjska, posamezni člani UO IPA 
sekcije Slovenije in drugi.

Po zaključku predstave sta bila v preddverju dvorane 
KUD Pirniče organizirana pogostitev in druženje z igralci.

Mihael BURILOV

AKTIVNOSTI REGIONALNIH KLUBOV

GLEDALIŠKA 
PREDSTAVA "TRETJI 
KLJUČ" 
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V soboto, 7. oktobra 2017, je IPA RK Koper organiziral 
pohod na Slavnik (1028 m) za svoje člane in prijatelje. 
Pohod sta vodila Nataša Marinac in Boris Urbanc V 
sončnem in toplem vremenu so se pohodniki fotografirali 
pred Tumovo kočo na Slavniku. Čeprav je bila udeležba 
bolj skromna, bomo pohod naslednje lete ponovili, saj 
upamo, da bo postal tradicionalen.

Milan MARINŠEK
Podpredsednik 

Po večerji je predsednik IPA Kluba Celje Božidar Pezdevšek 
podelil tri priznanja IPA Sekcije Slovenije za aktivno delo 
in pomoč pri uresničevanju ciljev IPA. Bronasti znak IPA 
Slovenija je prejel predstavnik carine Peter Lončar. Srebrni 
znak IPA Slovenije je prejel novi predsednik nadzornega 
odbora Matjaž Kselman. Srebrni znak IPA Slovenije za 
sodelovanje in pomoč pri uresničevanju ciljev IPA pa je 
dobila Policijska uprava Celje. 

Predsednik IPA Kluba Božidar Pezdevšek je vsem 
predstavnicam nežnejšega spola čestital ob minulem 
prazniku, dnevu žena, in se jim zahvalil za razumevanje 
ter podporo moškega dela članstva. Tudi letos je IPA 
Klub Celje poskrbel za vrtnice, ki so jih prejele vse 
predstavnice ženskega spola. Čestital je tudi moškim ob 
dnevu mučenikov. Dobra volja vseh udeležencev, dober 
program DUO Lipošek, profesionalnost ter prijaznost 
osebja gostišča Rimljanka so poskrbeli, da so najvztrajnejši 
vzdržali do zgodnjih jutranjih ur. Takšna druženja zagotovo 
veliko pripomorejo k širjenju našega mota »servo per 
Amikeco«, zato bomo s takšnimi aktivnostmi nadaljevali 
tudi v naslednjih letih. 

Božidar PEZDEVŠEK
Predsednik IPA Kluba Celje 

Tudi letos smo izvedli že tradicionalni IPA PLES OB DNEVU 
ŽENA, vendar smo zamenjali lokacijo. Zbrali smo se 10. 
marca v gostišču Rimljanka v Šempetru. IPA plesa ob dnevu 
žena se je udeležilo 76 članov, članic in IPA prijateljev. Po 
izvedenem uradnem delu, volilnem občnem zboru, je IPA 
Klub Celje dobil novo vodstvo za 4. letni mandat. 
Že med večerjo je DUO Lipošek na plesišče, z odličnim 
programom, privabil prve plesalke in plesalce. Osebje 
gostišča Rimljanka je poskrbelo za odlično večerjo. 

21. IPA srečanje v Kaloscah na Madžarskem se je letos 
odvijalo med 17. 8. 2017 in 20. 8. 2017. V čast in spomin 
na preminulega predsednika IPA Kaloscha Madžarske, 
Isatvana Kirsherja, se je srečanje preimenovalo v 1. 
Isatvan Kirsher memorial. Srečanja so se udeležile 
delegacije Slovaške, Češke, Romunije, Kanade, 
Madžarske, Srbije, Poljske in Slovenije. Predstavniki 
Slovenije smo bili Emil Oblak, Roman Lazar in Rado Jože 
Kerč. Ob prihodu v Kaloscho smo se hoteli pokloniti v 
spomin na grobu preminulega kolega, vendar smo 
izvedeli, da njegovo zadnje počivališče še ni urejeno, 
zato smo sveče pustili pri madžarskih kolegih, da to 

IPA POHOD NA 
SLAVNIK

IPA PLES OB DNEVU 
ŽENA 2017

21. IPA SREČANJE V 
KALOSCAH
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storijo v našem imenu.

Prvi dan srečanja je bil namenjen sprejemu naših 
madžarskih kolegov, naslednji dan pa se je pričelo 
tekmovanje. Letos je sodelovalo 21 ekip, med njimi 
seveda tudi letos ni manjkala slovenska, ki pa sta se ji 
pridružila še Kanadčan in Madžar. Star način vojaškega 
poligona je ostal, vendar so mu dodali manjši poligon in 
na koncu streljanje z lokom. Vročina je bila neznosna (35 
stopinj), a smo kljub temu in dejstvu, da je naša ekipa 
skupaj štela častitljivih 230 let, na naše presenečenje in 
presenečenje vseh ostalih udeležencev dosegli odlično 7. 
mesto. Po končanem tekmovanju se je prilegla ohladitev 
v jezeru, ki se nahaja v kraju, kjer smo bivali. Sledilo je 
družabno srečanje.

Drugi dan je bilo tekmovanje v kuhanju, ki pa se ga 
zaradi odsotnosti našega glavnega kuharja Vladimirja 
Ščavničarja enostavno nismo upali udeležiti in smo se 
raje prepustili okusom, ki so jih nudili na različne načine 
pripravljeni golaži, in sicer po tradicionalnih receptih 
različnih evropskih držav. Zvečer je bilo organizirano 
druženje do jutranjih ur. Po kratki noči pa smo se 
odpravili na pot proti Sloveniji.

Rado Jože KERČ

AKTIVNOSTI REGIONALNIH KLUBOV

V začetku lanskega dela se je v IPA klubu Štajerska 
porodila ideja, da bi naše prijatelje iz IPA Berlina Ost ob 
njihovi 25-letnici delovanja obdarili z nečim posebnim. 
V dogovoru in sodelovanju z Mestno občino Maribor, 
Zavodom za turizem Maribor – Pohorje in mestnim 
viničarjem Stanetom Kocutarjem smo pridobili potomko 
stare trte s spremljajočo listino, nato smo z darilom 
presenetili slavljence.
 
Prejemniki darila so pozorno prisluhnili in sledili 
navodilom mestnega viničarja ter vse do aprila 2017 lepo 
skrbeli za potomko. Ob otvoritvi IGA BERLIN 2017 so jo 
predali organizatorjem, ti pa so ji določili častno mesto 
v vinogradu IGA, a je tam dočakala žalostno usodo, saj 
jo je uničil mraz. 

V okviru prireditev IGA Berlin 2017 je bil že dogovorjen 
datum predstavitve potomke stare trte, in sicer 12. maja 
2017. Med prvomajskimi prazniki smo uspeli pridobiti 

NEMŠKIM KOLEGOM 
SMO OB 25-LETNICI 
PODARILI POTOMKO 
STARE TRTE

Z leve: član IPA kluba Štajerska Božo Zitterschlager, predsednik IPA 
klua Štajerska Robert Mesiček in predsednik IPA BERLIN VbSt. OST 
Uwe Wöllner

Z leve: sekretar IPA kluba Štajerska Damjan Frajzman in predsednik 
IPA BERLIN VbSt. OST Uwe Wöllner
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novo sadiko. Znova so nam na pomoč priskočili na 
mariborski občini, Zavodu za turizem Maribor in mestni 
viničar Stane Kocutar, ki je v zadnjem trenutku, večer 
pred odhodom, zagotovil primerno sadiko potomke. 
 
S skupnimi močmi smo jo prepeljali na častno mesto v 
vinograd IGA.
 
Besedilo: Damjan Frajzman, sekretar IPA klub Štajerska 

AKTIVNOSTI REGIONALNIH KLUBOV

5. 9. 2017 ob devetih zjutraj je IPA Pomurje v sodelovanju 
s Policijsko upravo Murska Sobota na PP Murska Sobota 
organizirala 1. konferenco o računalniški kriminaliteti in 
kibernetični (ne)varnosti. Sama tematika se je dotaknila 
vseh aktualnih kibernetičnih nevarnosti, vdorov, ki so 
nam jih predstavili vrhunski strokovnjaki s področja 
računalniške varnosti in kriminalitete. 
Konferenco je poslušalo približno 80 slušateljev iz 
policije, predstavnikov IPA sekcije Slovenije, Slovenske 
vojske in Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor 
– oddelek Murska Sobota. Konferenco je povezoval 
Tomislav Habulin. 
Na konferenci je Milan Gabor – etični heker, predstavil 
vse o vdorih v same sisteme, ribarjenju, kraji identitete, 
prevzemanju seje, prestrezanju paketov na mreži, 
spletnih goljufijah …

Iz vrst kriminalistične policije nam je Borut Štok 
predstavil aktualne primere, s katerimi se srečuje Policija 
v zadnjih letih, šifriranje podatkov na uporabnikovem 
računalniku, izsiljevanje preko spleta, spletne goljufije. 
Površinsko smo se dotaknili Crypto valute Bitcoin, 
rudarjenje, menjalnico, denarnico, farme …
Vodja SI-CERTA Goran Božič je predstavil izbrane 
incidente kibernetičnih napadov, ki so se zgodili v 
Sloveniji in po svetu. Pri tem je bil velik poudarek o sami 
prepoznavi nevarnosti in kako se odzvati v določeni 
situaciji, ko pride do incidenta.
Kot zadnji predavatelj je dr. Renato Lukač predstavil 
zasvojenost mladih z elektronskimi napravami, kako 
zaščititi podatke na računalniku, kako izdelati varnostne 
kopije ipd.

Po končanem predavanju je sledila razprava, slušatelji so 
imeli možnost izzvati strokovnjake z vprašanji in s tem 
spodbuditi debato.

Uvodni nagovor na konferenci je imel direktor Policijske 
uprave Murska Sobota, Damir Ivančić, mag. Na koncu 
pa sta navzoče pozdravila in se zahvalila predavateljem 
in slušateljem predsednik IPA sekcije Slovenija Stanislav 
Ficko in predsednik IPA RK za Pomurje Manfred Kepe. 
Posebno sta se zahvalila idejnemu vodji Mateju Kropfu.

IPA Pomurje

KONFERENCA O RAČUNALNIŠKI 
KRIMINALITETI IN KIBERNETIČNI (NE) 
VARNOSTI

Z leve: predsednik zveznega združenja vrtičkarjev in član upravnega 
odbora vrtičkarjev v Belinu - Hellersdorf dr. Norbert Franke, član IPA 
kluba Štajerske Božo Zitterschlager, predsednik IPA BERLIN VbSt. OST 
Uwe Wöllner, vodja projektov pri IGA Berlin Marcus Kause in sekretar 
IPA kluba Štajerske Damjan Frajzman

Udeleženci slovesnosti
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V mesecu maju smo se policisti Policijske postaje 
Bežigrad odpravili na izlet v Split in v Trogir. Poleg mestnih 
znamenitosti smo si ogledali tudi Policijsko postajo Split 
2, kjer nas je sprejelo vodstvo postaje. Izmenjali smo 
delovne izkušnje in poklepetali o aktualnih vprašanjih, ki 
vplivajo na delo policije.

Sledil je ogled Policijske uprave Splitsko–Dalmatinske, 
kjer nas je sprejel načelnik gospod Slobodan Marendić. 
Predstavil nam je delo policistov, problematiko in 
območje Policijske uprave. Ogledali smo si prostore in 
delo njihovega OKC. Ob zaključku nas je povabil na ogled 
varovanja nogometne tekme med Splitom in Dinamom, 
ki je bila tistega dne. Ker tudi sami izvajamo varovanja v 
Centru Stožice, smo hvaležno sprejeli povabilo, saj je to 
odlična priložnost za izmenjavo izkušenj in neposredni 
vpogled v prakso kolegov v tujini. Ob zaključku srečanja 

na Policijski upravi nas je povabil na ogled nogometnega 
stadiona Hajduk.
G. Marendić je hkrati tudi predsednik IPA Split, zato 
je pred samo tekmo dvema predstavnikoma razkazal 
njihove prostore ter organizacijo in naloge njihovega 
kluba. Razveselil naju je tudi s povabilom IPA Ljubljani 
na strelsko tekmovanje, ki bo v letu 2018.
Hrvaški kolegi so nam s toplim sprejemom in odprtostjo 
za vprašanja ter izmenjavo izkušenj pričarali čudovit 
vikend v Splitu.

Rado Kerč

Od IPA Nowy Sacz smo dobili povabilo, da se udeležimo 
praznovanja ob 25-letnici IPA Nowy Sacz, v času od 5. 
do 8. oktobra 2017. Praznovanja sva se udeležila Miha 
Corel in Drago Murn s spremljevalkama.

Po dolgi vožnji smo v Nowy Sacz prispeli v večernih 
urah. Pričakali so nas domačini. Po nastanitvi v hotelu 
so pripravili krajše druženje s prispelimi delegacijami: 
s predstavniki IPA Srbije iz Zrenjanina, IPA Črne gore iz 
Podgorice, IPA Hrvaške iz Zagreba, IPA Češke, IPA Cipra 
in iz IPA Madžarske. 

IZLET PP BEŽIGRAD 
V SPLIT IN SREČANJE 
S PREDSTAVNIKI 
IPA RK SPLITSKO 
DALMATINSKA

25. OBLETNICA IPA 
NOWY SACZ
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Naslednji dan sem se udeležil konference s temo 
»Droga in kriminal med šolsko mladino». Na konferenci 
so s prispevki sodelovali domači predstavniki policije, 
predstavniki IPA Črne gore, IPA Hrvaške in IPA Češke ter 
predstavniki nevladnih organizacij Poljske.

Za ostale udeležence je bil organiziran ogled policijske 
postaje Nowy Sacz.
V soboto je bila svečana akademija v dvorani Nowy 
Sacz. Otvoritev se je pričela s prihodom zastave in 
igranjem poljske himne. Svečanost se je nadaljevala 
s podelitvijo številnih priznanj zaslužnim članom. Po 
končanem uradnem delu je sledil kulturni program, kjer 
so sodelovali mladi plesalci sodobnih plesov in policijski 
orkester s pevci. Po končanem uradnem delu smo šli 
v hotel Litwinski, kjer so nas postregli s tradicionalno 
poljsko kulinariko. 

Po končani večerji smo predali spominsko darilo našega 
kluba.

V nedeljo smo se poslovili in odpotovali nazaj v Slovenijo.

IPA Klub Celje je v sodelovanju s Policijsko upravo Celje 
in OPS Celje tudi letos, 16. 6. 2017, izvedel tekmovanje 
v kuhanju golaža na Svetini ter pohod iz Zagrada proti 
Svetini.

Na tekmovanje se je prijavilo osem ekip, in sicer: IPA 
Policija, IPA Carina, IPA Pravosodje, PP Celje, SOP PU 
Celje, OPS Celje, SPS, SEVER ter Klub Maksa Perca. Ekipe 
so bile sestavljene iz vodje in največ štirih članov. 

Začelo se je zgodaj zjutraj ob 07.00, ekipe so si začele 
pripravljati delovne prostore, rezati čebulo in meso, 
kmalu je zadišalo po praženi čebuli. Vzdušje med 
ekipami je bilo odlično, saj je vsaka ekipa imela s seboj 
»pripomočke« in sestavine, ki jih je delila z drugimi 
ekipami. 

Pohodniki so se zbrali pri gasilskem domu v Zagradu ob 
10.00. Odpravili so se proti Celjski koči in nato jih je pot 
vodila proti Svetini. Prvi pohodniki so na Svetino prišli 
kmalu po 12.00. Ob 13.00 so ekipe zaključile s kuhanjem, 
na vrsto pa je prišla komisija. 

Zmagala je ekipa IPA Pravosodje, drugo mesto je zasedel 
OPS Celje, tretje pa IPA Carina. 

Po razglasitvi rezultatov je sledilo prijetno druženje, na 
katerem smo sklenili, da moramo tovrstno druženje 
ponoviti tudi drugo leto. 

Božidar PEZDEVŠEK 
Predsednik IPA Kluba Celje 

GOLAŽIJADA IN POHOD NA SVETINO 2017 

AKTIVNOSTI REGIONALNIH KLUBOV
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IPA Klub Celje je v sodelovanju z ZŠAM Celje 12. 5. 
2017 za svoje člane izvedel prvi trening varne vožnje 
na avtopoligonu Ljubečna. Ob prihodu na Avtopoligon 
Ljubečna nas je pričakal inštruktor, ki nam je predstavil 
potek samega 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 smo 
jih ravno narobe. Po končanem teoretičnem delu smo se 
s svojimi vozili odpravili na poligon. 
Inštruktor nam je najprej predstavil pravilno nastavitev, 
držo in vrtenje volana ter pravilno nastavitev sedeža. 
Sledile so vaje, ki pa smo jih izvajali vsak s svojim vozilom. 
Kot prva je sledila vaja obvladovanja vozila med vožnjo 
v krogu (podkrmiljenje/prekrmiljenje) na drseči podlagi. 
V drugi vaji smo se učili pravilnega zaviranja na suhi in 
mokri – drseči podlagi. Tretja vaja je bila namenjena 

izogibanju nenadni oviri 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. Inštruktor nas je na vseh praktičnih vajah 
preko radijske postaje usmerjal ter dajal napotke. Po 
končanem treningu sta sledili analiza in podelitev potrdil 
o udeležbi na treningu varne vožnje. 

Božidar Pezdevšek 
Predsednik IPA Kluba Celje 

IPA klub Ljubljana je v počastitev dneva žena, 10. 3. 
2017, organiziral ogled gledališke predstave “Ti nori 
tenorji”. Tokrat je IPA klub organiziral ogled gledališke 
igre v Šentjakobskem gledališču v Ljubljani, kjer smo 
že prejšnja leta razveseljevali naše članice in člane ter 
prijatelje z organizacijo ogledov gledaliških predstav.

Tudi ta igra ni bila izjema, saj so bili vsi navzoči navdušeni 
nad komedijo, ki so si jo ogledali.
Ken Ludwig je mednarodno priznan dramatik, čigar 
besedila so uspešnice na Broadwayu, v londonskem West 
Endu in po svetu. Številna njegova dela so prevedena v 
več kot dvajset jezikov.
Ti nori tenorji je vrhunska, mojstrsko napisana in spretno 
prevedena komedija zmešnjav, polna duhovite in iskrive 
situacijske in besedne komike. Ob uprizoritvi v New 
Yorku so jo med drugim označili kot “eno redkih dobrih 
fars še živečega avtorja”.

III. TRENING 
VARNE VOŽNJE NA 
LJUBEČNI 

GLEDALIŠKA 
PREDSTAVA V 
POČASTITEV DNEVA 
ŽENA
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Vsebina uprizoritve, ki jo je za Šentjakobsko gledališče 
Ljubljana zrežiral Gojmir Lešnjak Gojc, se je vrtela 
okrog gostovanja slavnega in priljubljenega tenorista 
svetovnega slovesa Tita Merellija, ki ga oboževalci 
ljubkovalno naslavljajo tudi Il Stupendo. Vodstvo opere, 
osebje prestižnega hotela in celotno mesto nestrpno 
pričakujejo njegov prihod. Direktor opere ga pričakuje 
predvsem kot odrešenika in rešitelja zavožene sezone, 

njegovi oboževalci, v prvi vrsti hotelski gospodinjec, hči 
direktorja opere, predsednica sveta opere in sopranistka 
Diana pa si želijo bližnjega srečanja z njim. Toda stvari 
niso tako preproste, kot so videti na prvi pogled!
Merelli, velika svetovna zvezda, je kot se za zvezde 
njegovega kova spodobi, zelo muhast in svojeglav. 
Njegova žena, pohotna kokoš, ki nima kaj dosti od 
moža, ni več kos zvezdnikovemu načinu življenja. Ob 
njej si želijo Titove pozornosti še tri malo prej omenjene 
pohotnice, direktorjeva hči Maggie, sopranistka Diana 
in predsednica sveta opere madam Julija. A direktor 
Saunders ima s svojim pomočnikom Maxom rešitev za 
vse in vsakršne zaplete.
Skratka predstava, ki si jo je bilo vredno ogledati!
Po zaključku predstave smo člani IPA kluba Ljubljana 
prisotnim damam podarili nagelj, zatem pa sta bila 
pogostitev in veselo druženje z igralci in igralkami.

Marjan PRAH PODBORŠKI

Kot vsako leto je tudi letos, med 6. in 8. oktobrom 
turistična agencija Levanta organizirala za IPA RK 
Gorenjske izlet, tokrat v Vojvodino in Baranje. Zanimanje 
za izlet je bilo tako veliko, da je bilo treba prvotno 
predvideni avtobus zamenjati z večjim.

V Novi Sad smo prispeli v popoldanskih urah. Nebo je 
bilo sicer oblačno, a kot je velela vremenska napoved, 
ni deževalo. V središču mesta je v avtobus vstopilo 
nekaj vodnikov. Avtobus je nato zapeljal na most čez 
Donavo. Pred nami na hribu je stala mogočna trdnjava 
– Petrovaradin, ki smo si jo tudi ogledali. 
Med sprehodom po Novem Sadu smo ob eni stavbi videli 
brkatega možakarja, ki je igral na piščal. Obraz se nam je 
zdel znan. Ko je slišal slovensko govorico, je v šaljivem 
tonu povedal, da nima brata dvojčka, ampak je to res on, 

možakar, ki v zimskih mesecih igra na piščali in gosli pred 
ljubljanskim Tromostovjem. Svet je majhen.
 
Pred nami je bil še del za danes načrtovanega potovanja, 
zato smo se zbrali in podali naprej na pot. Avtobus nas je 
popeljal po vojvodinski ravnici, v kateri so naši avtobusni 
sedeži pravzaprav bili visoke točke, s katerih je pogled 
segal neskončno daleč, čez obdelana polja.  

Po nastanitvi in kratkem počitku v Garni PBG hotelu nas 
je avtobus zapeljal do IPA hiše Subotice ob Palićkem 
jezeru. Po prijaznem pozdravu domačinov je sledila 
obilna večerja, popestrena z nastopom petih tamburašev 
in pevke. Nekaj pesmi smo poznali tudi navzoči in smo 
se z veseljem pridružili njihovemu prepevanju. Obvladali 
smo tudi nekaj lokalnih navad, kot je npr. zatikanje 
bankovcev za strune kitar. Po vrnitvi v hotel so nas polni 
želodci in današnje zgodnje vstajanje potisnili v globok 
spanec.

Hotel je dokaj blizu centra, zato smo se na jutranjo 
kavo napotili kar peš. Ta čas se je temperatura dvignila 
iz svežih 7 do sprehodu prijetne. Sonce je še okrepilo 
barvitost jesensko obarvanih dreves. Z našim vodnikom 
Juretom smo se sprehodili po Subotici. Ogledali smo 
eno izmed najlepših secesijskih stavb v Subotici, palačo 
Ferenca Rajhlea.  
Sprehod smo nadaljevali mimo sinagoge, ki nastaja na 
mestu, kjer je nekoč stala v drugi svetovni vojni podrta 
sinagoga. V centru mesta, ob trgu, dominira mogočna, 
bogato okrašena stavba s stolpom, mestna hiša. Ogledali 
smo si tudi notranjost stavbe, ki je bogato opremljena 

Z IPA GORENJSKO V VOJVODINO IN BARANJO
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Naslednji dan smo zapustili hotel in se zapeljali tik 
do madžarske meje, nekaj sto metrov od mejnega 
prehoda Kelebija-Tompa, v vas Kelebija. Tu je leta 1993 
ustanovljena ergela Kelebija. Med prvimi konji, ki so 
prispeli sem, so bili tudi konji iz kobilarne Lipica. Ogledali 
smo si hlev s konji, muzej kočij in med vožnjo s kočijo 
tudi celotno posest. Nekateri so se preizkusili v kratki 
ježi po travniku. 
  
Po ravnici Vojvodine je avtobus zapeljal proti hrvaški 
meji. Vseskozi smo se ozirali in v daljavi iskali »oporne 
točke«, a hribov ni bilo videti daleč naokrog. Vozili smo 
se skozi tipične vojvodinske vasi: ravna cesta, ob strani 
jarek za meteorno vodo z mostički proti hišam, pred 
hišami travnik, ob hišah pločnik … 
Avtobus je prečkal Donavo in srbsko-hrvaško mejo. 
Kmalu smo prispeli v Karanac. Restavracija »Baranjska 
kuća« je ponujala prijetno atmosfero, zato smo se takoj 
počutili domače. Stene restavracije so bile okrašene s 
kolaži in fotografijami, ki so nas spominjale na udeležbo 
domačinov v prvi svetovni vojni.
Ob restavraciji je »Ulica zaboravljenog vremena«, ki je 
pravzaprav muzej na odprtem. V majhnih hiškah, ki so 
nekoč bile v lasti obrtnikov, so predstavljeni kovačija, 
lončarstvo, coklarstvo, mlinarstvo, gostilna, enostavna 
kmečka hiša … Pogled v notranjost majhnih hišk je bil 
zanimiv pri vsaki hiški posebej. 
Na koncu smo imeli priložnost kupiti nekaj domačih 
pridelkov (marmelado, vino, žgane pijače ...).
  
Skupna misel je bila, da smo videli lepe kraje. Teh nekaj 
dni, ki so za nami, so nas tako navdušili, da se bomo z 
veseljem pridružili naslednjemu izletu IPA Gorenjske.

Zlatko MATIČ

s čudovito okrašeno notranjostjo, vitraži in stilnim 
pohištvom. V osrednji dvorani opravljajo tudi poročne 
obrede.  
 
Zapeljali smo se do mestne tržnice. Ob tržnici je tudi bolšji 
trg. Številne možnosti nakupa hrane in raznovrstnega 
blaga privabljajo kupce v velikem številu. Za »spominek« 
smo si kupili nekaj lokalnih specialitet: sir, zelenjavo, 
orehe … 
Fruška gora je znana po svojih vinogradih. V novejšem 
času so nastale nove vinske kleti, ki ponujajo izbrana 
vina. Ena od takšnih je vinarija Tonković, ki je bila 
ustanovljena leta 2006. V vinogradih gojijo samo eno 
sorto grozdja, kadarko, iz katere pridelujejo tri vrste 
vina: rapsodijo, fantazijo in rose. V sklopu vinograda 
je stavba za sprejem obiskovalcev in v umetni hribček 
vkopana vinska klet.

Prijazni domačini so nam predstavili zanimivo zgodovino 
kleti ter opisali značilnosti trte in vin, ki jih pridelujejo. 
Imeli smo tudi možnost, da poskusimo vino. 
 
Popoldne smo zaključili s sprehodom ob obali Palićkega 
jezera.

Večer smo zaključili na Salašu Jelen. Vzdušje ob bogati 
večerji je popestril tamburaški ansambel Neven.  
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V soboto, 14. oktobra 2017, je nekaj članov IPA kluba 
Celje pot vodila v Laško, kjer je bilo tudi letos pri 
športni dvorani Tri lilije izhodišče letošnjega pohoda 
in kostanjevega piknika v Šmohorju. Po jutranjem 
pozdravu je sledila ura in pol hoje do planinskega doma v 
Šmohorju. Ob klepetu v prijetni družbi v lepem sončnem 
vremenu in opazovanju čudovitih jesenskih barv, v 
katere se je odela narava, smo kar hitro prispeli na cilj. 
Po krajšem počitku smo se okrepčali z dobro domačo 
hrano, ki jo je postreglo prijazno osebje planinskega 
doma. Nato smo se prestavili na rob jase do kamina, 
sledila sta priprava ognja in peka kostanjev. Udeleženci 
piknika smo se najedli pečenih kostanjev, ki se jim je 
prilegel mošt. Ob prijetnem druženju je čas hitro minil in 
že smo pospravili za seboj ter se poslovili. 
Hvala vsem za udeležbo ter za pomoč pri izvedbi pohoda 
in piknika. Preživeli smo lep dan in se zadovoljni vračali 
proti domu. Verjamem, da se prihodnje leto vidimo na 
4. pohodu in pikniku v Šmohorju, z željo, da se nam še 
kdo pridruži. 

Karl PETELINŠEK
Član UO IPA kluba Celje

IPA RK Postojna za člane že vrsto let organizira dve 
prireditvi, kulturno in športno.
V mesecu aprilu, 19. 4. 217, smo v telovadnici OŠ Stari trg 
organizirali dobrodelni koncert za našega člana Antona 
Bavca. Prireditev smo organizirali skupaj s podporo 
širše skupnosti na območju Loške doline in Cerknice. 
Sodelovali so Občina Loška dolina in Občina Cerknica, 
Rdeči križ Cerknica, TIC Loška dolina in TIC Cerknica, 
Policija in oba policijska sindikata, Zavod Ars Viva ter več 
podjetij in posameznikov. Za nastop in pomoč pri izvedbi 
se zahvaljujemo godbi Kovinoplastika Lož iz Loške 
doline, poskočnim mladenkam in mladcem iz atraktivne 
skupine Dunking Devils, našemu nekdanjemu sodelavcu 
– radijskemu napovedovalcu, voditelju in komiku, 
nepozabnemu Denisu Avdiću, ki nam je na svoj način – 
brez dlake na jeziku, dodobra pretresel smejalne mišice 
in nas spravil v še boljšo voljo, s prelepo glasbo pa so 
nas zasanjali in razveselili Tanja Zajc Zupan, Teja Saksida, 
Rok Ferenga in Stane Vrbek – Sten, Stiški kvartet in klapa 
Galeb. Vse skupaj pa je čarobno povezala kulturnica 
in voditeljica Andreja Buh. Nepozabno prireditev smo 
doživeli v popoldanski in večerni izvedbi v prepolni 
dvorani, skupaj z udeležbo vrha Policije in direktorja 
policije Marjana Fanka. Z dobrodelno prireditvijo smo 
zbrali večji znesek sredstev, s katerim smo našemu 
sodelavcu in prijatelju Antonu Bavcu poskušali olajšati 
njegovo novo pot v življenju. 
Še enkrat hvala vsem, ki ste darovali.
Na športnih prireditvah so se naši člani udeležili več 
športnih prireditev preko celega leta. 
Lahko se pohvalimo, da imamo dobre tekače, saj smo na 
III. Državnem prvenstvu IPA v maratonu, v izvedbi IPA 
RK Koper v kategoriji 10 km in 21 km moški odnesli zlate 
medalje, v 21 km ženske pa srebro in bron ter še več 
dobrih rezultatov, saj pri maratonu je zmagovalec vsak 
zase, zato vsem udeležencem še enkrat čestitamo.
Naši kolesarji so se skupaj s člani IPA RK Ljubljana in RK 
Nova Gorica udeležili kolesarskih tekem v okviru IPA 
kolesarske lige in tudi sami organizirali že 18. juriš na 
Slivnico. Dirke se je udeležilo 15 tekmovalcev, v lepem 

POHOD IN 
KOSTANJEV PIKNIK 
NA ŠMOHORJU 2017 

IPA RK POSTOJNA – 
LETO 2017
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V petek, 26. maja, smo se na že tradicionalnem srečanju 
zbrali kolegi petih prijateljskih IPA klubov. 
Tokrat so se člani IPA Međimurje-Čakovec, IPA Steiermark 
iz Graza, IPA Hrvatsko Zagorje, IPA Varaždin ter IPA 
Štajerska (člani upravnega odbora Anita Kovačič Čelofiga 
in Ivan Drevenšek ter sekretar Damijan Frajzman) srečali 
v Čakovcu, kjer je goste sprejel načelnik tamkajšnje 
policijske uprave Krunoslav Gosarić ter predstavil delo 
in uspehe policistov.
Druženje smo nadaljevali ob ogledu mesta in drugih 
znamenitosti. Takšna srečanja so pomembna pri 
vzdrževanju stikov s tujimi kolegi, tudi tokrat se je 
namreč pokazalo, da prijateljstvo ne pozna nacionalnih 
ovir.

IPA klub Štajerska

vremenu so se zapodili na goro čarovnic. Po napornem 
jurišu smo se družili ob zasluženi hrani in pijači.
Člani IPA RK Postojna so se v letošnjem letu udeležili V. 
IPA državnega prvenstva v veleslalomu, 24. 5. 2017 pa 
se je kegljaška ekipa udeležila tradicionalne kegljaške 
tekme v Slovenj Gradcu Libra 2011.
 
13. 5. 2017 smo se skupaj s člani IPA RK Nova Gorica 
udeležili V. iger Despota Đurđa v Smederevu, v 
organizaciji IPA RK Podunavlje, kjer smo se srečali s 
prijatelji iz Srbije, Črne gore, BIH. Na srečanju smo 
okrepili stara prijateljstva in navezali nove stike z našimi 
prijatelji iz naše nekdaj skupne države. Na tekmovanju 
pa smo nastopali skupaj z ekipo IPA Kruševac in združena 
ekipa je osvojila prvo mesto.

Od 9. 6. do 11. 6. smo obiskali naše prijatelje na Češkem, 
skupina US č.206 Hranice, kjer smo se udeležili prireditve 
III. Pohod češke statnosti – pohod je bil organiziran 
skupaj z vojsko, reševalci in gasilci. Srečanja in pohoda 
smo se udeležili IPA prijatelji iz Latvije, Litve, Poljske, 
Slovaške, Srbije, Slovenije in ostalih češki regionalnih 
klubov. Tudi v vojaških vrstah smo videli udeležence iz 
več držav.
Pohod poteka na 12, 29 in 40 km po prekrasni naravi v 
okolici Hranic. Letos je bil prvič organiziran tudi nočni 
pohod z baklami. Dnevni pohod je uspel, kljub večkratni 
osvežitvi z dežjem smo na cilj prišli prijetno »sveži«.
Udeležili smo se 25. letnice praznovanja IPA RK Nova 
Gorica, IPA RK Gorenjska in še več drugih prireditev 
doma in v tujini. 

Zavedamo se, da je članstvo v IPA organizaciji na 
prvi pogled za naše mlajše sodelavce nezanimivo, pa 
vendar menimo, da je v okviru naše organizacije veliko 
prireditev, tako na športnem, kulturnem in družabnem 
področju, kjer vsak član najde nekaj zase. Želimo si, da 
bi več mladih članov delili z nami svoje ideje in bi našli 
skupno pot, da naredimo še kaj novega.
Prizadevamo si, da bi se naši člani udeležili še več IPA 
prireditev v prihodnjem letu, saj te prireditve krepijo 
naša poznanstva in nova prijateljstva v duhu našega 
gesla Servo per Amikeco.

Stanislav ŠAJN
Predsednik IPA Postojna

TRADICIONALNO 
SREČANJE PETIH 
PRIJATELJSKIH IPA 
KLUBOV
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IPA regionalni klub Gorenjske je tudi letos uspešno izvedel 
25. tradicionalni ogled Kekčeve dežele na območju 
Kranjske Gore. Zbrali smo se 11. junija 2017 ob 9.00 v 
prelepi dolini Pod Poncami ob vznožju planiške letalnice. 

V čudoviti dolini Pišnice so naši najmlajši zopet prepevali 
Kekčeve pesmi. Tradicionalna prireditev, ki jo je 
organiziral regionalni klub Gorenjske za otroke in vnuke 
članov IPE in njihovih simpatizerjev, je privabila več kot 
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 pomirili 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. 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 teta Pehta. 

Organizacijski odbor IPA Gorenjske je otroke in njihove 
starše pospremil na srečno pot domov ter jih zopet 
povabil v Kekčevo deželo JUNIJA 2018.

Alojz MESOJEDEC

11. 4. 2017 je IPA Klub Celje organiziral bowling in 
druženje članov v Planetu Tuš v Celju. Odziv je bil 
neverjeten. Čeprav je bil bowling organiziran med 
tednom, se je druženja udeležilo zelo veliko članov. 
Razdelili smo se v več skupin in v parih odigrali kar nekaj 
iger. 

Veliko smo se nasmejali in predvsem poglobili znanstva 
in prijateljstva. Tudi po bowlingu se nikomur ni mudilo 
domov, saj so nekateri nadaljevali druženje pozno v 
noč. Bilo je zelo prijetno vzdušje. Seveda smo se takoj 
dogovorili, da to druženje vsako leto ponovimo, vendar 
so nam višje sile prekrižale načrte in so nam žal v Celju 
bowling porušili. Vendar se ne bomo vdali in bomo že 
našli kraj in način za druženje.

Tatjana VALANT
Članica UO IPA Kluba Celje

OBISK OTROK ČLANOV IPE V KEKČEVI 
DEŽELI

BOWLING IN 
DRUŽENJE IPA KLUBA 
CELJE
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Po osmi uri 26. 8. 2017 je na Glavni ulici zaigrala godba 
na pihala in zbor ekip pred mestno občino, kjer je 
župan Lendave pozdravil ekipe. Nato je sledila ureditev 
tekmovališč in priprava, med enajsto in dvanajsto uro 
pa je večina ekip že začela pripravljati kurišča in čebule. 
Samo tekmovanje v kuhanju bograča se je začelo ob 
13.00, ko so sodniki začeli ocenjevati prostor za kuhanje. 
Skupno je bilo prijavljenih 91 ekip iz Slovenije, Madžarske 
in Hrvaške + tri VIP ekipe.
Za ta dogodek smo tudi mi naredili 
ekipo, IPA RK za Pomurje, ki so 
jo sestavljali: glavni kuhar Denis 
Gjerkeš s pomočnikoma Mitjo 
Mencingarjem in Matejem Kropfom. 
Prisoten je bil tudi predsednik IPA 
RK za Pomurje Manfred Kepe, ki je 
sprejel predstavnike sosednjih IPA 
klubov iz Hrvaške, Madžarske in 
Avstrije.
Za Bogračfest so ekipe skupno v svoje kotle narezale 
več kot 450 kilogramov mesa, 350 kilogramov čebule, 
450 kilogramov krompirja, 180 kilogramov česna, 50 
kilogramov zelene paprike, 180 kilogramov krompirja in 
porabili blizu 180 litrov olja. Skupno torej skoraj 2500 
litrov bograča, kar je zadostovalo za več kot 5000 porcij 
za vse ljubitelje te jedi. 
Šestčlanska ocenjevalna komisija je imela težko delo, 
saj je bila konkurenca zelo huda. Letošnji zmagovalni 
bograč je pripravila ekipa Zavarovalnice Triglav (P.E. 
Lendava), drugo mesto Društvo vinogradnikov in 
sadjarjev Lendava, tretje pa ekipa podjetja Cadis.
Ekipa IPA RK za Pomurje je zasedla odlično 4 mesto, 
s tem pa so si prislužili zlato plaketo in naziv MOJSTRI 
BOGRAČA. 

Stojnico IPA RK za Pomurje je obiskalo veliko članov 
domačega društva in tudi članov IPA iz drugih krajev 
Slovenije.

IPA Pomurje

BOGRAČFEST 2017

Med 26. majem in 3. junijem je ekipa 14 jadralcev 
članov Barčica teama in 8 članov IPA kluba Štajerska pod 
vodstvom skiperja Paja (Silvo Korena) na jadrnici Avalon 
(Hanse 505) in skiperja Počehovski jastog (Zdravko 
Šauperl) v skoraj brezvetrju prejadrala in preplula od 
marine Frapa v Rogoznici do Komiže na Visu (ogled 
modre špilje), nadaljevala na otok Korčula do zaliva Brna, 
Lastovo zaliv Zaklopatica, nazaj na Korčulo, Pelješac, 
Hvar, Brač in ob Šolti nazaj v marino Frapa.
Na barki Avalon smo bili člani IPA kluba Štajerska Silvo 
Koren, Andrej Voršič, Mirko Lenart, Stanislav Koren – 
vsi upokojeni policisti PU Maribor ter Dejan Lenarčič, 
Nedelko Mlinarič, Darko Babšek in Milan Polajžer – 
aktivni policisti PU Maribor.
Na Bavariji 37 pa so uživali mornarji Zdravko Šauperl, 
Marjan Černčič, Drago, Horvat Robi Gajzer, Damjan 
Simič in Slavko Korže.

IPA klub Štajerska

ČLANI IPA KLUBA 
ŠTAJERSKA NA 
JADRANJU

AKTIVNOSTI REGIONALNIH KLUBOV
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Med 23. 6. 2017 in 26. 6. 2017 smo se na vabilo IPA 
Črne gore člani IPA kluba Nova Gorica udeležili 1. 
mednarodnega srečanja IPA Črne gore, podregija Bar 
v Črni Gori. V petek ob 17.00 so nas sprejeli gostitelji s 
predsednikom IPA Bar v hotelu Montenegro v kraju Čanj, 
kjer smo bili naslednje dni tudi nastanjeni. Po namestitvi 
je sledila večerja in nato pogovori dolgo v noč.
V soboto po zajtrku smo šli z ladjo do Ade Bojane, ki je 
na meji z Albanijo. V Adi Bojani smo imeli kosilo in nato 
smo se v popoldanskih urah vrnili nazaj v Čanj. Ob 20.00 
je bila svečana večerja ob 1. obletnici ustanovitve IPA 
kluba Bar. Po večerji smo si izmenjali darila in nadaljevali 
z zabavo pozno v noč.
V nedeljo smo po zajtrku organizirano odšli na ogled 
Stare masline (tretja najstarejša trta na svetu) in 
Starog Bara. Druženje se je nato nadaljevalo v Čanju. 
V ponedeljek po zajtrku smo se poslovili od gostov z 
obljubo, da se ponovno srečamo. Poleg našega kluba se 
je srečanja udeležilo še 11 drugih IPA klubov.

Marko TERBOVŠEK
Predsednik IPA Nova Gorica

Tako kot je postala že tradicija, smo tudi letos organizirali 
srečanje motoristov. Tokrat je moto klub IPA RK 
Gorenjske že trinajstič organiziral srečanje in žegnanje 
motorjev.

Drugi konec tedna v maju so se motoristi zbrali na sedaj 
že tradicionalnem srečanju članov IPA moto klubov 
Slovenije, ki ga je pripravil IPA – RK Gorenjske. Čeprav se 
policisti in njihovi prijatelji skušajo po cestah voziti čim 
bolj varno in biti zgled drugim, pa seveda na cesti vedno 
potrebujejo tudi nekaj sreče in srečno pot z motorji 
je 120 zbranim motoristom zaželel tudi župnik Franc 
Juvan, ki je motorje tudi blagoslovil. Poleg župnika sta 
srečo na cesti motoristom zaželela tudi predsednik IPA 
RK Gorenjske Vinko Otovič in podžupan Kranjske Gore 
Bogdan Janša.

Po žegnanju je predsednik moto kluba Gorenjske Robert 
Benet organiziral promocijsko vožnjo proti Kranjski Gori, 
kjer se je srečanje tudi zaključilo. 

Robert BENET

1. MEDNARODNO 
SREČANJE IPA ČRNA 
GORA

SREČANJE IN 
ŽEGNANJE MOTORJEV 
V MOJSTRANI

AKTIVNOSTI REGIONALNIH KLUBOV
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11. 11. 2017 sta bila IPA regionalni klub Gorenjske 
in LG Koroške iz Avstrije gostitelja srečanja vodilnih 
predstavnikov Alpe-Adria iz Italije, Avstrije, Hrvaške 
in Slovenije. Srečanje je potekalo v prijetnem vzdušju 

Med 1. 9. 2017 in 3. 9. 2017 smo se predstavniki IPA 
kluba Nova Gorica na povabilo IPA Banja Luka udeležili 
2. mednarodnega srečanja.
V petek, 1. 9. 2017, so nas gostitelji prijazno sprejeli in 
po namestitvi je bilo druženje v restavraciji, kjer smo 
se srečali še s prijatelji iz ostalih vabljenih IPA klubov. 

v Ločah. Namen srečanja je bil predvsem dogovor in 
uskladitev terminov za naslednje leto. V koledarju 
prireditev je planiranih kar nekaj kulturnih prireditev, 
športnih srečanj in izletov. 

Ugotovljeno je bilo, da je na teh srečanjih premalo 
udeleženih, predvsem mlajših. Potrebna bo boljša 
informiranost kot tudi večja angažiranost članov. Tako 
bo regionalni klub Gorenjske v mesecu septembru 2018 
organizator Alpe-Adria planinskih dnevov. 

Naslednji sestanek v okviru Alpe-Adria bo potekal v 
mesecu juniju 2018 v Udinah.

Vinko OTOVIČ

Vabilu se je prijazno odzvalo 18 
IPA klubov, poleg nas še klubi 
iz Romunije, Srbije, Črne Gore, 
Bosne in Hrvaške. Srečanje je 
potekalo v prijetnem vzdušju.
V soboto, 2. 9. 2017, je 
bilo srečanje namenjeno 
tekmovanju v kegljanju, ki ga 
je svečano odprl župan Banja 
Luke. Naša ekipa je po hudi 
borbi zasedla zlato sredino. Po 
končanem tekmovanju je bil 
prost ogled mesta Banja Luka, 
kjer so nam prijazni domačini 
predstavili zanimivosti samega 
mesta. Ob 20.00 je bil nato 
uradni sprejem in svečana 
večerja, kjer smo si izmenjali 
uradna darila, nato je sledilo 
družabno druženje. V nedeljo 
smo se sprehodili še malo po 

Banja Luki, nato pa je sledil odhod domov, kamor smo 
prispeli v poznih večernih urah.

Marko TERBOVŠEK
Predsednik IPA Nova Gorica

SESTANEK ALPE- ADRIA V LOČAH

2. MEDNARODNO SREČANJE IPA 
V BANJA LUKI

AKTIVNOSTI REGIONALNIH KLUBOV
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10. 2. 2017 je bilo na Golteh, v organizaciji IPA Kluba 
Celje in soorganizaciji IPA sekcije Slovenije, izvedeno 
V. DRŽAVNO PRVENSTVO IPA SEKCIJE SLOVENIJE V 
VELESLALOMU. Druženja se je udeležilo 126 članov in 
članic iz sedmih IPA regionalnih klubov. Zbrali smo se 
kot vsako leto ob 07.00 na spodnji gondolski postaji 
v Žekovcu. Med registracijo in zajtrkom je navzoče 
nagovoril predsednik IPA Kluba Celje Božidar Pezdevšek, 
ki je pozdravil udeležence ter podal osnovne informacije 
o izvedbi tekmovanja ter časovnico čez celotni dan. Po 
osmi uri so se udeleženci z gondolo odpravili na Golte, kjer 
nas je žal pričakala megla. Ob 09.00 so pričele delovati 
žičniške naprave in začelo se je prosto smučanje, ob 
09.30 pa je že bil možen ogled proge za tekmovanje. Ob 
desetih se je pričela tekma. Kar nekaj smučarjev ni prišlo 
po štartne številke, ampak so se raje prepustili prostemu 
smučanju. Sama tekma je potekala tekoče in na srečo 
brez poškodb tekmovalcev. Smučalo je 107 članov, 
samega tekmovanja pa se je udeležilo 87 tekmovalcev. 
Po tekmovanju sta sledila prosto smučanje in kosilo v 
restavraciji hotela. Ob 14.00 smo se zbrali v Ledenem 
baru, kjer nas je najprej nagovoril predsednik IPA Sekcije 
Slovenije gospod FICKO Stanislav. Predsednik IPA Kluba 
Celje Božidar Pezdevšek ter predsednik IPA Sekcije 
Slovenija Stanislav Ficko sta trem najboljšim v vsaki 
kategoriji podelila medalje, zmagovalci v vsaki kategoriji 
pa so dobili tudi praktične nagrade. S podelitvijo pokalov 
je sledila razglasitev ekipnih rezultatov in s tem se je 
zaključil uradni del. 

Druženje smo v prijetnem 
vzdušju nadaljevali v Ledenem 
baru ob izbrani glasbi DJ SIVCA 
do večernih ur. Vsi prisotni so 
izvedbo organizacije druženja 
in samo vzdušje odlično ocenili 
ter se zavezali, da pridejo 
tudi naslednje leto. Glede na 
število udeležencev in glede 
na vzdušje v Ledenem baru 
vidimo, da delamo pravo stvar, 
zato bomo s tem nadaljevali 
tudi v prihodnje. Torej že sedaj 
ste ljubitelji smučanja in dobre 
družbe vabljeni na VI. DRŽAVNO 
PRVENSTVO IPA SEKCIJE 
SLOVENIJE V VELESLALOMU, ki 
bo v mesecu februarju 2018. 
 

Še podatki o rezultatih tekmovanja. Ekipno je zmagal IPA 
Klub Celje, drugo mesto je zasedla IPA Ljubljana, tretje 
mesto pa IPA Gorenjska. V Kategoriji nad 50 let je zmagal 
član IPA Kluba Celje Darko REPENŠEK, v kategoriji med 
40–50 let član IPA Kluba Celje Evgen VESELKO, v kategoriji 
med 30– 40 let član IPA Kluba Celje Miha LESKOVŠEK ter 
v kategoriji do 30 let član IPA Štajerska Tilen SAGADIN. 
Med ženskami pa je zmago slavila članica IPA Postojna 
Aneja ŠAVLI. 

Vsem dobitnikom medalj in pokalov še enkrat čestitamo. 

Božidar PEZDEVŠEK
Predsednik IPA Kluba Celje 

V. DRŽAVNO PRVENSTVO IPA SEKCIJE 
SLOVENIJE V VELESLALOMU 2017 NA GOLTEH 
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Policisti PP Brežice so se tudi letos odpravili na svetovni 
policijski futsal turnir – WPIST (World Police indor soccer 
tournament), ki so ga organizatorji razširili in se nanj 
lahko prijavijo ekipe vseh vladnih služb. Turnir je potekal 
na Nizozemskem, od 9. do 13. oktobra. Udeležba je 
uspela tudi s pomočjo IPA RK Posavje, saj ekipo redno 
finančno podprejo.

V ekipi je bilo 12 članov, na pot so se odpravili v nedeljo 
popoldne. Še preden so zapustili Slovenijo, so si v 
Stožicah ogledali zadnjo kvalifikacijsko tekmo Slovenije 
proti Škotski. Ogled jim je omogočila Nogometna 
zveza Slovenije. Po tekmi so odšli proti Nizozemski in 
v ponedeljek dopoldne prispeli v nizozemsko mestece 
Groenlo, v počitniško naselje Marveld. Po prihodu se je 
zvečer odvijala svečana otvoritev s predstavitvijo ekip. 
Na turnirju je nastopalo preko 200 ekip iz 52 držav sveta, 
ki so tekmovale v štirih kategorijah, in sicer v moški, 
moški nad 35 let, moški nad 45 let in v ženski kategoriji. 
Tekmovali so v šestih športnih dvoranah v mestih 
Groenlo, Eibergen in Lichtenvoorde.

Brežice so nastopale v skupini D, kjer so bile še ekipe 
Zollamt Bremerhaven iz Nemčije, Policia Penitenaziaria 
Rovigo iz Italije, MIA of Belarus iz Belorusije, Fire Czech 
Republic s Češke, JVA Landshut iz Nemčije, Firefighters 
Szeged z Madžarske, Sutton FC iz Anglije in IPA France 
91 iz Francije. Ekipa iz Brežic je skupinski del začela z 

neodločenim rezultatom z Belorusi, ki so kasneje zasedli 
četrto mesto na turnirju. V nadaljevanju so Brežičani še 
petkrat zmagali, enkrat so igrali neodločeno in enkrat 
so izgubili. Tako so s 17 točkami zasedli tretje mesto v 
skupinskem delu in se tako uvrstili med najboljših 32 
ekip na turnirju.

V šestnajstini finala jih je v četrtek pričakala ekipa IPA 
Rivne Fire Brigade iz Ukrajine. Brežičani so se proti zelo 
močni ekipi iz Ukrajine kar nekaj časa dobro upirali, 
vendar so jim na koncu morali priznati premoč in so 
izgubili z rezultatom 4:1. Ukrajinci so tudi v nadaljevanju 
prikazali odlično igro in so zasedli končno tretje mesto. 
Brežice pa so se že tretjič uvrstile na mesta med 17 in 32.

UDELEŽBA ČLANOV IPA POSAVJE NA 
SVETOVNEM POLICIJSKEM FUTSAL 
TURNIRJU

IPA RIBIČIJA PRAGERSKO 2017

25. 11. 2017 je potekalo ribiško tekmovanje IPA Kluba Celje v posamezni konkurenci na 
tekmovalnem ribniku ribiške družine Slovenska Bistrica na Pragerskem. Tekmovanja 
se je udeležilo 12 tekmovalcev, med njimi tudi dva člana IPA Međimurje. Na srečo je 
bilo še vreme bolj jesensko in so ribe še kar dobro prijemale. Prvo mesto je osvojil 
Ačko Sašo IPA Celje, drugo mesto Vradijan Marjan iz IPA Celje in tretje Slaviček 
Zdravko IPA Međimurje. Po končanem tekmovanju smo se med malico prijetno 
družili pri ribiški koči na Pragerskem. Zagotovo bomo to tekmovanje posameznikov 
organizirali tudi drugo leto. Upamo, da nam bo tudi drugo leto tako toplo v mesecu 
novembru in da bo tudi prijem tako dober kot letos. 

Sašo AČKO 
Član IPA Kluba Celje 
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Kot je na turnirju že navada, imajo ekipe namenjen dan 
za ogled lepot Nizozemske. Letos si je ekipa iz Brežic 
najprej ogledala pivovarno Grolsh in nogometni stadion 
De Grolsch, kjer domuje nogometni klub Twente. Nato 
so se Brežičani zapeljali na sever Nizozemske do kraja 
Giethoorn. Giethoorn je vas na Nizozemskem, ki je 
znana kot “Severne Benetke”. Staro mestno jedro nima 
cest za motorna vozila in prevoz je možen samo z barčico 
ali s kolesom. Mesto ima mnogo kanalov, mostov in 
kmetij. Na koncu izleta so degustirali še pivo iz domače 
pivovarne Hettinga bier v mestu Zwolle.

Da ne bi bila pot domov predolga in dolgočasna, so se 
ustavili v mestu Luksemburg, kjer so si ogledali nekaj 
znamenitosti. Preden pa so se odpravili domov, so se 
ustavili še v mestu Schengen na tromeji Luksemburga, 
Nemčije in Francije. Mesto ima na Policijsko postajo 
Brežice zelo velik vpliv, saj so ravno tam podpisali 
Schengenski sporazum, ki ga policisti v Brežicah v praksi 

tudi izvajajo. Ker je kraj znan po vinarstvu, so si ogledali 
vinsko klet Caves Henri Ruppert in se nato odpravili proti 
Brežicam, kamor so prispeli v soboto zjutraj.

Tudi letos so Brežičani na turnirju prikazali dobro in 
všečno igro. Žal jim je za preboj med 16 najboljših 
zmanjkalo nekaj malega in so si to zadali kot cilj za 
naslednje leto. Do takrat pa bodo zavzeto trenirali.

Za ekipo policijske postaje Brežice so nastopili Srečko 
Medic, Aleksander Ban, Marjan Galič, Robert Jankovič, 
Boštjan Krošelj, Tomaž Lenič, Sandi Barkovič, Matej 
Bračun, Boris Popijač, Toni Čanžar, Mitja Golobič in 
Klemen Vavričuk.

Vir: IPA Posavje
Fotografije: Boris POPIJAČ, Srečko MEDIC

IPA regionalni klub Postojna je v soboto, 23. 8. 2017, 
organiziral in izvedel 18. juriš na Slivnico. Slivnica je 1114 
m visok vrh, ki se nahaja na vzhodni strani Cerkniškega 
jezera nad naseljem Cerknica. Južna in jugozahodna 
pobočja so delno porasla z listnatim in iglastim gozdom, 
severna pobočja pa se strmo spuščajo proti dolini 
Cerkniščice. Pod vrhom je oskrbovan planinski dom, ki 
je dostopen z različnih smeri. Slivnica je privlačna točka 
za pohodnike, kolesarje, zmajarje in jadralne padalce. Z 
razgledne točke na južni strani pobočja se nam odpirajo 
lepi razgledi na greben Javornikov in Cerkniško polje s 
Cerkniškim jezerom.

Start dirke je bil na parkirišču podjetja Mineralka v 
Cerknici in je potekal na relaciji Cerknica – Slivnica po 
cesti, ki vodi do doma na Slivnici. Najprej smo prevozili 
500 m asfaltirane ceste, za tem pa 8-kilometrski vzpon 
po makadamski gozdni cesti do obračališča, vrha ceste 
na Slivnico. 
Letošnjega 18. juriša na Slivnico se nas je udeležilo enajst 
članov iz različnih IPA regionalnih klubov Slovenije in 
nekaj podpornikov – navijačev. Zaključek z razglasitvijo 
rezultatov in družabnim delom je bil v vasi Martinjak ob 
vznožju Slivnice.

18. JURIŠ NA 
SLIVNICO

ŠPORTNA AKTIVNOST REGIONALNIH KLUBOV
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Nogometna ekipa IPA kluba Štajerska, za katero 
so skupaj nastopili policisti Policijske uprave 
Maribor in Ljubljana, se je med 11. in 15. majem 
udeležila tradicionalnega mednarodnega 
policijskega turnirja v malem nogometu (futsalu), 
ki je potekalo na Mallorci. Policisti so v močni
konkurenci 45 ekip zasedli odlično drugo 
mesto, kar predstavlja največji uspeh slovenskih 
policistov na tem turnirju. 
Nastopili so v kategoriji nad 35 let (dva igralca sta 
lahko 5 let mlajša) in v predtekmovalni skupini D 
so premagali ekipe s Portugalske, Poljske, Italije, 
Nemčije in Velike Britanije ter remizirali z ekipo 
Alcorcon iz Španije. Tako so v skupini zasedli prvo 
mesto in si priborili napredovanje v izločilne boje 
16 najboljših ekip. V nadaljevanju so v osmini finala z 2:0 premagali ekipo iz Litve, v četrtfinalu z 1:0 ekipo iz Romunije, 
v polfinalu pa z 2:1 ekipo s Češke.
V finalu so se pomerili s selekcijo srbskih policistov, ki je tekmo dobila z 2:0. Tako so na koncu osvojili drugo mesto. 
Na omenjenem turnirju je skupaj nastopilo 139 ekip iz 37 držav, ki so tekmovale v štirih različnih kategorijah (moški: 
člani, +35, +45 in ženske).

Besedilo in foto: IPA klub Štajerska

V času od 25. do 
29. julija 2017 je v 
mestu Regensburg 
v Nemčiji potekalo 
70. mednarodno 
IPMC srečanje 
(www.IPMC.org), 
ki se ga je udeležil 
tudi Tomislav 
GÖNC, član IPA RK 
Postojna.
Letos se je 

navedene prireditve in tekmovanja v spretnosti vožnji 
udeležilo okoli 400 udeležencev iz različnih vrst policije 
iz 12 evropskih držav. Tekmovanje v spretnostni vožnji z 
avtomobilom Škoda Fabia in motornim kolesom Honda 
CRF150F se je odvijalo pri Continental Areni Regensburg. 
Tomislav GÖNC je dosegel odlično 5. mesto med 
avtomobilisti in 16. mesto med motoristi na 2. teku 8 
evropskega prvenstva (2016-2019). 

Na kongresu delegatov je bil za novega predsednika 
IPMC izvoljen Thomas Meier iz Gelsenkirchna, saj je 
Reinhard Moser iz zdravstvenih razlogov po 17 letih 
predsedovanja odstopil s funkcije predsednika IPMC. 
Zaključna prireditev je potekala v Kolpinghaus dvorani, 
kjer so najboljšim tekmovalcem podelili pokale in 
priznanja ter predstavili naslednje srečanje IPMC, ki 
bo med 26. 6 in 1. 7. 2018 v mestu Latsch Martell v 
italijanskih Dolomitih.
»Servo per Amikeco«

Tomislav GÖNC
IPA RK Postojna

NA NOGOMETNEM TURNIRJU NA MALLORCI 
ZASEDLI ODLIČNO DRUGO MESTO

MEDNARODNO 
IPMC SREČANJE V 
REGENSBURGU

ŠPORTNA AKTIVNOST REGIONALNIH KLUBOV
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06. 10. 2017 smo izvedli že tradicionalno tekmovanje 
v ribolovu s plovcem. Tokrat tekmovanje ni bilo na 
Slivniškem jezeru, ampak na ribniku v Rogaški Slatini. 
Tudi letos je bila udeležba dobra, saj se je tekmovanja 
udeležilo 8 ekip, 6 iz Slovenije in 2 iz sosednje Hrvaške. 
Zbor je bil ob 07.00 v prostorih športnega društva Sotla, 
kjer so nas že pričakali zajtrk, kava, čaj in “domači zvarki” 
. 
Po zajtrku je prisotne nagovoril predsednik IPA Kluba 
Celje Božidar Pezdevšek, nato pa je sledilo žrebanje 
sektorjev in lovnih mest. Ob 08.30 so se tekmovalci 
odpeljali do ribnika. Sledile so priprave na tekmovanje 
in krmljenje, samo tekmovanje pa se je začelo ob 10.00. 
Med tekmovanjem so člani IPA kluba Celje poskrbeli, da 
tekmovalci niso bili žejni. Tekmovanje je trajalo do 14.00. 
Vreme je bilo odlično, ribolov dober, najpomembnejša 
pa sta bila seveda druženje ter dobra volja, ki pa ju ni 
manjkalo. 
Po tehtanju in pospravljanju opreme smo se ponovno 
dobili v prostorih ŠD Sotla, kjer sta nas že čakala kosilo in 
hladna pijača. Po kosilu je sledila razglasitev rezultatov 
tekmovanja. Ekipno je zmagala ekipa PPIU Ljubljana, 
drugo mesto je zasedla ekipa IPA RK Ljubljana, tretje 
mesto pa ekipa PŠD Račka. Med posamezniki je slavil 
zmago Brumec Miran iz IPA Ljubljana, drugo mesto je 
zasedel Lorber David iz IPA Ljubljana, tretje mesto pa 
Voršič Andrej iz PŠD Račka. 
Druženje je trajalo do poznih večernih ur, kar potrjuje, 
da delamo prave stvari in nas motivira, da bomo 
tudi v prihodnje nadaljevali z organizacijo tega že 
tradicionalnega ribiškega tekmovanja. 

Božidar PEZDEVŠEK
Predsednik IPA Kluba Celje 

Letos se mi je ponudila lepa priložnost, da po dolgem 
času spet odtečem maraton, in to zimski maraton v 
toplih krajih. Po zaslugi dobre prijateljice, ki živi in 
dela na Floridi, sem imela možnost preteči maraton v 
Miamiju, čarobnem velemestu ob obali Atlantskega 
oceana. Zame je bil to poseben izziv. Preteči 42 
kilometrov konec januarja na drugem koncu sveta, kjer 
temperature dosežejo tudi do 27 stopinj C, s štartom ob 
šesti uri zjutraj. Po ulicah Miamija smo tekli v nedeljo, 
29. 1. 2017. Na Florido sva s hčerjo prispeli že 17 dni prej, 
tako da je bilo dovolj časa, da sem se privadila na višje 
temperature, vlago in šesturno časovno razliko. Dan 
pred maratonom smo z mojimi navijačicami obiskale 
»Health&Fitnes Expo«, ki se je odvijal na baseball 
stadionu »Marlins park« in je bil poln obiskovalcev. Tam 
smo prevzele vrečko s številko in spominsko majico, 
uživale utrip mesta, si privoščile pico ter se nato zgodaj 
odpravile spat. Naslednji dan smo morale vstati že ob 
treh zjutraj. Ura vožnje do Miamija, ura priprav na štart 
in hitro je bila ura šest. Štartala sem iz boksa F, kar je 
pomenilo dodatnih 25 minut čakanja na štart. Vremenska 
napoved je bila slaba. Temperatura se je spustila na 10 
stopinj C, kmalu po štartu pa je začelo deževati, deževalo 
je cel dan. Na nekaterih delih trase je tudi močno pihalo. 
Štartali smo izpred dvorane »American Airlines Arena«, 
ki je domovanje košarkarske ekipe v ligi NBA »Miami 
Heat«, v kateri igra tudi naš košarkar Goran Dragić. Cilj je 
bil v mestnem parku Bayfront. Na štart sta me pospremili 
moja hči in prijateljica, moji navijačici. Vzdušje je bilo 
kljub slabemu vremenu in zgodnjim jutranjim uram 
odlično. Tudi navijačev je bilo veliko. 
Maratonsko razdaljo nam je uspelo preteči 2.964 
tekačem, maratonk nas je bilo 932. V dveh dneh se je na 
različnih razdaljah preizkusilo približno 24.000 tekačev. 
Trasa je bila lepa, ne povsem ravninska, tekli smo čez pet 
mostov. Nepozabni so bili pogledi na ocean, reko Miami, 
visoke stavbe in ogromne križarke. Miami je namreč 
svetovna prestolnica križarskih ladij in najpomembnejše 
pristanišče križark na svetu. Svojevrstni užitek je bilo 

MIAMI MARATON
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IPA RIBIČIJA – 
ROGAŠKA SLATINA 
2017 



49

teči po famozni »Miami Beach« in po ulicah mesta, 
poslikanih z gromozanskimi grafiti. 
Na trasi, vse do cilja, sem se počutila odlično. V cilj sem 
pritekla z dvignjenimi rokami, nasmehom na ustih, 
predvsem pa zadovoljna, da mi je uspelo razdaljo preteči 
brez težav, brez bolečin in krčev. Regeneracija skorajda 
ni bila potrebna. »I did a god job«, kot bi rekli Američani. 
Teči tak maraton je res pravi užitek. Naj bo takih čim več. 

Urša Robnik

IPA Regionalni klub je skupaj z društvom ISTRSKI 
MARATON organiziral in izpeljal III. DRŽAVNO 
PRVENSTVO IPA SEKCIJE SLOVENIJE V MARATONU, ki je 
bilo v Kopru, 9. aprila 2017. Maratona se je udeležilo 36 
tekmovalk in tekmovalcev iz vse Slovenije, na maratonu 
so tekli 42 km, na polmaratonu 21 km in na rekreativnem 
teku 10 km. 

Rezultati maratona po kategorijah so bili naslednji:

42 km – MOŠKI
1. RAJH Zlatko IPA Pomurje 1:32:27
2. TEŽAK Anton IPA Koper (brez rezultata)

21 km – ŽENSKE
1 ROBNIK Urša IPA Ljubljana 1:42:29
2. PELLASCHIER Alenka IPA Postojna 1:49:25
3. ZUPANC MASTNAK Barbara IPA Postojna 1:58:26
4. MESOJEDNIK Patricija IPA Dolenjska 
21 km – MOŠKI
1 CVIKL Andrej IPA Postojna 1:22:54
2. JANC Gregor IPA Celje 1:32:27
3. DILICA Damir IPA Koper 1:42:27
4. SERKO Matevž IPA Ljubljana 1:45:48
5. BURILOV Mihael IPA Ljubljana 1:45:50
6. VOLAVŠEK Damjan IPA Celje 1:48:05
7. AČKO Sašo IPA Celje 1:48:26
8. ZRNKO Jože IPA Štajerska 1:48:46
9. SLAPNIK Aleš IPA Celje 1:52:05
10 KOVAČEVIČ Marko IPA Postojna 1:52:06
11 LEPOŠA Uroš IPA Ljubljana 1:53:25
12 STARC Andrej IPA Koper 2:00:15
13 ŠAJN Stanislav IPA Postojna 2:02:26

14 VALENTINČIČ Dušan IPA Koper 2:03:40
15 BRUMEN Milan IPA Postojna 2:08:03
16 MOČNIK Matej IPA Ljubljana 2:15:54
17 BARTELJ Dušan IPA Ljubljana DNF

10 km - MOŠKI
1 ČUČEK Matjaž IPA Postojna 0:39:42
2. KRANER Matej IPA Celje 0:42:40
3. PETELINŠEK Karl IPA Celje 0:44:06
4. OZMEC Boštjan IPA Celje 0:44:41
5. KODRIČ Rajko IPA Posavje 0:45:35
6. KORASA Boris IPA Dolenjska 0:51:48
7. JARC Srečko IPA Ljubljana 0:52:38
8. POROPAT Radko IPA Štajerska 0:53:26
9. OBLAK Emil IPA Ljubljana 0:53:28
10 JUG Daniel IPA Ljubljana 0:59:09
11 FRANKOVIČ Mitja IPA Dolenjska 1:00:36
12 MELE Zdravko IPA Ljubljana 1:04:29
13 JOST Vinko IPA Celje ---------

Podelitev pokalov najboljšim in spominskih medalj je 
bila v vasi Kastelec nad Črnim kalom, v nedeljo, 9. aprila 
2017, ob 17.00.

Milan Marinšek 
Podpredsednik IPA RK Koper

III. DRŽAVNO 
PRVENSTVO IPA 
SEKCIJE SLOVENIJE V 
MARATONU

ŠPORTNA AKTIVNOST REGIONALNIH KLUBOV
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Člani IPA Regionalnega kluba Nova Gorica so se 21. in 
22. aprila 2017 udeležili 28. mednarodnega strelskega 
tekmovanja »Free Contest 2017«, ki je potekalo v mestu 
Cheb na Češkem.
Tekmovanje v streljanju se je izvajalo s polavtomatsko 
pištolo znamke ČZ 75 in avtomatsko puško mod. 58. 
Na tekmovanju se je pomerilo 318 tekmovalcev v 106 
ekipah vojske, policije, varnostnih služb in strelskih 
društev iz Nemčije, Italije, Češke Slovaške, Združenih 
držav Amerike, Rusije, Kitajske, Francije in Slovenije.

Člani kluba IPA RK Nova Gorica so tekmovali v kategoriji 
IPA, v kateri je nastopilo 18 ekip. Tekmovali so v dveh 
ekipah, in sicer v sestavi:
Ekipa A
• Gorazd PERDIH
• Uroš GRUDEN
• Blaž VELIKONJA

 Ekipa B
• Bogomir VELIKONJA
• Jure BLAŽICA 
• Alojz ŽERAK.

Gorazd Perdih je kot posameznik v kategoriji IPA osvojil 
1. mesto in 9. mesto v absolutni razvrstitvi.
Prav tako je bil Gorazd Perdih proglašen za najboljšega 
tujega strelca.
Uroš Gruden je kot posameznik v kategoriji IPA osvojil 
4. mesto.
Ekipa IPA RK Nova Gorica A je v kategoriji IPA osvojila 5. 
mesto, ekipa B pa 14. mesto.

Tekst in foto: Marjan SIVKA, Gorazd PERDIH

IPA Regionalni klub Koper je skupaj s športnim društvom 
"BELINA" iz PP Koper organiziral II. Državno prvenstvo 
IPA Slovenije v odbojki na mivki. Tekmovanja so se 
odvijala na igriščih Svete Katarine pri Ankaranu, v 
petek 16. junija 2017. Prvenstvo IPA se je pridružilo 
11. Državnemu prvenstvu Policije v odbojki na mivki. 
Prvenstvi sta odprla direktor PU Koper Danimir Rebec in 
podpredsednik IPA RK Koper Milan Marinšek. 

Tekmovalo je 24 ekip iz vse Slovenije. Končni vrstni red v 
obeh državnih prvenstvih je bil:

1. IPA Ljubljana
2. IPA Koper
3. PU Maribor

Milan MARINŠEK
Podpredsednik 

ŠPORTNA AKTIVNOST REGIONALNIH KLUBOV
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Renato Lešnik, član IPA regionalni klub Nova Gorica, se 
je v sosednji Hrvaški v Rabcu udeležil trail teka na razdalji 
52 km in 1360 višinskih metrov. Tekmovanje je bilo tudi 
prvo državno prvenstvo Hrvaške v trail teku. Zaradi 
slednjega je bila konkurenca na tekmi izredno močna. 
Zbralo se je okoli 200 tekmovalcev, večinoma iz Hrvaške, 
Slovenije, Italije, Madžarske ...

Teče se po izredno zahtevnem, večinoma kamnitem 
terenu, kar daje tekmovanju še poseben čar.

Z razdaljo je opravil z zelo zavidljivim časom 5 ur in 25 
minut, kar je pomenilo 12. mesto v absolutni konkurenci.

PU Ljubljana je v sodelovanju z IPA klubom Ljubljana 1. 
6. 2017 na igriščih Teniškega kluba Domžale v Domžalah 
organizirala 26. teniški turnir »POLICE OPEN – DOMŽALE 
2017«. Turnirja se je udeležilo 40 parov iz vseh služb 
policije, MNZ, upokojenci ter štirje tekmovalci s Slovaške. 
V starostni kategoriji moški, katerih je bila skupna starost 
obeh tekmovalcev do 94 let, je nastopilo 23 parov, v 
starostni kategoriji moški, katerih je bila skupna starost 
obeh tekmovalcev nad 94 let, pa je nastopilo 17 parov. 

Ob pričetku turnirja je prisotne nagovoril pomočnik 
direktorja PU Ljubljana Rudi Ivančič. Priznanja najboljšim 
tekmovalcem je podelil mag. Stanislav Vrečar, direktor 
PU Ljubljana in predsednik IPA Kluba Ljubljana Mihael 
Burilov.

Doseženi rezultati:
Moški pari, kategorija skupna starost obeh tekmovalcev 
do 94 let;
1. Igor Vučko (UIT GPU) – Matej Sironič (UIT GPU),
2. Aleš Šebenik (PU Ljubljana) – Jože Gorišek (PU 
Ljubljana),
3. Sašo Habjanič (PU Maribor) – Andrej Mlakar (PU 
Maribor). 

Moški pari, kategorija skupna starost obeh tekmovalcev 
nad 94 let:
1. Marjan Misja (PU Murska Sobota) – Denis Zupančič 

(PU Murska Sobota),
2. Zvone Vindiš (PU Ljubljana) – Zlatko Pincolič (PA 

GPU),
3. Boštjan Urankar (PU Celje) – Aleksander Majcen 

(upokojenec).

Tolažilna skupina:
1. Ludvik Miklavžin (UPS GPU) – Milan Španič (PU 

Ljubljana),
2. Jan Kovalcik (IPA Košice) – Vlado Chovanik (IPA 

Košice),
3. Boštjan Ciglar (PU Maribor) – Marko Bezjak (PU 

Maribor).

Športni pozdrav, 
Nermin ISIĆ

26. TENIŠKI TURNIR 
»POLICE OPEN – 
DOMŽALE 2017«

ŠPORTNA AKTIVNOST REGIONALNIH KLUBOV

VALAMAR TRAIL – RABAC 
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Na povabilo predsednika Andrzeja Woźniak MKMRP 
Torun smo se konec septembra 2017 (22. 9 – 24. 9. 
2017) udeležili »Uniform-Motor-Rally« v mestu Torun 
na Poljskem. 
Tekmovanja se je udeležilo 47 pripadnikov policije iz 
Ukrajine, Poljske in Slovenije. IPA sekcijo Slovenije smo 
zastopali Goran Banjac, Igor Toplak, Zlatko Semprimžnik, 
Dejan Šinkovec in Tomislav Gönc v dveh ekipah. 
Tekmovali smo v vožnji z gokarti in v spretnostni vožnji 
z osebnimi avtomobili Renault Clio in Mercedes Benz. 
Tekmovanje je bilo razburljivo in napeto do zadnjega 
trenutka, saj je imel organizator svoj način točkovanja, 
za katerega pa sami udeleženci nismo vedeli. Na koncu 
sta Tomislav Gönc in Goran Banjac zasedla odlično 
skupno 3. Mesto, Tomislav Gönc pa je bil nagrajen še 
kot najboljši tuji tekmovalec. 
Na tekmovanju smo spoznali nove prijatelje in sklenili 
nova poznanstva, predvsem z ekipo IPA Brodnica.
Na našem potovanju smo se ustavili tudi v Pragi, glavnem 
mestu Češke, in obiskali dolgoletne IPA prijatelje. 
Obiskali smo tudi postajo prometne policije Praga-
Rudna, kjer nam je komandir Vladimir K. predstavil svojo 
enoto in opremo. 
Potovanje, ki je bilo polno lepih trenutkov in zanimivih 
dogodivščin, smo zaključili z dobrimi vtisi. 

Tomislav GÖNC

Obveščamo vas, da bo tudi v letu 2018 za otroke člane 
IPA Slovenije, v starosti 16 ali 17 let, organizirano 
druženje mladih, ki bo v Veliki Britaniji, in sicer v času 
med 6. in 19. avgustom 2018.

IPA Velika Britanija prireja 14-dnevno srečanje mladih. 
Kdor si želi izvedeti več, lahko prebere celotni program, 
ki se nahaja na spletni strani IPE sekcije Velike Britanije.

http://ipa-c.org/admin/uploadedImages/eventDoc/101
6291303828993IYG_2018_UK-itinerary.pdf

Mladi udeleženci bodo del izleta nameščeni v deželi 
okrožja Robina Hooda.
 
Cena 14-dnevnega izleta je 799 angleških funtov. Izbrani 
kandidati morajo plačati znesek do 31. marca 2018 
(prevoz v to ceno ni vključen). IPA sekcija Slovenija bo 
prijavila enega mladostnika. Nihče od otrok ne more 
biti dvakrat udeležen na srečanju mladih. Polovico 
najcenejšega prevoza krije IPA sekcija Slovenije po 
predložitvi plačanega računa. Prosim vas, da s prijavo 
pohitite. Prej ko boste vložili prošnjo in oddali prijavnico, 
več možnosti boste imeli za uspešno prijavo. Če bo 
prijavljenih več kandidatov, bo o prijavi odločal upravni 
odbor IPA sekcije Slovenije v mesecu februarju 2018.

Prijavijo se lahko otroci ali vnuki članov IPA sekcije 
Slovenije s plačano članarino za tekoče leto.
Vse ostale informacije lahko dobite pri podpredsedniku 
IPA sekcije Slovenije, Vinku Otoviču na telefonu 041 742 
890 ali vinko.otovic@telemach.net, kamor pošljete tudi 
skenirano prijavnico in soglasje staršev.

Rok za prijavo je 20. 1. 2018.
Servo per Amikeco!

Vinko Otovič
Podpredsednik IPA sekcije Slovenije

TORUN 2017
SREČANJE MLADIH V 
VELIKI BRITANIJI 2018

OBVESTILA
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Pri svetovni IPA organizaciji so izdali PRIPOROČILA ZA MEDNARODNA SREČANJA MLADIH, ki jih je treba pri organiziranju 
srečanj otrok članov IPE upoštevati.
Srečanje se organizira vsako leto pri drugi nacionalni sekciji.

2018 Velika Britanija (6. 8 do 19. 8. 2018):
• starostna meja udeleženih otrok je med 16. in 18. letom starosti,
• udeležba se omogoči otrokom ne glede na spol, raso, jezik ali veroizpoved,
• razpis srečanja mora biti objavljen najmanj 9 mesecev pred začetkom, prijave pa morajo biti poslane najmanj 3 

mesece pred začetkom srečanja,
• vsebina srečanja mora biti v skladu z nameni in cilji IPE, razvijati pa mora miroljubne in strpne odnose ter omogočati 

študijsko in raziskovalno delo, razpravljanje o politiki ni dovoljeno,
• vsak udeleženec mora za organizatorja srečanja izdelati pisno poročilo,
• število udeležencev je omejeno na maksimalno število 50, pogovorni jeziki pa so francoski, angleški, nemški in 

španski,
• del stroškov srečanja krije mednarodna blagajna, ostale stroške pa vsak udeleženec sam oz. njegovi starši,
• potne stroške krije vsak udeleženec sam oz. njegovi starši, nacionalne sekcije pa lahko v okviru lastnih zmožnosti 

subvencionirajo te stroške; upravni odbor IPA sekcije Slovenije je sprejel sklep, da se krije polovica potnih stroškov 
za najcenejši prevoz enemu izbranemu udeležencu,

• starši udeleženega otroka morajo ob prijavi podpisati tudi posebno izjavo, da njihovi otroci ne uživajo alkohola in 
ne jemljejo drog,

• organizatorji morajo poskrbeti za ustrezno zdravstveno in za druga zavarovanja udeležencev srečanja. 

DODATNI KRITERIJI ZA SREČANJE MLADIH, ČE JE PRIJAVLJENO VEČ KANDIDATOV
Poleg že osnovnih kriterijev glede kvote in starosti udeležencev so bili 13. 1. 2016 sprejeti še ostali kriteriji:
• ali so starši oziroma vlagatelji člani IPA sekcije Slovenije s plačano članarino za tekoče leto,
• od kdaj so starši oziroma stari starši člani IPE,
• aktivno delo v IPA sekciji Slovenije oziroma regionalnem klubu,
• priznanja v IPI (kakšna in kdaj so jih dobili),
• ali sta oba starša člana IPA sekcije Slovenije.

Na podlagi navedenih kriterijev, evidence članstva, pridobljene od blagajnika IPA sekcije Slovenije in posvetu s 
predsedniki posameznih regionalnih klubov, od koder izhajajo njihovi člani, kulturna komisija predlaga vrstni red 
udeležencev srečanja mladih. Predlagani vrstni red nato potrdi UO IPA sekcije Slovenije.
 
Vinko Otovič

SREČANJA MLADIH, PRIPOROČILA IN 
KRITERIJI

OBVESTILA
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