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Ob zaključku leta se vedno ozremo nazaj in ocenimo opravljeno delo. V letu 
2013 smo opravili obsežno delo. V celoti smo izvedli planirani program dela in 
dosegli zastavljene cilje. V okviru mednarodne dejavnosti naj posebej poudarim 
organizacijo 14. konference IPA sekcij Srednje in Vzhodne Evrope, ki je bila v 
Kranjski Gori, od 23. 5. do 26. 5. 2013, in aktivno sodelovanje na 37. IEC konferenci, 
ki je bila Kopenhagnu na Danskem, od 17. 9. do 22. 9. 2013. Intenzivno je bilo tudi 
delo v okviru IPA regionalnih klubov. 

Tudi leto 2014 bo delovno leto, saj bodo v okviru programa sekcije in regionalnih 
klubov izvedene številne strokovne, kulturne, družabne in druge aktivnosti. 
Organizirali in sodelovali bomo na številnih mednarodnih prireditvah in srečanjih. 
Aktivno smo in bomo sodelovali tudi v programu mednarodnega izobraževanja in 
drugih oblikah sodelovanja. Oktobra 2014 bomo izvedli VIII. kongres naše sekcije. 

Na člane in prijatelje v stiski nikoli nismo in ne bomo pozabili. Če so se znašli v 
stiski in so potrebovali pomoč, smo jim pomagali tudi s finančnimi sredstvi, če je 
to bilo  potrebno, saj imamo za ta namen ustanovljen socialni sklad. Dodeljevanje 
finančne pomoči poteka skladno s sprejetimi pravili. 

Zavedam se, da so dobri medsebojni odnosi ter dobri odnosi med policisti in 
državljani porok za uspešno delo. Prav zato smo in bomo pri delu še večjo skrb 
namenili prijateljstvu, medsebojni pomoči in sodelovanju ter zakonitemu delu ob 
spoštovanju temeljnih človekovih pravic in svoboščin. 

Geslo SERVO PER AMIKECO - SLUŽITI PRIJATELJSTVU bo tako tudi v  prihodnje 
vodilo za naše delo.  

Sodelovanje s Policijo je dobro, toda biti mora še boljše. Sodelovanje poteka na 
partnerskem principu, na temelju podpisanega sporazuma o medsebojnem 
sodelovanju v okviru objektivnih možnosti. Dobro je tudi sodelovanje z Upravo 
Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij. Prav ob koncu leta smo 
podpisali Sporazum o medsebojnem sodelovanju, ki bo vsekakor pripomogel k 
še boljšemu sodelovanju. 

Zavedam se, da smo lahko uspešni, če pri tem sodeluje čim več članov. Zato vas 
vabim, da se aktivno vključite v delo v vašem IPA regionalnem klubu. Lahko nam 
tudi pišete na naš elektronski naslov info@ipaslovenija.org ali pa na poštni naslov: 
IPA sekcija Slovenije, Ljubljanska cesta 12, 3000 Celje. 

Vabim vas, da obiščete našo spletno stran www.ipaslovenija.org, kjer boste dobili 
številne informacije o delu sekcije in delu IPA regionalnih klubov. 

Dovolite mi, da se vam ob izteku leta tudi zahvalim za vso podporo in pomoč pri 
vodenju in delu v IPA sekciji Slovenije. Posebna zahvala velja tudi članom upravnega 
odbora sekcije in vodstvom IPA regionalnih klubov, ki so bili organizatorji in nosilci 
aktivnosti pri izvedbi kulturnih, športnih in drugih prireditev.  

Želim vam vesele božične praznike in srečno novo leto 2014.

Spoštovane članice in člani IPA sekcije 
Slovenije, dragi IPA prijatelji

Stanislav FICKO 
PREDSEDNIK

DEJAVNOSTI UPRAVNEGA ODBORA SEKCIJE
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IPA sekcija Slovenije je v skladu s  sklepom 13. konference 
IPA sekcij Srednje in Vzhodne Evrope 2012 v Rusiji, od 23. 
do 26. maja 2013, v Kranjski Gori organizirala in izvedla 14. 
konferenco Vzhodne in Srednje Evrope, udeležili so se je 
delegati iz Avstrije, Bolgarije, Hrvaške, Češke, Estonije, Finske, 
Latvije, Litve, Madžarske, Nemčije, Poljske, Romunije, Rusije, 
Slovaške, Srbije, Slovenije, Finske in Moldavije. 

14. konference Vzhodne in Srednje Evrope sta se kot 
predstavnika IPA sekcije Slovenije udeležila predsednik IPA 
sekcije Slovenije Stanislav Ficko in generalni sekretar Istvan 
Lipnik, kot predstavnik PEB-a pa je konferenci prisostvoval  
Wolfang Gabrutsch.

14. Konferenca vzhodne 
in srednje Evrope
Besedilo:
Istvan Lipnik

Konferenca z naslovom »Vloga policije pri reševanju v go-
rah« je potekala v skladu s programom, ki ga je na predlog 
Organizacijskega odbora sprejel UO IPA  sekcije Slovenije.

Uradne otvoritve 14. konference Vzhodne in Srednje Evrope 
so se udeležili delegati iz srednjih  in vzhodno evropskih IPA 
organizacij. Visoki predstavniki Policije, GRS, župan Kranjske 
Gore in ostali predstavniki javnega življenja. Predstavnik 
svetovnega  IPA združenja Wolfang Garbrutsch je ob tej pri-
liki v imenu PEB-a podelil mednarodnemu delegatu Sloveni-
je Zdenku Prizmiču srebrno medaljo časti  za nesebično delo 
v mednarodni komisiji za socialne zadeve.

Teoretični del konference je potekal v konferenčni dvo-
rani, kjer je načelnik GRS iz Kranjske Gore Andrej Robič 
udeležence seznanili z delom Gorske reševalne službe in s 
povezavo med reševalci in Policijo. 

V drugem delu je Matej Brajnik  s Policijske uprave Kranj 
predstavil  vlogo in delo Policije v času reševanja v gorah, 
sodelovanje z Gorsko reševalno službo in sodelovanje z 
lokalno skupnostjo.

Na žalost je zaradi močnega sneženja odpadel prikaz 
praktična reševanja v gorah, kjer  bi sodelovali policisti, gor-
ski reševalci in policijski  helikopter.

V nadomestnem programu so si udeleženci konference 
ogledali Planinski muzej in novo nastajajoči  športni center s 
skakalnicami v Planici.

Po zaključku dopoldanskega dela konference smo se na 
pobudo predstavnika IPA sekcije Rusije dogovorili, da  se kon-
ferenca nadaljuje ob 18. uri  na temo delo in problemi IPE.

Razprave se je  udeležila večina udeležencev. Razpravo so 
vodili Istvan Lipnik, Marjan Prah in Wolfgang Gabrutsch. 

V uvodu je Wolfgang Gabrutsch predstavil delo PEB-a ( 
svetovnega izvršilnega organa IPE) in poslušal delegate, ki 
so predstavili svoje poglede na konference, ki jih organizira 
svetovno združenje IPA, predvsem pa na velike stroške, ki jih 
morajo posamezne sekcije plačevati. Gabrutch je prisotnim 
pojasnil, da imajo vse sekcije možnost podati svoje predloge 
PEB-u, na konferencah ali pa na svetovnem kongresu o vseh 
vprašanjih, ki zadevajo delovanje IPE, tako na svetovni kot 
tudi na  nacionalni ravni. 

DEJAVNOSTI UPRAVNEGA ODBORA SEKCIJE
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Ruski delegat je imel pripombo na izbiro jezika in predla-
gal, da se poleg  uradnih jezikov na konferencah uvede še 
prevod v ruski jezik.

Predlagal je še, da bi te konference potekale, kot je bilo že 
nekoč sprejeto, tri dni, in sicer prvi dan profesionalna tema, 
drugi dan IPA tema in tretji dan kulturni dan.

Istvan Lipnik je ob zaključku konference delegaciji Hrvaške, 
ki bo gostiteljica naslednje 15. konference, predlagal, da 
v okviru svojih možnosti pri organizaciji željene  predloge 
upoštevajo.

DEJAVNOSTI UPRAVNEGA ODBORA SEKCIJE
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Med 17. in 22. septembrom 2013 je v Kopenhagnu  na 
Danskem potekala 37. IEC konferenca, katere sem se kot 
predstavnik IPA sekcije Slovenije udeležil tudi jaz.

Na konferenci je sodelovalo 62 sekcij, med katerimi sta bili 
povabljeni tudi sekciji v ustanavljanju: Makedonija in Ar-
menija. Sekcija Aremenije je bila na konferenci  sprejeta kot 
polnopravna članica mednarodnega IPA združenja, medtem 
ko o morebitnem sprejetju Makedonije, kot polnopravne 
članice IPE, ni bilo razprave.

Celoten potek konference se je odvijal v hotelu “Belle Air”, kjer 
je bila tudi svečana otvoritev in zaključek oz. svečana večerja.

Konferenca je potekala po ustaljenem urniku, seveda se na 
konferenci ni  bilo mogoče izogniti visoki ceni za konferenco, 
vendar je bil odgovor vodilnih, da so delegati podprli, da bo 
Danska gostiteljica, predvsem pa bo potrebno za naslednje 
konference pretehtati, kako bi lahko zmanjšali stroške in pri 
tem je bilo razprave tudi konec.

37. IEC konferenca 
Danska 2013
Besedilo:
Marjan Prah-Podborški

Delegat IPA Slovenije Marjan Prah-Podborški
in predsednik IPA sekcije Danske Michael Boolsen.

Delegati in predsednik Jean-Pierre Moulin

Na konferenci je bila ob prenehanju enoletnega mandata 
svetovalca -bivšemu predsedniku Michaelu ODySSEOSU- 
izrečena zahvala za pomoč in svetovanje pri delu PEB-a.

Zraven vseh poročil članov PEB-a in posameznih mednarod-
nih komisij so bila predstavljeni tudi vsi predlogi, ki so bili 
predstavljeni v gradivu za to konferenco.

Kot vedno so bila najprej predstavljena poročila mednarod-
nega predsednika Pierre-Martin MOULINA, ki ga je predstavil 
v obliki razmišljanja o delu PEB-a in nadaljnjih nalogah, 
predvsem pa to ni bilo poročilo, ki so ga delegati prejeli v 
gradivu. Ob predstavitvi poročila oz.  razmišljanja je bilo 
čutiti, da prihaja do nesoglasij v samem vodstvu PEB-a, saj 
so vsi delegati, vključno s člani PEB-a, šele ob predstavitvi 
tega poročila izvedeli, da to ni poročilo, ki ga je predsednik 
predstavil v gradivu.

Ostala poročila so bila standardna kot na vsaki konferenci, 
vsi predsedniki komisij so predstavili svoja poročila o delu 
mednarodnih komisij.

DEJAVNOSTI UPRAVNEGA ODBORA SEKCIJE
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V času od 16. do 19. maja 2013 je v organizaciji IPA 
sekcije Portugalske, v Lizboni, potekal 15. sestanek IPA 
mediteranskih sekcij. Sestanka mediteranskih sekcij so se 
poleg naše sekcije in gostitelja udeležili  predstavniki IPA 
sekcij Hrvaške, Gibraltarja, Izraela, Italije, Grčije, Švice, BIH, 
Romunije, Bolgarije, Andore, Cipra, San Marina, Francije 
in Španije. Kot gost je bil na sestanku tudi svetovalec 
mednarodnega predsednika Michael Odysseos Sestanek je 
odprla predsednica IPA sekcije Portugalske Anabela Alferes. 

Direktor portugalske policije dr. Paulo Valente Gomes je 
pozdravil udeležence konference v imenu portugalske 
policije in na kratko predstavil nekaj organizacijskih zadev.

Na sestanku, ki je potekal preko celega dneva, so imele 
besedo vse prisotne države. Največ je bilo govora o 
mednarodnem kongresu, ki bo septembra 2013 na Danskem. 

IPA socialne aktivnosti je predstavila 1. podpredsednica IPE 
in predsednica socialne komisije Gal SHARON. 

Predsednica IPA Bolgarije Zinaida Gančeva je predstavila 
njihov kongres in PEB sestanek, IEC konferenco in teden 
prijateljstva.

15. sestanek IPA mediteranskih 
sekcij v Lizboni na Portugalskem
Besedilo:
Vinko Otovič

Predstavnik Grčije je izrazil željo, da bi bilo dobro organizirati 
srečanje balkanskih držav, kjer bi se dogovorili o skupnih 
interesih ter izoblikovali stališča. 

Predstavniki Grčije so predlagali srečanje žensk, policistk, 
članic IPE na vsake dve leti. Prva naj bi bila naslednje leto 
2014 na Kreti v Grčiji.

Odysseos je izpostavil in pozval k večji izmenjavi delegacij 
med sekcijami. To velja tako za skupine članov, mladih 
policistov, strokovne izmenjave  policistov, še posebej 
mladih policistov.

Naslednji dan smo obiskali mesto Lizbono. Kosilo smo imeli 
v njihovi IPA hiši. Nato pa smo se z avtobusom zapeljali ob 
njihovi obali in si ogledali nekaj znamenitosti.

Gostitelji s Portugalske so se izkazali kot dobri gostitelji. 
Naslednja konferenca IPA sekcij  z območja Sredozemlja 
bo v Bolgariji.

DEJAVNOSTI UPRAVNEGA ODBORA SEKCIJE



December 20148

Ustanovna skupščina IPA Črne Gore je potekala, 11. 10. 2013, ob 
12. uri, v prostorih Vlade  Republike Črne gore v Podgorici. Na  
ustanovni skupščini so bili prisotni minister za notranje zadeve 
Raška Konjevič, direktor policije Slavko Stojanovič, mednarodni 
predsednik Pierre Martin Moulin, generalni sekretar, mentorska 
sekcija IPA Srbije pod vodstvom  predsednika Dragana Petkovi-
ča, predstavniki IPA sekcij s Hrvaške, BIH, Makedonije, Slovenije  
in  kot opazovalci pridruženi člani iz Albanije. Prisotnih je bilo 
tudi okoli  petdeset ustanovnih članov IPA Črne Gore.

 
 

Po igranju obeh himen in nagovoru predstavnika iniciativnega  
odbora so nas pozdravili: minister  za notranje zadeve, direktor 
policije, predstavnik mentorske sekcije, mednarodni generalni 
sekretar, ki je predstavil pogoje za ustanovitev sekcije in  spre-

Ustanovna skupščina 
IPA Črne Gore
Besedilo:
Istvan Lipnik

jetje v mednarodno organizacijo. Ob koncu nas je nagovoril še 
mednarodni predsednik, ki je poudaril pomen  gesla Servo per 
Amikeco in nakazal  tudi možne posodobitve naše organizacije.

Ustanovni člani so izbrali 10-člansko vodstvo, ki ga vodi pred-
sednik  Vojislav Dragovič, za namestnika je bil izvoljen Valentinj 
Danaj in za sekretarja Snežana Zekič.

V centru za specialne dejavnosti so nam pripadniki specialne 
protiteroristične enote prikazali prijetje  oseb   v osebnem vozilu 
in nato še vpad v objekt, kjer so  bili teroristi. 

V večernem  delu  smo si ob druženju izmenjali spominska 
darila in  čestitali novo izbranemu vodstvu ter jim ponudili 
pomoč, če  jo bodo potrebovali. Prav med vsemi sekcijami pa je 
tekel pogovor okoli balkanske konference, ki bo naslednje  leto 
v organizaciji IPA Hrvaške. 

V soboto, 12.10., smo obiskali Porto Montenegro, ki se ukvarja z 
privezom  luksuznih jaht in z vsem potrebnim za bivanje lastni-
kov na obali. Ogledali smo si pomorski  muzej in nato še  stari 
del mesta Kotor, ki živi predvsem od  turizma in  obiskovalcev 
iz velikih  ladij - kruzerjev, kjer jih na leto pristane  skoraj 300 in 
vsak s seboj  pripelje po 4500 gostov.

V nedeljo, 13.10,  so nam gostitelji  zaželeli srečno pot z  željo po 
ponovnem snidenju.

DEJAVNOSTI UPRAVNEGA ODBORA SEKCIJE
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Od 24. do  26. 5. 2013 sem se kot predstavnik IPA sekcije 
Slovenije udeležil  8. generalne skupščine IPA sekcije Srbije, ki 
je potekala, 25. 5. 2013, v Novem Sadu. IPA sekcija Srbije ima 
18 regij – klubov, v ustanavljanju pa je še 11 regij – klubov. 
Skupaj imajo okoli 23.000 članov.

V petek, 24. 5. 2013, je organizator  priredil sprejem gostov 
v hotelu Putnik v Novem sadu. Med prispelimi delegacijami 
so bili poleg Slovenije še predstavniki IPA sekcij  Rusije, 
Grčije, Romunije, Madžarske, Norveške, Avstrije, Makedonije, 
Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Poljske in Črne gore.

V soboto, 25. maja 2013, je bil ob 10. 00 uri sprejem gostov 
in delegatov  v mestni hiši Novega sada,  nato pa skupinsko 
fotografiranje pred mestno hišo. Na trgu pred mestno hišo so 
policijske enote predstavile vozila in opremo, prisotni so bili 
zbiralci policijskih insignij, specialna enota pa je pripravila vajo 
prijetja storilca kaznivega dejanja, in sicer ropa. Ob 11.00 uri pa 
se je začela uradna otvoritev 8. generalne skupščine v prostorih 
Kulturnega centra v Novem sadu. Po nagovoru predsednika IPA 
sekcije Srbije so pozdrave izrekli tudi vsi predstavniki gostujočih 
sekcij. Pozdravom je sledil še daljši kulturno etnološki  program. 
Za gostujoče delegacije so organizatorji pripravili voden ogled 
mesta Novega sada, znamenite Petrovaradinske trdnjave in 
obisk mesta Sremski Karlovci.

Udeležbe na skupščini
IPA Srbije
Besedilo:
Bruno Ipavec

V prostorih restavracije Alaska barka, na obali Donave, v 
turističnem naselju Ribarsko ostrvo, pa je ob 20.00 uri potekala 
slavnostna večerja z izmenjavo daril  gostujočih IPA sekcij.

DEJAVNOSTI UPRAVNEGA ODBORA SEKCIJE
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Od 7. do 10. 11. 2013 je v Bratislavi, v hotelu NH Gate One, 
potekal nacionalni kongres IPA sekcije Slovaške. Na povabilo 
predsednika sekcije Petra SUCHyA se je kongresa udeležil pred-
sednik IPA sekcije Slovenije Stanislav Ficko. 

Vsebinski del kongresa je potekal dva dni, in sicer v petek, 8. 
11, in soboto, 9. 11. 2013. Otvoritev kongresa je bila v petek, 8. 
11. 2013. Posebnega protokola otvoritve ni bilo, vse navzoče  je 
poleg predsednika Petra SUCHyA pozdravil tudi mednarodni 
predsednik Pierre Martin MUOLIN, ki je bil v Bratislavi navzoč 
ves čas trajanja kongresa. Na kongres je prispel s predsednikom 
IPA sekcije Danske Michaelom BOOLSENOM. 

Kongresa so se udeležili tudi predsednik IPA sekcije Češke Josef 
NERUDA, navzoče pa so bile še delegacije IPA sekcije Hrvaške, 
Avstrije, Nemčije in Poljske. Za vse goste kongresa so pripravili 
poseben dvodnevni program, in sicer smo si prvi dan ogledali 
grad Rdeči kamen, ogledali smo si tovarno keramičnih izdelkov 
v Modri in po večerji smo šli še ogled starega dela mesta Brati-
slave. Naslednji dan smo obiskali vas Čičmany, ki je značilna po 
unikatni ljudski arhitekturi, nato smo obiskali še grad Bojnice. 

Zvečer je bila svečana večerja, kjer se je predstavil nov upravni 
odbor. Navzoče so pozdravili mednarodni predsednik, novi 
predsednik IPA sekcije Slovaške Peter MULLER ter posebni gost 
predsednik IPA sekcije Danske BOOLSEN. Sledila je izročitev 
daril in čestitke novemu predsedniku IPA sekcije Slovaške. 

Nacionalni kongres 
IPA sekcije Slovaške
Besedilo:
Stanislav Ficko

Na dvodnevnem kongresu so delegati obravnavali kongresno 
gradivo, največ časa pa so namenili obravnavi poročila o delu 
sekcije in finančnem poročilu. Sledile so volitve novega uprav-
nega odbora, kjer je prišlo do nekaterih sprememb, posebej 
velja omeniti izvolitev novega predsednika in podpredsednika. 
Člani novega upravnega odbora so:

•	  Peter MŰLLER, predsednik

•	 Stanislav KOZINA, 1. podpredsednik

•	 Jozef VACIK, 2. podpredsednik

•	 Ján WELNITZ, generalni sekretar

•	 Pavol CSENKEy, pomočnik generalnega sekretarja

•	 Anna BULIAKOVA, blagajničarka 

•	 Jozef HRUSOVSKy, pomočnik blagajničarke

Kot običajno so se naši IPA prijatelji s Slovaške izkazali kot 
dobri gostitelji. Vse aktivnosti so potekale v okviru programa. 
Malo je motil le dež, vendar ni bistveno vplival na izvedbo 
vseh aktivnosti. 

Obisk kongresa je bila tudi priložnost za pogovor z mednaro-
dnim predsednikom, predvsem o IPA organizaciji v prihodnje, 
ter z ostalimi člani tujih delegacij.
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Uradni del

27. 10. 2013 so vabljeni delegati vseh 17. regionalnih skupin 
po plenarnem zasedanju izvolili novo vodstvo za obdobje 
2013-2016. Svoji mesti sta zamenjala prejšnji predsednik in 
generalni sekretar. Do leta 2016 bo predsednik Frederick 
Orepuk, generalni sekretar pa Witold Drzażdżyński.

Spremljevalni program

Nastanjeni smo bili v hotelu Artis, v mestu Zamošć. Zamošć 
je manjše mesto, veliko kot Celje. Pozornost do detajlov 
ter dodatna ponudba za hotelske goste je presegla vsa 
pričakovanja. Na voljo je bila uporaba velikega bazena, 
jacuzzijev, savn, Spa programa. Omeniti velja še, da hotel stoji 
na mestu, kjer so izkopali mamutko.

Spremljevalni program je obsegal obisk Chelma in tamkajšnjih 
podzemnih tunelov, ki so nastali kot posledica izkopavanja 
krede. V Lublinu smo si ogledali Lublinski grad, renesančno 
zgradbo, ki je pripadala dinastiji Jageloncev. Posebno lepa 
je bila Kraljeva kapela Svete Trojice, v kateri še vedno poteka 
katoliško obredje. Kot zanimivost naj navedem, da je kapela 
poslikana s pravoslavnimi ikonami. Z vrha stolpa se je odprl 
osupljiv pogled na Lublin, ki je za Poljake relativno majhno 
mesto, za nas pa kar veliko, saj je večje od Ljubljane. Ogledali 
smo si tudi staro mestno jedro. Naš vodnik po gradu je bil sam 
direktor muzeja gospod Zygmunt Nasalski.

Ogled koncentracijskega (eksterminacijskega ) taborišča 
Majdanek je zaradi stiske s časom žal odpadel.

IX. Kongres IPA Poljske med  
24. in 27. 10. 2013 v Zamošču
Besedilo:
Alojz Hrnčič

Po udeležbi na uradnem odprtju kongresa je sledil odhod v 
Zwierzyniec- Roztocze National park. Dolg je 180 km, širok 
pa 14 km. Na tem področju živijo nekatere zelo redke in 
zaščitene vrste živali in rastlin, med drugim tudi tarpan- poljski 
konj, direktni potomec prazgodovinskega konja, ki je živel 
na poplavnih ravnicah centralne Evrope. V 16. stoletju je to 
zaščiteno območje na svojih posestih ustvarila plemiška 
družina Zamoyski.

Zadnji biser poljske arhitekture je bil voden ogled Zamošća, 
renesančnega mesta, unikatne mešanice različnih kultur. V 
njem se edinstveno spajajo italijanske, armenske in židovske 
gradbene prvine.

Zadnji večer se je, ob 19.30 uri, v Kristalni dvorani hotela 
pričel banket. Odprla ga je folklorna skupina Zamojszczyzna. 
Po začetnih formalnostih, podeljevanju priznanj in plaket ter 
izmenjavi daril se je slavje nadaljevalo pozno v noč.

Slovesni otvoritvi kongresa so prisostvovali gostje 16 držav.
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Letošnje Mednarodno srečanje mladih – IyG je potekalo, med 
20.7.2013 in 3.8.2013, v prečudoviti državi, polni gora in jezer, v 
Švici. Udeleženci, skupaj nas je bilo 53, zbrani iz 21 držav iz vse-
ga sveta, smo se zbrali v mestecu Hitzkirch, kjer smo se nastanili 
v njihovi policijski šoli (IPH). Poleg vodij srečanja nas je pozdravil 
predsednik IPA sekcije Švica gospod Samuel Schmid. Prvi teden 
smo ostali v Hitzkirchu, kjer smo imeli vsak dan pester program. 
Obiskali smo policijo največjega švicarskega mesta Zürich, si 
ogledali vaje njihove specialne enote, na strelišču smo si nadeli 
njihovo opremo in vsak je lahko izstrelil nekaj nabojev iz avto-
matskega orožja. Peljali so nas v pustolovski park in na ogled 
glavnega mesta Berna. Ogledali smo si tudi tovarno znamenitih 
švicarskih nožev »Victorinox«  in vsakemu od nas so enega z 
gravuro imena in priimka tudi podarili. Prvi teden je minil, kot bi 
trenil, in z vsem smo bili več kot zadovoljni.

 Naslednji teden smo se 'preselili' na francosko stran Švice, v me-
stece Sugiez. Resda je bila nastanitev morda malce slabša, toda 
bogat program je vse popravil in se nismo mogli nad ničemer 
pritožiti. Tu smo obiskali lokacije, ki so za Švico nekako značil-
ne, in sicer tovarno čokolade,ogledali smo si proizvodnjo sira.  
Oboje smo lahko tudi po mili volji poizkušali. Med ogledom 
mesta Ženeva smo obiskali zgradbo Urada Združenih narodov, 
kjer so nas peljali v dvorano, kjer zaseda parlament za Svet OZN, 
ogledali smo si staro mestno jedro in 145 metrov visok vodo-
met na jezeru.

Mednarodno srečanje 
mladih v Švici – IyG 2013  
Besedilo:
Bine Debeljak

 Tudi v Ženevi smo obiskali  policijo in tamkajšnji policisti so 
nam predstavili delovanje proti bombne enote. V mestecu 
Lausanne smo se igrali policiste in lopove, obiskali smo vinsko 
klet, poskušali vina ter se udeležili proslave ob švicarskem na-
cionalnem dnevu. Zadnji dan so nas odpeljali na sever Švice, v 
hotel v bližini nemške meje, v mesto Zweidlen, kjer smo imeli 
zaključek, ki je trajal pozno v noč. Naslednji dan po zajtrku je 
zares prišel čas slovesa in prav vsem, tudi organizatorjem,  je 
bilo zelo težko, saj smo udeleženci med seboj navezali pristne 
odnose in si obljubili, da bomo stike obdržali in se vsaj z neka-
terimi tudi videli. 

Res moram pohvaliti organizatorje, ki so nam pripravili pester, 
zanimiv in bogat program. Vsekakor bom Švico, deželo s prekra-
sno pokrajino in čudovitimi ljudmi, še obiskal.

DEJAVNOSTI UPRAVNEGA ODBORA SEKCIJE
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Ena od pomembnih dejavnosti IPA sekcije Slovenije je 
solidarnost, pomoč policistom in drugim članom IPA v stiski, 
kar je tudi v duhu našega mota:  »SERVO PER AMIKECO - 
SLUŽITI PRIJATELJEM«. Pred leti se je v IPA sekciji Slovenije 
oblikoval socialni sklad, ki je pod okriljem Socialne komisije. Iz 
sredstev  socialnega  sklada smo pomagali že mnogim članom 
IPA, tako v Sloveniji kot tudi v tujini. V nekaterih primerih smo 
izpeljali akcije zbiranja sredstev  na lokalnem ali nacionalnem 
nivoju, ki so do sedaj vedno uspele oziroma so bile pozitivno 
sprejete med člani. Z našimi akcijami ter podarjenimi sredstvi 
se nismo nikoli hvalili ali obveščali naše članstvo, niti širšo 
javnost. Prav pa je, da naši člani izvejo za to našo humanitarno 
dejavnost; da se mnogokrat Regionalni klubi združimo in s 
skupnimi sredstvi pomagamo našim članom, pa čeprav samo 
z enkratnimi zneski. V mnogih primerih prejemniku pomoči 
ogromno pomeni že to dejstvo, da ni v nesreči ali stiski 
ostal sam in da ni bil pozabljen. Razumljivo je, da Socialna 
komisija IPA sekcije Slovenije razpravlja o vsaki prejeti prošnji 
za pomoč, ki jo nanjo naslovi posameznik ali Regionalni 
klub (pravilo je, da se posamezni član IPA obrne s prošnjo za 
pomoč na svoj Regionalni klub, ki navedbe v prošnji preveri, 
dopolni in s svojim mnenjem posreduje Socialni komisiji. 
V mnogih primerih je pobudnik za pomoč prav Regionalni 
klub). O sklepih socialne komisije razpravlja in jih potrjuje še 
Upravni odbor IPA Sekcije Slovenije na svojih rednih sejah. 

IPA RK Koper je v zadnjih letih svojim članom v stiski že 
večkrat pomagala; zbirala je tudi sredstva za svoje člane ali 
za člane iz drugih klubov. Za bralce IPA revije bi izpostavil 
primer enkratne denarne pomoči,  ki smo jo izročili družini 

Solidarnost v IPA 
sekciji Slovenije
Besedilo:
Milan Marinšek
Predsednik nadzornega odbora IPA sekcije Slovenije 

preminulega člana IPA,  policista PU Koper, kjer sta IPA RK 
Koper in IPA RK Nova Gorica (kjer je policist prej delal) združili 
moči in sredstva.

 Na fotografiji je predaja potrdila o nakazilu 1.200 Evrov 
enkratne socialne denarne pomoči vdovi našega člana, ki so 
ga prispevali Socialna komisija iz socialnega sklada IPA sekcije 
Slovenije ter IPA Regionalna kluba Koper in Nova Gorica.

Mi smo vedno 
za akcijo! 

Naročniški paket SeniorD
Za 

5 €/mesec 

kličete 1 uro v 

vsa slovenska 

omrežja!

DEJAVNOSTI UPRAVNEGA ODBORA SEKCIJE
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V dneh od 5. do 6. oktobra sta se na Slovenski Obali srečali 
vodstvi Mednarodnega policijskega združenja IPA sekcij 
Slovenije in Hrvaške. Srečanje se je začelo na Policijski postaji 
Piran, kjer jih je sprejel komandir Rade VILIMANOVIČ in jim 
razkazal prostore postaje. 

Na skupnem sestanku je predsednik Stanislav Ficko pozdra-
vil vse prisotne ter poudaril zelo dobro sodelovanje med 
obema sekcijama. Tudi predsednik IPA sekcije Hrvaške Mi-
ljenko Vidak je poudaril, kako pomembna so srečanja med 
UO obeh IPA sekcij.  

V nadaljevanju je bilo govora o nastanku novih IPA sekcij 
Črne Gore in Makedonije.  Tako bodo vse države na območju 
nekdanje skupne države članice IPA organizacije.

V nadaljevanju sta predsednika obeh sekcij napovedala 
realizacijo skupnih dogovorov glede organizacije Balkan-
sko - jadranske konference. Priprave na konferenco so že 
v teku, večina držav je tudi že odgovorila  na povabilo za 
sodelovanje  na konferenci. O organizaciji so obvestili tudi 
generalnega sekretarja - PEB, ki je predlog sprejel. Udeležbo 
so poleg Slovenije in Hrvaške že potrdile Avstrija, Bolgarija, 
Srbija, Bosna in Hercegovina,  Makedonija in druge države. 
Skupaj je zaenkrat prijavljenih 11 držav. Balkansko – jadran-
ska konferenca bo v septembru 2014 v Dubrovniku (HR).

Tradicionalno srečanje upravnih 
odborov IPA sekcij Slovenije  
in Hrvaške v Portorožu
Besedilo:
Istvan Lipnik in Milan Marinšek

Pri določanju vsebine in namenu konference se bo potrebno 
opredeliti, kdo so lahko članice te konference (balkanske 
države in države jadranskega morja), ostale države oziroma 
sekcije pa lahko sodelujejo kot opazovalke oziroma gostje.

Predsednik VIDAK je predlagal, da se na prvi Balkonsko – 
Jadranski konferenci sestavi ali oblikuje nekakšen poslovnik 
konference in določi smoter oziroma cilje konference, ki se 
morajo odražati tudi v tem, da bo konferenca zajela dolo-
čeno območje držav, ki bodo skupaj nastopale v določenih 
zadevah pri svetovni organizaciji. 

V zaključku točke je predsednik FICKO še enkrat poudaril 
zelo dobro sodelovanje med sekcijama in dobro sodelova-
nje med posameznimi regionalnimi klubi. Tudi sam želi, da 
takšno sodelovanje ostane, se nadgradi in še razširi.

Po končanem sestanku so si ogledali Portorož in Piran, po-
zno popoldne pa še slovite freske mrtvaškega plesa v cerkvi 
Svete Trojice v Hrastovljah. Večer so zaključili v gostišču 
»Švab« v Hrastovljah, kjer sta oba predsednika Stanislav 
FICKO za Slovenijo in predsednik Miljenko VIDAK za Hrvaško 
v kratkih nagovorih pozdravila obe delegaciji na že tradicio-
nalnem osmem srečanju obeh policijskih združenj. Srečanje 
se je zaključilo z nastopom etno glasbene skupine »VRUJA«.

DEJAVNOSTI UPRAVNEGA ODBORA SEKCIJE
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V soboto, 15. 12. 2012, smo ponovno združili moči in pripravili 
prireditev za naše otroke, na koncu jih je obiskal še Božiček. 

Tudi to leto smo prireditev pripravili v Kulturnem domu 
Štore. Otrokom je naša že stara znanka Damjana Golavšek 
pripravila pravljično predstavo z naslovom Snežna vila.

Otroci so ob predstavi vidno uživali, plesali in najbolj pogu-
mni Snežni vili pomagali priklicati tetko Zimo in storiti še 
mnogo »drugih« pravljičnih opravil.

Na koncu predstave so otroci z glasbo in pesmicami na 
oder priklicali še navihanega Božička, ki je otroke tudi 
najbolj razveselil. 

Vsakega otroka je Božiček obdaril, ga stisnil k sebi in mu 
pričaral lepši dan. Snežna vila pa je otroke posladkala še z 
najbolj dišečimi piškotki.

Ponosni smo, da lahko ob koncu leta našim otrokom ponu-
dimo nekaj lepega, posebnega, kar jim bo do konca življenja 
ostalo v spominu. Otroci so naše največje bogastvo in to 
moramo skrbno ohranjati še naprej.

Tudi tokrat smo pokazali, da naša gesla » služiti prijateljstvu« 
ter »prijateljstvo, solidarnost in sodelovanje» niso zaman.

Servo per Amikeco!

Člani Skupine za astronomijo Kasiopeja, ki deluje v okviru 
RK PSKP IPA Štajerske, so, 11. 8. 2013, opazovali meteorski 
dež Perzedijev, to so delci vesoljskega prahu, ki v Zemeljsko 
atmosfero priletijo s hitrostjo okoli 59 km/s. Videti je bilo, da 
prihajajo iz točke na meji med ozvezdjema Kasiopeja in Per-
zej, od koder so dobili tudi svoje ime. Najbolj so bili vidni 12. 8. 
2013, ob 3. uri zjutraj. 

Opazovanje meteorskega dežja   

Do konca leta bomo videli še dež Leonidov, poimenovani so 
po ozvezdju Leva, njihov vrhunec bo v noči, in sicer 17. 11. 
2013 in Geminidov, poimenovani so po ozvezdju Dvojčka 
(latinsko Gemini), z vrhuncem v noči, in sicer 14. 12. 2013. 

Na povabilo nekaterih osnovnih šol bodo člani Skupine za 
astronomijo Kasiopeja v mesecu decembru 2013 in janu-
arju 2014 za osnovnošolce organizirali uro  matematike in 
astronomije. 

Več o našem delu in aktivnostih si lahko preberete na spletnih 
straneh IPA RK Štajerske mb.ipaslovenija.org/index.php

Božiček je obiskal 
otroke IPA kluba 
Celje in OPS celje

Aktivnosti skupine 
za astronomijo 
kasiopeja - ura 
matematike in 
astronomije

Besedilo:
Tatjana Valant
Sekretarka kluba

Besedilo in fotografije:
Albin Gradišnik
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Čeprav nam zima že trka na vrata in so naši motorji že 
varno pospravljeni, bom z vami delil vtise našega IPA moto 
izleta na Mali Lošinj.

Tako kot že nekaj let smo tudi to leto motoristično sezono 
članov IPA moto kluba Gorenjske začeli s tridnevnim izletom 
na Mali Lošinj. Od 28. do 30. junija smo uživali v prelepem 
morskem okolju, spoznavali lepote otoka in se predvsem 
družili. Prvi dan smo po nekaj urni vožnji srečno prispeli do 
našega hotela Bellevue, kjer so nas prijazno sprejeli in nam v 
sejni sobi pripravili tudi dobrodošlico in kratko predstavitev 
znamenitosti otoka. Z žalostjo v srcu smo se udeleženci 
spomnili tudi našega prijatelja, poverjenika IPA Nova Gorica 
Nevia Kristana, izkušenega motorista, ki je bil nedavno žrtev 
prometne nesreče na Hrvaškem.  Z eno minutnim molkom 
smo počastili njegov spomin. 

Motoristični izlet 
na Mali Lošinj
Besedilo:
Zoran Janjoš

Večer je bil namenjen zabavi in druženju na plaži. Naslednji 
dan je bil namenjen motorističnemu raziskovanju otoka. 
Pot nas je peljala do Osorja, od tam naprej pa do Lubenic – 
starodavnega mesteca na najvišji točki otoka. Po prelepem 
razgledu, ki se nam je od tam ponujal, smo se odpeljali 
do Cresa. Tam je sledil ogled starega dela mesta in nato 
motoristični užitek v vožnji nazaj do Lošinja. Najpogumnejši 
so se tam celo kopali v morju, vendar bi težko rekel, da je bilo 
glede temperature prijazno do kopalcev. Večer je bil zoper 
namenjen družabnemu srečanju.

Kar prehitro je prišel zadnji dan, ko smo polni lepih vtisov 
zajahali naše jeklene konjičke, nekateri  so se preko otoka 
Krka in drugi preko Cresa odpeljali domov. Na izlet je danes 
v teh deževnih dneh ostal le še lep spomin in želja, da se 
prihodnje leto zopet srečamo.

žIVLJENEJE IN DELO V REGIONALNIH KLUBIH
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Predstavnika IPA Nova Gorica Sejad Jušić in Nevijo Kristan 
sta se, v času od 25. do 28. aprila 2013, na povabilo pobrate-
nega kluba IPA Smederevo iz Srbije udeležila »Smederevskih 
iger«, ki jih vsako leto organizira navedeno združenje.  Po 
sprejemu kolegov IPA Smederevo in skupni večerji sta se 
odpravila  na počitek v hotel Hamburg v bližini mesta. 

Naslednji dan je  sledil ogled Policijske uprave, kjer ju je 
sprejel načelnik uniformirane policije, ki je na kratko pred-
stavil delovanje policije v Srbiji, pristojnosti in problematiko. 
Nadaljevali so z vodenim ogledom  mesta Smederevo in 
spoznavali njegovo zgodovino. V centru mesta izstopa pra-
voslavna cerkev in znamenito drevo murva »dud«, ki je staro 
okoli 300 let. Drevesu pravijo tudi Karađorđev dud, saj je pri 
njem Karađorđe prejel od turškega poveljnika ključe zname-
nite Smederevske trdnjave in s tem prevzel oblast od Turkov. 
Po ogledu mesta so se odpravili še na športno letališče, kjer 
so jih gostitelji z motornim zmajem popeljali nad mesto 
Smederevo in reko Donavo. Druženje se je nadaljevalo v 
večernem času ob gostoljubnosti gostiteljev, obilni hrani z 
žara, pijači in glasbi. 

Tretji dan, 27. 4., so si skupaj z ostalimi udeleženci Smedere-
vskih iger ogledali muzej, kjer je nazorno prikazana zgodo-
vina mesta Smederevo ter vsi predmeti, ki so bili najdeni na 
tem območju, ter notranjost Smederovske trdnjave, ki je bila 
zgrajena v letih med 1428 -1439, ob reki Donavi. Po zabav-

Člani IPA Nova Gorica na 
obisku v Srbiji (Smederevo)
Besedilo:
Sejad Jušić
IPA Nova Gorica

nem  dopoldnevu se je nadaljevalo sproščeno druženje 
na ladji s plovbo po reki Donavi. Zadnji dan so v jutranjem 
času odšli na ogled protokolarnega objekta Vile Obrenović. 
Gre za zgodovinski objekt iz leta 1829, obdan na eni strani s 
parkom in gozdom, na drugi strani je vinograd, ob prečudo-
vitem pogledu na reko Donavo. Objekt služi za protokolarne 
namene Vlade Republike Srbije ob srečanjih na najvišjem dr-
žavnem nivoju. V popoldanskem času pa sta obisk zaključila 
in se vrnila domov. 

žIVLJENEJE IN DELO V REGIONALNIH KLUBIH
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Predstavnika RK IPA Nova Gorica Sejad Jusić in Alojz Žerak 
sta se, med 10. in 15. junijem 2013, na povabilo RK IPA 
Italija – Jesolo udeležila tradicionalnega 9. mednarodnega 
srečanja policij držav članic EU, Ilinoisa (ZDA) in Kanade. 
Iz EU so se poleg italijanskih varnostnih organov (policije, 
karabinjerjev, finance….) srečanja udeležili predstavniki 
Avstrije, Belgije, Nemčije, Nizozemske, Slovaške, Češke, 
Poljske, Francije, Portugalske, Irske, Velike Britanije, Finske. 
V petek pa so se pridružili še predstavniki Turčije, Izraela, 
Grčije in Švice.

Srečanje je organizirala IPA Italije pod pokroviteljstvom 
RK IPA Venezia – Jeselo. K odlični organizaciji srečanja 
ter izrednemu počutju so svoj prispevek prispevali še 
regija Veneto, provinca Venezia, občina Jesolo, Turistična 
zveza Jesolo – Eraclea, Hotelsko združenje Jesolo in 
pokrovitelj Zavarovalnica Cattolica. Izpostaviti velja odlično 
organizacijo tega srečanja pod vodstvom predsednika IPA 
Italije Diega Trolese, ki dela in živi v Jesolo.

Predstavniki vabljenih delegacij so v Jesolo prispeli v 
nedeljo, 10. junija zvečer, in so se namestili v hotele. 
Slovenska delegacija je bila nameščena v prijetnem 
hotelu Brasilia. Naslednjega dne dopoldne smo se zbrali 
vsi udeleženci srečanja na otvoritvenem srečanju v bližini 
trga Brescia. Udeležence srečanje so pozdravili predsednik 
IPA Italije Diego Trolese, ki je v uvodu izrekel dobrodošlico 
vsem in predstavil program enotedenskega druženja. 

9. Mednarodno srečanje 
policij Jesolo 2013
Besedilo:
Alojz Žerak in Sejad Jusić

Poleg njega so dobrodošlico izrekli še perfekt Venezie 
Domenico Cuttaia in župan Jesola Velerio Zoggia.

Od ponedeljka do četrtka so udeleženci srečanja opravljali 
skupaj z različnimi italijanskimi policisti motoriziorane 
in peš patrulje po mestu Jesolo. Pri tem je sodelovala 
italijanska konjenica in v zadnjih dneh znamenit avtomobil 
lamborghini, ki je promocijsko vozilo italijanske prometne 
policije. Srečevali smo se s turisti, ki so v tem času preživljali 
dopust v Jesolu. 

V četrtek, 15. junija 2013, v dopoldanskem času je 
potekala konferenca na temo »ponarejeni dokumenti«. 
Izpostavljena so bila vozniška dovoljenja EU in tretjih držav, 
ki so najpogosteje uporabljena kot ponarejena. Posamezni 
eksperti so predstavili zakonodajo in evropske direktive s 
področja vozniških dovoljenj. Predstavnik tožilstva pa je 
predstavil mednarodno sodelovanju v tej problematiki.

V petek, 14 junija 2013, je sledil ogled mesta Venezie in 
Questure Venezie ter ostalih znamenitostih tega lepega in 
edinstvenega mesta.

V soboto, 13. junija, je ob 17.00 sledila zaključna 
predstavitev vseh držav udeleženk ter podelitev 
spominskih plaket. Tedensko druženje je s čudovito 
izvedeno glasbo s koncertom zaključil orkester italijanske 
policije. Sledila je skupna večerja in nepozabno druženje 
do jutranjih ur. 

Izmenjava daril s predsednikom 
IPA Italije Diegom Trolesem

Skupinska fotografija ob zaključku 
patruljiranja

Predstavniki Slovenije, Italije, 
Finske in Nizozemske
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Na podlagi medsebojnega dogovora o sodelovanju s sose-
dnjim IPA regionalnim klubom iz sosednje Avstrije, Koroške, 
smo se, 18. 6. 2013, odpeljali v kraj Sattendorf ob Osojskem 
jezeru. Srečanja so se udeležili Alojz Mesojedec, Darko 
Kejžar, Simona Mulej, Jani Šuštar, Boštjan Sikošek, Rajko 
Debeljak in Vinko Otovič. Ob prihodu na policijsko postajo 
so nas zelo lepo sprejeli častni predsednik IPEA RK Koroške 
Ewald Grolitch, komandat policijske postaje Sattendorf  Her-
man Kogler in ostali člani UO IPA deželne skupine Avstrije s 
Koroške. Prisoten je bil tudi podpredsednik IPE Rusije Nikolaj 
Gotchev, ki je bil na obisku pri naših sosedih.

Najprej so nam razkazali policijsko postajo in opremo. Nato 
smo imeli skupni sestanek, kjer smo uskladili mnenja, pred-
vsem pri skupni izvedbi posameznih prireditev in udeležbi 
na njih. Dogovorili smo se, da bomo nadaljevali s tako obliko 
srečanj. Predlagali so, da bi IPA RK Gorenjske organizirala na-
slednji sestanek v okviru Alpe – Adria.  Po sestanku so nam 
razkazali območje delovanja in nas popeljali z motornimi 
čolni po Osojskem jezeru. 

Po končanem ogledu okolice Osojskega jezera smo bili po-
vabljeni na večerjo v neposredni bližini policijske postaje.

Dne 15.6.2013 je IPA RK Gorenjske organizirala izlet na Brio-
ne, obenem pa smo se sestali tudi s prijatelji iz IPA Istre. Kljub 
manjšemu številu prijav smo se odločili, da bomo vseeno 
organizirali izlet.

Tako smo tega dne s kombijem ob 5.00 uri zjutraj odšli z 
Jesenic in izletnike pobirali do Kranja. Pot nas je nato vodila 
po avtocesti do Fažane, kjer nas je ob 9.00 uri že čakala ladjica 
in nas odpeljala na Brione. Tam smo si z vlakcem ogledali 
naravni park in živali v parku. Prav tako smo si ogledali tudi 
Titov cadillac kot tudi njegovo spominsko hišo, v kateri hranijo 
preparirane živali kot tudi fotografije  Titovih obiskov doma in 
po svetu. Okoli 13.00 ure smo se vrnili v Fažano, kjer smo imeli 
kosilo, obenem pa smo se tudi srečali s prijatelji iz IPA Istre.

Po zaključku smo si ogledali tudi cerkvico Sv. Foške. Polni 
novih vtisov smo se napotili proti domu.

Udeležba na 
srečanju z deželno 
skupino IPA 
Koroške iz Avstrije

Izlet 
na Brione

Besedilo:
Vinko Otovič

Besedilo:
Alojz Mesojedec
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Leto je bilo naokoli in člani IPA RK Gorenjske so organizirali 
že tradicionalni kolesarski izlet. Kolesarski izlet IPA Gorenjske 
2013 je letos potekal v Zgornjesavski dolini,  na relaciji od 
Kranjske Gore do Belopeških jezer v Italiji in nazaj.

V soboto, 31. 8. 2013, smo se navdušeni kolesarji – ljubitelji 
kolesarjenja in lepe pokrajine - zbrali v Kranjski Gori, v 
čudovitem okolju Gorenjske. Vreme je kljub grožnjam 
vremenoslovcev zdržalo in nam podarilo tople, že kar malo 
vroče, sončne žarke. 

Kolesarski izlet IPA Gorenjske je potekal po kolesarski 
poti od objekta Policijske postaje Kranjska Gora, mimo 
bivšega MMP Rateče v R. Italiji, do Belopeških jezer pod 
Mangartom. 

Pred ciljem pri prvem jezeru vedno sledi vzpon, ki 
ponavadi mnogim jemlje sapo. Misel na to, da je cilj 
ob prečudovitem jezeru in da nas na cilju vestno čaka 
parkirano spremljevalno vozilo s polno »osvežilne« pijače, 
nas je gnala naprej in nihče ni obupal. 

Po prihodu do prvega Belopeškega jezera je sledil krajši 
postanek, saj je bila za nami prva etapa. Po postanku smo se 
odpravili naprej do drugega jezera, kjer smo se po enournem 
postanku in uživanju v prečudoviti naravi, planinah, ki so se 
bohotile okoli nas, odpravili proti Kranjski Gori. 

Del kolesarske ekipe se je odpravil v smeri Trbiža in tako 
podaljšal izlet. V Trbižu smo obiskali »znamenito tržnico«, 
po obvezni italijanski kavici pa smo se odpravili proti 
Sloveniji, Kranjski Gori. 

Drugi del kolesarske ekipe se je pa takoj odpravil proti 
Kranjski Gori. Nazaj grede smo odkrili drugo pot, ki kar 
za polovico zmanjša vzpon in je bistveno lažja in krajša. 
Hmmm, le kako to, da za njo nismo vedeli, ko smo bili na 
poti proti jezerom?? 

Ob prihodu v Kranjsko Goro je že dišalo po čevapčičih, za 
katere je v pravem  srbskem stilu poskrbel prekaljeni kuhar 
in prijatelj IPE »Vladek«.  

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

Kolesarski izlet 
na Belopeška jezera 2013
Besedilo:
Jure Lešnjak
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Tudi v letu 2013 smo se člani IPA RK Dolenjske napotili 
na tridnevni izlet k IPA prijateljem v Srbijo. V letošnjem 
letu je odločitev padla po delovnem obisku delegacije 
IPA sekcije Srbije v Kranjski Gori, kjer smo navezali stike 
s predstavniki regije iz Požarevca. V veliko pomoč pri 
usklajevanju programa pa nam je bil tudi predsednik IPA 
sekcije Srbije Dragan Petković.

Mesec maj je, kot vsako leto pred tem, čas za obisk republik 
nekdanje Jugoslavije. Po predhodnih dogovorih so nam IPA 
prijatelji iz Požarevca pripravili nadvse zanimiv in kulturno 
bogat program. Tako smo si prvi dan ogledali etno park na 
Tulbi nad Požarevcem, ogledali smo si tudi narodni muzej. 
Celo popoldne smo preživeli na plovbi z ladjo po Donavi, 
na kateri brez žive glasbe z mikavno pevko, kot se za Srbijo 
spodobi, ni šlo. 

Naslednji dan smo si ogledali podzemno jamo »Ravništar-
ka«, kjer so nam lovci pripravili kosilo v naravi, in sicer divja-
činski golaž. Nekaj časa je ostalo tudi za ogled mesta Veliko 

Obisk pri IPA prijateljih 
v Požarevcu
Besedilo:
Peter Županc
Predsednik RK Dolenjske

Gradište in ob zaključku dneva smo se z IPA prijatelji iz večjih 
regij Srbije poveselili v restavraciji »Kod brke« ob Srebrnem 
jezeru, kjer smo si izmenjali tudi priložnostna darila.

Zadnji dan so nam IPA prijatelji pripravili prečudovit ogled 
arheoloških izkopanin rimskega mesta »Viminacijum«, kjer 
smo si imeli priložnost ogledati rimska grobišča, ogledali 
smo si grobnice rimskih cesarjev tudi iz njihove notranjosti, 
zanimive so bile izkopanine okostja mamuta, rimske toplice 
in amfitater.

Kot vsako leto smo bili nad posameznimi znamenitostmi po-
krajine Požarevca navdušeni in ker vemo, da je v Srbiji poleg 
odlične zabave mogoče videti še marsikaj zanimivega, smo 
sklenili, da se naslednje leto ponovno vrnemo, v drugo regijo 
in si ogledamo še kaj novega. Vsem članom IPA sekcije Srbije, 
predvsem pa njenemu predsedniku Draganu Petkoviću, se 
zahvaljujemo za pomoč pri organizaciji izleta in prijetnem 
druženju, ki smo ga bili deležni.
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V mesecu oktobru letošnjega leta smo se člani RK Dolenjske 
ponovno družili na tradicionalnem kostanjevem pikniku 
pri Planinskem domu na Mirni Gori. Tudi v letošnjem letu 
sta nam bila v pomoč naš član in hkrati oskrbnik koče Stane 
Francelj s partnerko Darinko, ki sta poskrbela za razvajanje z 
odlično pripravljenim jabolčnim zavitkom in žlahtno kaplji-
co, ob koncu pa z bogato večerjo.

Na pikniku smo se člani pomerili v streljanju z zračno puško. 
Prestreliti smo morali vrvico, na kateri je visela pristna bloška 
klobasa, najbolj natančen je bil Sebastjan Virant, ki je za 
nagrado dobil sestreljeno mesno dobroto. Prav tako pa smo 
razglasili najboljšo fotografijo, ki jo je komisija izbrala izmed 
fotografij, posnetih na izletu v Požarevcu v Srbiji. Najboljšo 
fotografijo je posnel Janez ŠAFAR, za nagrado  je prejel  kapo 
IPA sekcije Slovenije.

Druženje se je ob zvokih harmonike zavleklo pozno v noč, ko 
smo še najbolj vztrajni v trdi temi odšli proti domu z jasnim 
ciljem, da se v prihodnjem letu zberemo v še večjem številu.

V mesecu juniju so nas s svojim obiskom in udeležbo na do-
godkih naše 20-letnice počastili prijatelji IPA Budimpešte, s 
katerimi smo lansko leto podpisali podpis o sodelovanju. Da 
je temelj sodelovanja potrjen ni bilo potrebno dolgo čakati. 
Vabilo za obisk Budimpešte je prispelo že konec avgusta. 
Prijatelji iz Budimpešte so želeli, da smo prisotni ob podpisu 
njihovega sodelovanja in hkrati s tem tudi našega s prijatelji 
in člani IPA Zagreba. 

Žal so srečanje prijatelji iz Zagreba tik pred prihodom od-
povedali in naši gostitelji so se zato še bolj posvetili nam in 
nam predstavili znamenitosti Budimpešte. 

Ob slovesu smo si obljubili, da se naslednje leto zopet sre-
čamo in predstavimo še kake znamenitosti našega okolja in 
področja dela policije.

Kostanjev 
piknik članov 
RK Dolenjske 
na Mirni gori 2013

Obisk pri 
prijateljih IPA 
Budimpešte

Besedilo:
Peter Županc
Predsednik RK Dolenjske

Besedilo:
Alojz Mesojedec
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V letu 2013 smo se v IPA moto klubu Ljubljana odločili v 
lastni režiji obiskati severovzhodni del Srbije. Države bivše 
Jugoslavije so za nas še vedno nekako najbolj cenovno do-
stopne, prav tako večina zna srbski jezik in so nam v dobršni 
meri poznane njihove navade in običaji.

Tako smo se v petek, 20. 9., v jutranjih urah odpravili iz 
Ljubljane. Čeprav smo bili vsi udeleženci izleta navdušeni 
motoristi, je v zadnjem trenutku padla odločitev, da gre-
mo na pot z najetim kombijem. Ta odločitev se je kasneje 
izkazala za zelo dobro, tako glede finančnega stanja kot tudi 
vremenskih pogojev, ki smo jim bili priča na poti.

Pot nas je vodila po avtocesti na relaciji Ljubljana – Zagreb 
– Beograd, nato smo na izvozu Vrčin zapustili avtocesto. 
Nadaljevali smo po stari cesti skozi mesto Grocka, ki se ga 
boste nekateri spomnili po marmeladah in drugih sadnih 
dobrotah. Kraj je namreč znan po velikih nasadih raznovr-
stnega sadja, ki ga je bilo letos res veliko. Pot smo nadaljevali 
ob Donavi in se na vhodu v mesto Smederevo ustavili v 
restavraciji z zanimivim imenom »Pogled«. Res je bil z vrta 
restavracije lep pogled na reko Donavo, ki je na tem delu 
široka. Po dogovoru z našim gostiteljem iz IPA Smederevo, 
Perico Milovanovićem, smo se sestali v hotelu Hamburg na 
obrobju Smedereva, kjer smo tudi prenočili.

Gostitelj nas je peljal na ogled mesta Smederevo, kjer smo 
si ogledali znamenito trdnjavo ob Donavi, ki je bila največja 
nižinska trdnjava. Trdnjavo sicer obnavljajo, tako da si je moč 
ogledati samo obnovljen del, ki je lepo urejen in ga upora-
bljajo za kulturne dogodke. 

Znotraj trdnjave je lep park, kjer se dogaja dobršen del 
družabnega življenja. Mestno jedro s trdnjavo je bilo v času 
našega obiska lepo urejeno. 

Drugačna pa je slika na obrobju mesta, kjer včasih vidiš res 
izvirne rešitve in stvari, ki jih pri nas že nekaj časa ne najdeš.

Naslednji dan smo se po zajtrku odločili raziskati okoliška 
mesta in okolico Donave ter del Romunije. Najprej smo se 
ustavili v Požarevcu, kjer smo si ogledali tržnico, ki je res 
tržnica v pravem pomenu besede.  Pot smo nadaljevali do 
Golubca, kjer smo si ogledali nekdanjo carinsko točko, ki je 
nadzirala tako rečni kot tudi cestni tranzit. Del poti smo šli 
še ob Donavi v smeri HE Djerdap, vendar smo se med potjo 
obrnili in šli nazaj do Srebrnega jezera. Slednji je lepo urejen 
del, ki ga uporabljajo bolj petični gostje in premožnejši iz 
tega dela Srbije. 

Obisk Smedereva z okolico
Besedilo:
Marjan Vukšič
IPA RK Ljubljana

Pot smo nadaljevali do mesta Ram, kjer smo Donavo prečkali 
s splavom. To je bilo nevsakdanje doživetje, ko smo zapeljali 
na splav, ki si ravno ni zaslužil tega imena, še posebej po ure-
jenosti in velikosti. Da ne omenjam, da je na splavu kar malo 
završalo, ko se je nanj zapeljal tovornjak s pripeto prikolico. 

Kljub tej »obtežitvi« je plovba preko Donave potekala mirno. 
Na drugi strani reke smo se ustavili v kraju Bela Crkva in se 
glede na vremenske razmere odločili, da bomo naredili krajši 
ogled Romunije. Na mejnem prehodu Kaluđerovo smo imeli 
krajši fototermin s srbskimi policisti. 

Na drugi strani meje, kjer je bila tabla, da vstopamo v 
Evropsko unijo, ni bilo tako sproščeno in smo kar nekaj časa 
razlagali, da gremo samo na krajši ogled. 

Ogled je bil res kratek, ker je bila cesta vsaj na tem delu do 
mesta Moldova slaba, zato smo se obrnili ter vrnili nazaj. 
Na vstopu v Srbijo smo potem morali podrobno razložiti, 
zakaj se je naš izlet v Romunijo tako hitro končal. Vseeno 
smo se odpravili še do mesta Vršac, kjer je bil »vašar«, kot 
sami imenujejo prireditev. Mi bi rekli, da gre za veselico, kjer 
je malo več hrane in bolj živa glasba. Ogledali in preizkusili 
smo kulinarične specialitete, poslušali nekaj skladb in se 
odločili, da je čas za povratek. V Smederevo smo se vrnili v 
trdi temi, vmes pa nas je pošteno pral dež. Na tem delu smo 
bili še posebej veseli, da nismo na poti z motorjem, temveč v 
udobnem kombiju.

Naslednji dan smo se po zajtrku odpravili proti domu. Vmes 
smo si ogledali mesto Beograd, ki je v nedeljo dopoldan 
povsem sprejemljiv. Ogled je zajemal dokaj stalen repertoar, 
ogledali smo si Hišo cvetja, pravoslavno cerkev Sv. Save ter 
nogometna stadiona Partizan in Crvena zvezda. Sledil je le 
še del poti po avtocesti do Ljubljane in obvezna analiza izleta 
ob dobro obloženi mizi.
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Dne 14. 9. 2013 smo se člani IPA RK Dolenjske udeležili 22. 
tradicionalnega pohoda na Kriško goro, ki ga je organizirala 
IPA RK Gorenjske.

Na pot smo se odpravili v zgodnjih jutranjih urah in se skozi 
megleno jutro prebili do Gorenjske, kjer nas je pričakalo to-
plo sonce in prijatelji iz IPA RK Gorenjske. Po uvodnem spo-
znavanju, pripravi in ogrevanju smo se pogumno odpravili 
na Kriško goro. Kljub strmemu pobočju je bila hoja po gozdu 
prijetna. Po dobri uri hoje smo prišli do vrha gore. 

Razgled izpred koče na Kriški gori nam je ponudil v soncu 
obsijan Triglav. Po zasluženem počitku, malici in ogledu 
bližnje okolice koče smo se po drugi poti odpravili v dolino, 
kjer smo nadaljevali z našim druženjem ob dobri hrani in 
kapljici, ki smo jo začinili še s pesmijo in harmoniko. Družili 
smo se do poznega popoldneva, ko smo se poslovili in se z 
lepimi spomini odpravili proti domu.

IPA regionalni klub Koper je v soboto, 23. februarja 2013, v 
športni dvorani »Burja« na Škofijah organiziral že XIII. tradici-
onalni mednarodni turnir v malem nogometu.  

 V prijateljskem in športnem vzdušju se je pomerilo 10 ekip 
policistov in pravosodnih policistov iz vse Slovenije, Srbije in 
Hrvaške. Vrstni red je bil:

1.  IPA Ljubljana  

2.  IPA Štajerska  

3.  PŠD SOTLA – IPA Celje 

4. IPA Dolenjska  

5. Zapori Maribor

6. ŠD BELINA – PP Koper 

7. Služba za varovanje in zaščito GPU MNZ Ljubljana 

8. IPA Subotica – Srbija 

9. IPA ISTRA – Hrvaška 

10. Zapori Koper  

Za najboljšega igralca turnirja je bil izbran igralec IPA Lju-
bljane Matej SIRONIČ in za najboljšega vratarja pa igralec 
IPA Štajerske Boštjan MOTALN. Pokal za FAIR PLAy je prejela 
ekipa IPA Subotice iz Srbije.  

Pohod članov 
IPA RK Dolenjske 
na Kriško goro

Policisti so 
igrali nogomet

Besedilo:
Nathalie Drčar Žbogar

Besedilo:
Milan Marinše
Podpredsednik IPA RK Koper 
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IPA sekcija Slovenije - Moto klub je v sodelovanju s Poli-
cijsko upravo Kranj in Svetom za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Mestne občine Kranj v soboto, 13. aprila 
2013, pred Mercatorjevim centrom Kranj na Primskovem 
organizirala preventivno prireditev, Vaša izkušnja, naš 
nasvet, varno v življenje.

Namen prireditve je bil usmerjen predvsem v izpopol-
njevanje v varni vožnji voznikov motornih koles in koles z 
motorjem. Voznik so bili  povabljeni na posebej pripravlje-
ne poligone. V obliki šole varne vožnje so bile prikazane 
nekatere vaje in pravila vožnje za njihovo varnejšo udeležbo 
v prometu. Vzporedno so bile aktivnosti namenjene tudi 
drugim udeležencem v prometu, predvsem preko osve-
ščanja o prometni preventivi in s prikazoma demonstracije 
reševanja prometnih nesreč. Mlajšim obiskovalcem je bil 
namenjen posebni program, ki je bil izveden v organizaciji 
Mestne občine Kranj. V letošnjem letu smo prireditvi dodali 
še nov segment, ki je bil namenjen voznikom koles, ki so 
prav tako udeleženci v cestnem prometu. Posebej za njih je 
bil postavljen dodatni poligon, kjer so petošolci opravljali  
kolesarski izpit, prav tako pa je razstavljalec koles in kolesar-
ske opreme obiskovalcem prestavil najnovejša varna kolesa 
in kolesarsko opremo.  

Varnostno preventivna pri-
reditev »vaša izkušnja - naš 
nasvet, varno v življenje«
Besedilo:
Rajko Šimunkovič 

Izpolnjeni so bili cilji prireditve z namenom, da bi opozorili, 
da so vozniki koles, koles z motorjem in motornih koles 
pogosto žrtve prometnih nesreč, izkoristiti znanje in izku-
šnje policistov ter ostalih strokovnjakov kot nasvet za večjo 
varnost  voznikov koles,  koles z motorjem in motornih koles 
v prometu, osveščanje o pravilnem ravnanju v prometnih 
nesrečah ter opozoriti in prikazati pravilno uporabo varno-
stnega pasu kot najučinkovitejše naprave za zaščito vseh 
potnikov v osebnih vozilih.

Prireditev si je ogledalo okoli 1000 obiskovalcev. Vesela in 
vzpodbudna pa je novica, da je bil otroško/kolesarski del pri-
reditve močno obiskan. Prireditve se je udeležilo tudi večje 
število otrok, ki so jih spremljali starši. 

Organizator je za motoriste, ki so se prireditve udeležili, in 
sodelujoče izvajalce, kakor tudi za kolesarje in motoriste, ki 
so na prireditev prišli, poskrbel za topel obrok in brezalko-
holno pijačo.

Na splošno prireditev lahko ocenimo kot zelo uspešno izve-
deno. Žal nam je tudi to leto le nekoliko ponagajalo vreme.

žIVLJENEJE IN DELO V REGIONALNIH KLUBIH
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V soboto, 31.8.2013, je pod Gabrjami pri Tolminu potekalo 
20. tradicionalno srečanje IPA ribičev muharjev, ki smo ga 
organizirali v sodelovanju z RD Tolmin.

Srečanje je družabne in  tekmovalne narave, zato smo kot 
vsako leto lovili lipana. Tekmovanje je bilo časovno omejeno 
med 09.00 in 13.00 uro. Po zaključeni tekmi je lahko vsak 
udeleženec nadaljeval z ribolovom na reki Soči, seveda brez 
odvzema rib.

Lovne mere so določene v merilih RD Tolmin. Tekmovalec, ki 
se je odločil, da bo s tekmovanjem zaključil, je o tem obvestil 
sodnika, da mu je izmeril ribo, vpisal vrsto in čas ulova.

Med posamezniki je bil najboljši :  

•	 Bojan Štefanič z ulovom šarenko 39 cm,

•	 Viktor Mlakar z ulovom šarenke 36,5cm,  

•	 Marko POVŠE z ulovom 36 cm šarenke.

Med ekipami je bila najuspešnejša  IPA Celje, sledila je IPA 
Ljubljana z ekipo iz Kočevja, tretje mesto pa je zasedla 
ekipa iz Kopra.

Po tekmovanju  se je druženje nadaljevalo pod Gabrjami, 
posebej gre zato zahvala našemu članu Iztoku ŠTUCINU, ki 
je priskrbel in podaril odojka, za kar smo mu vsi udeleženci 
iskreno hvaležni.  

Udeleženci srečanja se zahvaljujemo tudi RD Tolmin, so-
dnikoma Zoranu in Mirku  in družini BIZJAK za pomoč pri 
organizaciji in izvedbi srečanja.

V mesecu februarju 2013 smo se člani IPA RK Dolenjske in 
IPA RK Posavja družili na smučarskem dnevu na smučišču 
Cerkno. Udeležba je bila popolna, saj smo končno uspeli 
napolniti en avtobus, za nagrado pa nam je služilo tudi vre-
me, saj smo doživeli enkratno smuko v prelepem sončnem 
vremenu. Sklenili smo, da sodelovanje med obema Regio-
nalnima kluboma ohranimo in se v prihodnjem letu dobimo 
morda v še večjem številu.

20. Ribiško srečanje 
IPA v muharjenju 
na reki soči 2013

Smučarski dan 
na smučišču 
Cerkno

Besedilo:
Bruno Ipavec
Predsednik RK Nova Gorica

Besedilo:
Peter Županc
Predsednik RK Dolenjske 
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Predstavniki IPA regionalnega kluba Nova Gorica so v 
petek, 4. 10. 2013, svojemu članu - upokojenemu polici-
stu Dušanu Komarju iz Tolmina, izročili zbrana finančna 
sredstva solidarnostne pomoči.  Dušan Komar  je bil, dne 
17. 6. 2013, huje poškodovan pri eksploziji ročne bombe 
iz časa druge svetovne vojne. Dušanu je eksplozija bombe 
odtrgala obe roki, ostal je brez desnega očesa, posledice 
eksplozije bombe  pa so vidne tudi na obrazu. 

Zdravljenje poškodb bo za Dušana dolgotrajno in naporno, 
tedensko namreč obiskuje zdravnike v Ljubljani in Šem-
petru pri Gorici.  Zbrana sredstva solidarnostne  pomoči 
IPA združenja bodo pripomogla k nakupu protez, ki  bodo 
Dušanu omogočili  zadovoljevanje vsaj minimalnih življenj-
skih potreb.

Sredstva solidarnostne pomoči so bila zbrana iz sredstev 
IPA kluba  Nova Gorica in IPA sekcije Slovenije.

Solidarnostna pomoč 
Dušanu Komarju
Besedilo:
Bruno Ipavec
Predsednik IPA RK Nova Gorica

Najprej naj se opravičim, ker je pismo napisano na 
računalnik, vendar je za enkrat to edini način, da 
lahko nekaj napišem. 

Član IPA sem postal še v času, ko smo bili včlanjeni 
preko italijanske sekcije. Vedno sem čutil pripadnost 
temu društvu in se po svojih močeh trudil, da bi 
čim bolje delovalo. V zadnjih letih sem sicer precej 
popustil v delu in bodite prepričani, da mi je sedaj žal 
in bom v bodoče to poskušal popraviti.

Vaše dejanje, da ste mi namenili finančno pomoč mi 
pomeni veliko, saj bo kamenček do nakupa boljših 
protez, oz. pripomočkov. Veliko pa mi pomeni tudi 
odnos društva kot institucije, do svojih članov. V 
prvem momentu me je obšlo čustvo zahvale, da imam 
prijatelje in sočlane v društvu. Takoj zatem pa čustvo 
ponosa, da sem lahko član takega kolektiva - društva, 
ki tako lepo skrbi za svoje člane in njihove svojce.

Saj bi našel še veliko besed za zahvalo, vendar mislim, 
da sem potrebno  povedal.

Prosim, da zahvalo posredujete tudi IPA združenju. 

S spoštovanjem Vaš prijatelj in član

Dušan KOMAR l.r.

Tolmin,  04.10.2013     

Zahvala
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Program dela Upravnega odbora sekcije 
temelji na konkretizaciji  programskih 
izhodišč, ki so bila sprejeta na VII. kon-
gresu IPA sekcije Slovenije, dne 22. 10. 
2011, v Kranjski Gori. 

Delo zveze v letu 2014 bo temeljilo na 
temeljnih načelih in ciljih IPA mednaro-
dnega policijskega združenja, določenih v 
mednarodnem statutu in statutu IPA med-
narodne policijske zveze - sekcije Slove-
nije in njima podrejenim pravnim aktom.  

Zagotavljali  bomo  izvorno  poslanstvo  
združenja  in  uveljavljanje  gesla – služiti 
prijateljstvu.

V okviru temeljnih dejavnosti, ki še na-
prej ostajajo osnovno vodilo za delovanje 
sekcije, bomo:  

• Vzpodbujali in sodelovali pri naveza-
vi prijateljskih stikov in mednarodnem 
sodelovanju na nivoju regionalnih klu-
bov in  sekcij.

• Izvrševali mednarodne obveznosti, do-
ločene z akti IPA svetovne organizacije 
ter storili vse, da bo tudi naša sekcija 
pridobila eno izmed funkcij v PEB-u.

• Vzpodbujali kulturne povezave, po-
klicno izmenjavo izkušenj, še posebej 
pa medsebojno pomoč na socialnem 
področju.

• S svojim delom  krepili ugled  zveze, 
regionalnih klubov in s tem tudi Poli-
cije,  Carine in Uprave za izvrševanje 
kazenskih sankcij.

• Z javnim delovanjem  pozitivno  vpli-
vali na odnose med policisti in drža-
vljani.

• Organizirali, podpirali in sodelovali pri 
kulturnih, športnih in drugih priredi-
tvah, organizirali in izvajali strokovna 
predavanja, seminarje in posvetovanja.

• V okviru možnosti se vključevali v 
vsakoletna srečanja mladih in medna-
rodno izmenjavo mladih policistov v 
skladu s programom svetovne  organi-
zacije.    

• Podpirali dejavnosti zbirateljev, radioa-
materjev, motoristov in druge aktivno-
sti, ki so skladne s temeljnimi načeli in 
cilji združenja.

• Okrepili sodelovanje z vodstvom Po-
licije na vseh nivojih  z namenom še 
boljšega medsebojnega sodelovanja na 
posameznih področjih (usposabljanje, 
preventivne aktivnosti, izvajanje sku-
pnih projektov  idr.).

• Se udeleževali in sodelovali na regio-
nalnih in mednarodnih izobraževanjih, 
posvetih, konferencah, kongresih in 
drugih dejavnostih.

Še posebej bomo:

• Okrepili delo kulturne, profesionalne 
in socialne komisije.

• Povečali aktivnosti na področju pro-
fesionalnih zadev, predvsem z organi-
zacijo strokovnih seminarjev, okroglih 
miz ipd.

• Sproti z vidika veljavne zakonodaje 
vsebinsko preverjali interne pravne 
akte in jih v primeru potreb izjemoma 
sprejeli, dopolnili ali spremenili v skla-
du z 20. členom statuta.

• Posebno skrb namenili delu na social-
nem področju ter članom, ki se znajde-
jo v socialni stiski.

• Okrepili sodelovanje s Policijo na vseh 
področjih iz pristojnosti IPA, s ciljem 
krepitve partnerskega odnosa.

• Povečali intenzivnost dela Upravnega 
odbora sekcije oziroma vsakega člana 
Upravnega odbora z namenom večje 
učinkovitosti dela sekcije in regional-
nih klubov.

• Vzpodbujali sodelovanje sekcije in re-
gionalnih klubov s sekcijami sosednjih 
držav in regionalnih klubov  (Avstrije, 
Italije, Madžarske in Hrvaške).

• Okrepili sodelovanje z ostalimi stano-
vskimi organizacijami, ki delujejo v 
okviru slovenske Policije.

• Intenzivirali obveščanje o delu in vlogi 
IPA, tako notranje kot tudi zunanje jav-
nosti z namenom še večje prepoznav-
nosti naše organizacije. 

• Vsebinsko dopolnili in obogatili sple-
tno stran sekcije na spletu.

• Za delovanje sekcije poskušali pridobi-
ti dodatna finančna sredstva iz virov, ki 
jih določa statut.

Programske usmeritve za delo bomo izva-
jali v okviru razpoložljivih finančnih sred-
stev, pridobljenih z viri, ki jih določa statut. 

1. Obravnavanje nalog zveze na 
sejah upravnega odbora
Upravni odbor IPA sekcije Slovenije bo v 
skladu s statutom zasedal na rednih  sejah, 
in sicer v mesecih:  februar,  april,  maj,  
junij,  september, oktober in december. 

Upravni odbor bo imenoval organizacij-
ski odbor za pripravo in izvedbo VIII. 
kongresa IPA sekcije Slovenije, ki bo ok-
tobra 2014. Na sejah bo sprejemal poro-
čila o pripravah organizacijskega odbora. 

Posebno pozornost bomo namenili tudi 
povezovanju in sodelovanju z drugimi 
stanovskimi organizacijami v Policiji v 
vsebinah, ki so nam skupne, glede na de-
javnost posamezne organizacije.  

Na podlagi podpisanega Sporazuma o 
sodelovanju  med IPO in Policijo se pri-
pravijo vsebine, ki se nato ponudijo Poli-
ciji v skupno izvajanje, kot so:

preventivne akcije, mednarodna izmenja-
va policistov, okrogle mize, usposablja-
nje oz. izobraževanje in športne priredi-
tve do oktobra 2014.

Predloge socialne komisije bo upravni 
odbor sprotno obravnaval – tudi na dopi-
snih sejah predloge za takojšnjo socialno 
pomoč našim članom ali članom drugih 
sekcij, če se bodo znašli v stiski in bodo 
to pomoč potrebovali.

Predvsem pa bomo s pomočjo  komisij 
poskušali regionalne klube usmerjati v 
organizacijo strokovnih seminarjev, sim-
pozijev in posvetov .

2.   Mednarodna dejavnost sekcije
• Stalno vzdrževanje stikov z mednaro-

dnim vodstvom - PEB, drugimi sekci-
jami in njihovimi notranjimi organiza-
cijskimi oblikami.

Program dela Upravnega odbora za leto 2014
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December 201432 • Izvrševanje mednarodnih obveznosti, 
določenih z akti IPA svetovne    orga-
nizacije.

• Udeležba članov Upravnega odbora na 
mednarodnih srečanjih, obletnicah in 
kongresih, ki so pomembni za navezo-
vanje novih stikov in utrjevanje že ute-
čenih prijateljskih vezi med sekcijami.

• Sestanek predstavnikov IPA medite-
ranskih držav – junij 2014 .

• Udeležba na  konferenci IPA sekcij 
Srednje in Vzhodne Evrope na Hrva-
škem,  od 22. do  24. maja 2014, v Puli. 

• Povezava s starimi in novimi sekcijami 
na območju Balkana, in sicer s ciljem 
povezave v skupino sekcij in vsako-
letno srečanje za dogovore o skupnih 
nastopih v mednarodni dejavnosti 
(Slovenija, Hrvaška, Srbija, BiH, Ma-
kedonija, Črna Gora, Bolgarija, Ro-
munija in po dogovoru še z drugimi). 
Organizator prvega srečanja je IPA 
sekcija Hrvaške.

• Udeležba na 20. obletnici IPA sekcije 
Bolgarije, od 4. do 7. junija 2014.

• Udeležba na XVIII. kongresu IPA sek-
cije Avstrije, od 22. do 24. maja 2014. 

• Član mednarodne notranje komisije se 
bo udeležil sestanka komisije.

• Udeležba na Srečanju mladih v organi-
zaciji IPA sekcije Francije. 

• Sestanek ožjega Upravnega odbora z 
vodstvom IPA sekcije Srbije – spomla-
di 2014 v Srbiji.

• Sestanek ožjega Upravnega odbora z 
vodstvom IPA sekcije Hrvaške – jeseni 
2014 na Hrvaškem. 

• Udeležba na 39. IEC konferenci v Pot-
sdamu, od  2. do 7. septembra 2014.

• Spodbujanje profesionalne povezave 
in sodelovanja, poklicne izmenjave 
izkušenj, izmenjave in izobraževanja 
policistov.

3. Programi dela komisij  
Profesionalna komisija

• Izvrševanje mednarodnih obveznosti, 
določenih z akti IPA svetovne organi-
zacije.

• Spodbujanje profesionalne povezave 
in sodelovanja, poklicne izmenjave 
izkušenj, izmenjave in izobraževanje 
policistov. 

• Sodelovali bomo in dajali pobude pri 
nudenju sprememb v okviru profesio-
nalnega dela, predvsem preko medna-
rodnega delegata in ostalih članov.

• Zelo pomembno delo v naslednjem 
letu bo poskušati – kljub nastalim eko-
nomskim problemom – obuditi orga-
niziranje okroglih miz v posameznih 
regionalnih klubih ter  podpirati in so-
delovati pri okroglih mizah, posvetih 
in seminarjih ter organizaciji in izvedbi 
strokovnih predavanj, seminarjev, po-
svetovanj itd. To je v dveh preteklih 
letih skoraj zamrlo.

• V okviru IPA mednarodne fundacije 
»Arthur Troop šolnine za izobraževa-
nje« bo profesionalna komisija zbrala 
prošnje za omenjeno šolanje in na pod-
lagi mnenj in proučitve Upravnemu 
oboru predlagala kandidate za omenje-
no izobraževanje.

• V vsakem koledarskem letu lahko po-
samezna sekcija zaprosi oz. predlaga 
enega kandidata ali kandidatko za šo-
lanje oz. izobraževanje.

• V okviru možnosti se bomo vključevali 
v vsakoletna predavanja na seminarjih 
v Gimbornu in mednarodno izmenjavo 
mladih policistov v skladu s progra-
mom profesionalne komisije v okviru 
svetovne  organizacije.

• Sodelovali bomo in dajali pobude v 
skladu z dogovorom med IPA sekcijo 
in GPU o sodelovanju  aktivnih poli-
cistk in policistov  v okviru mednaro-
dnih izmenjav. 

Kulturna komisija
• Priprava letnega poročila za leto 2013 

za mednarodno kulturno komisijo v 
mesecu februarju 2014.

• V mesecu januarju bomo opravili izbor 
udeležencev srečanja mladih, ki bo v 
juliju in avgustu 2014 v organizaciji 
IPA Francije. 

• Organizirali bomo sestanek v mesecu 
marcu ter nanj povabili tudi predstav-
nike oziroma predsednike posameznih 
interesnih dejavnosti. 

• V mesecu novembru bomo organizirali 
sestanek, na katerem bomo pripravili 
razpis za srečanje mladih ter sprejeli 
program dela za leto 2015.

• Ob koncu leta bomo izdali IPA revijo o 
delu v sekciji in posameznih regional-
nih klubih.

• Izvedli bomo razpis o tekmovanju pi-
scev esejev, fotografiji in drugih aktiv-
nostih s področja kulture, ki jih vodi in 
organizira svetovna organizacija.

• Nudili bomo pomoč pri izvedbi aktiv-
nosti radioamaterjev, zbirateljev po-
licijskih insignij, motoristov oziroma 
drugih interesnih dejavnostih.

• Nudili bomo pomoč pri izvedbi kulturnih 
prireditev ob različnih aktivnostih IPA.

Socialna komisija
• Izdelava poročila o delu socialne komi-

sije v letu 2013 (februar).

• Priprava predloga programa dela soci-
alne komisije za leto 2014 (februar).

• Priprava letnega poročila sekcije Slo-
venije za leto 2013 za mednarodno so-
cialno komisijo (februar).

• Sestanek socialne komisije (marec).

• Obravnava zaprosil in priprava predlo-
gov UO IPA sekcije za dodeljevanje po-
moči članicam in posameznikom s po-
dročja dela socialne komisije (vse leto).

• Sodelovanje z UO in članicami sekcije 
pri iskanju zunanjih partnerjev in skle-
panju pogodb o medsebojnem sodelo-
vanju (vse leto).

• Sodelovanje z UO in članicami sekcije 
pri iskanju počitniških  in nadomestnih 
IPA objektov (vse leto).

• Pomoč članom tujih sekcij pri organi-
zaciji obiska v Sloveniji.

• Sodelovanje in pomoč pri delu drugih 
komisij sekcije in IEC delegata (sre-
čanje mladih, sprejem in organizacija 
obiskov tujih skupin članov IPA itd.).

• Sodelovanje pri pobudah in aktivnostih 
mednarodne socialne komisije.

• Realizacija posameznih točk programa 
dela socialne komisije za mandatno 
obdobje na podlagi posameznih do-
godkov in izkazanih potreb (vse leto).



4.  Naloge sekcije na področju  
     finačnega in materialnega                                  

 Poslovanja
• Do meseca februarja 2014 se pripravi 

zaključni račun o poslovanju sekcije za 
leto 2013.

• Izdelava finančnega načrta za leto 2014.

• Delež članarine za sekcijo regionalni 
klubi nakažejo blagajniku sekcije do 
marca 2014.

• V skladu z mednarodnim statutom se 
izvede delež plačila članarine medna-
rodnemu policijskemu združenju do 
31. marca 2014.

5. Druge dejavnosti sekcije:
• Izdelajo se poročila za mednarodne or-

gane o delu sekcije v letu 2013, in sicer:

• Poročilo o organizacijskem razvoju.             

• Poročilo za mednarodno kulturno ko-
misijo.

• Poročilo za mednarodno socialno ko-
misijo.               

• Poročilo za mednarodno profesionalno 
komisijo.

• Priprava vsebine za partnersko sodelo-
vanje s policijo v letu 2015.     

Tekoče se urejajo evidence članstva in 
izdajanje izkaznic novim članom. Pose-
bej bomo na evidenco in točnost podat-
kov pozorni pred naročilom  izdaje novih 
članskih izkaznic. Nov računalniški pro-
gram omogoča lažje vodenje evidenc in 
spremljanje gibanja članstva po klubih.

6. Obveščanje članstva
Sprotno urejanje spletne strani sekcije 
www.ipaslovenija.org.  

Izdali bomo eno številko  IPA novic.

Vodenje ažurnega seznama popustov za 
člane IPA, ki nam jih priznajo številne 
organizacije in podjetja iz celotne Slove-
nije. 

Z aktualnimi prireditvami in ostalimi po-
membnimi informacijami bomo člane se-
znanjali tudi preko spletne strani Policije 
ter preko službenih in zasebnih elektron-
skih naslovov.

7. Dejavnost regionalnih klubov 
Strokovna dejavnost klubov

1. Organizacija okrogle mize na temo 
“IPA RK Ljubljana - danes - jutri”, v 
organizaciji RK Ljubljana.

2. Preventivna prireditev: Varno na poči-
tnice s kolesarskim maratonom, v orga-
nizaciji RK Pomurje.

3. Okrogla miza na temo: Preventiva na 
področju zatiranja kriminalitete,v orga-
nizaciji RK Pomurje.

4. Okrogla miza na temo: »Policijsko 
delo v skupnosti«, v organizaciji IPA 
RK Gorenjske, v mesecu juniju 2014.

5. Organizacija  razstave o zgodovini Po-
murske policije, RK Pomurje.

6. Volilna skupščina RK Nove Gorice.

7. Izvedba »treninga varne vožnje za IPA 
člane«, v organizaciji RK Celje.

8. Izvedba IPA tekmovanje v orientaciji - 
Gorica pri Slivnici 2014, v organizaciji 
RK Celje. 

Obletnice in kulturne prireditve:
1. Pustni ples, v organizaciji  RK Ljublja-

na

2. Tradicionalni IPA – Valentinov ples, v 
organiza ciji RK Koroške.

3. IPA ples za  Dan žena, v organizaciji 
RK Celje.

4. Sodelovanje v organizaciji proslav ob 
Dnevu policije v okviru Policijskih 
uprav, junij 2014, regionalni klubi.

5. Družinski piknik za člane in njihove 
družinske člane ter predstavnike regi-
onalnih klubov iz tujine, v organizaciji  
RK Ljubljana.

6. Organizirali bomo gledališko predsta-
vo ali koncert za člane IPA. Na predsta-
vo bomo vabili  člane IPA iz Slovenije, 
v organizaciji  RK Koper. 

Športne in druge dejavnosti:
1. Organizacija in izvedba veleslaloma 

za pokal IPA sekcije Slovenije – Golte 
2014, v organizaciji  RK Celje.

2. Kolesarske dirke v organizaciji več RK 
za pokal IPA sekcije Slovenije, z za-
ključkom v Novi Gorici.

3. 14. mednarodni turnir v malem no-
gometu v dvorani v  Škofijah, februar 
2014, v organizaciji RK Koper.

4. Mednarodno tekmovanje v kegljanju 
za Pokal IPA, v organizaciji RK Po-
murje.

5. 10. jubilejno »žegnanje« motorjev, maj 
2014, v organizaciji RK Gorenjske.

6. Družabna prireditev: »Igre na vodi« v 
mesecu juniju 2014, v organizaciji  RK 
Pomurje.

7. Teniški turnir dvojic v Domžalah, junij 
2014, v organizaciji  RK Ljubljana.

8. Ribiško srečanja članov IPA na mor-
ju »IPA ribičija 2014«, julij 2014, RK 
Koper.

9. Ribiška tekmovanja, v organizaciji RK 
Celje, Ljubljane, Štajerske in Pomurja.

10. Ribiško tekmovanje v muharjenju 
»Muharjenje na Soči«, september 
2014, v   organizaciji  RK Nova Gorica.

11. Pohod na Košenjak, v organizaciji 
RK Koroška.

12. Planinski dnevi in Kekčeva dežela,  ju-
nij 2014, v organizaciji RK Gorenjske.

13. Tek na Tabor za pokal IPA Koper in 
pohod po Kosovelovi poti v Sežani, 
avgust 2014, v organizaciji RK Koper.

14. Organizacija kolesarskega izleta, avgust 
2014, v organizaciji RK Gorenjske.

Zgoraj navedene tradicionalne in druge 
prireditve so namenjene vsem članom 
IPA sekcije Slovenije. V okviru možno-
sti se jih bodo udeležili  člani Upravnega 
odbora. 

Točni  datumi  aktivnosti v IPA sekciji 
Slovenija bodo objavljeni v Koledarju 
prireditev  na spletni strani IPA  sekcije 
Slovenije.

Program dela je UO IPA sekcije Sloveni-
je sprejel na XV. seji, 30. novembra 2013, 
v Celju.

Stanislav Ficko 
Predsednik

Istvan Lipnik
Generalni sekretar



December 201434

Na turistični kmetiji Guida Mahniča  v Dragonji so se v sredo, 
24. julija, ob 12. uri, srečali minister za notranje zadeve 
Republike Slovenije dr. Gregor Virant in minister za notranje 
zadeve Republike Hrvaške Ranko Ostojić z delegacijama. V 
delegaciji slovenskega ministra je bil še generalni direktor 
Policije Stanislav Veniger in direktor PU Koper Danimir Re-
bec. V spremstvu hrvaškega ministra pa je bil glavni ravnatelj 
Policije Vlado Dominić in načelnik Policijske uprave istarske v 
Puli Dragutin Cestar ter načelnica Policijske uprave primor-
sko-goranske v Rijeki Senka Šubat. 

Neformalnega dela srečanja, ki ga je organiziral nekdanji 
poslanec Miroslav Klun, so se udeležili tudi predstavniki IPA 
- Mednarodnega policijskega združenja s Hrvaške - Regio-
nalni klub »IPA ISTRA« ter iz Slovenije - iz Regionalnega kluba 
Koper. V sproščenem in prijateljskem ozračju so z izbrano 
kapljico iz kleti Mahnič nazdravili vstopu Hrvaške v Evropsko 
unijo z željo, da bi dobri medsebojni odnosi postali še boljši.

V petek, 30. novembra 2012, so se tradicionalno srečali pred-
stavniki IPA (Iinternational Police Association) mednarodne 
policijske zveze iz Kopra s stanovskimi kolegi s Hrvaške, iz 
Istre, in kolegi iz Italije, in sicer iz Trsta in Lignana Sabiadoro.

Srečanje je bilo v restavraciji »Boccaporta« v marini v Pomer-
ju pri Puli. Srečanje so poleg predstavnikov IPA pozdravili 
tudi župan mesta Medulin Goran BUJIČ; donedavni direktor 
Policijske uprave Istarske   Mladen BAŠKOVIĆ ter nekda-
nji  predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in 
nekdanji poslanec  Slovenskega parlamenta Miroslav KLUN.

Srečanje notranjih 
ministrov in 
predstavnikov 
IPA v Dragonji

Srečanje 
prijateljev IPA 
iz Slovenije, 
Italije in Hrvaške

Besedilo:
Milan Marinšek
Podpredsednik IPA RK Koper 

Besedilo:
Peter Županc
Predsednik RK Dolenjske 

žIVLJENEJE IN DELO V REGIONALNIH KLUBIH



December 2014 35

IPA regionalni klub Gorenjske je letos že 22. organiziral 
planinski dan za vse članice in člane, njihove družine ter pri-
jatelje IPE. Za spremembo smo se letos odločili za pohod na 
Kriško goro nad Tržičem. Tako smo se zbrali v soboto, dne 14. 
9. 2013, v jutranjih urah pred planinskim zavetiščem - Kočo 
v Gozdu.

 Po uvodnem nagovoru predsednika kluba Vinka Otoviča 
je pohodnike nagovoril še predsednik IPA sekcije Slovenije 
Stanislav Ficko. Po uvodni kavi ali čaju smo odšli na planinski 
pohod v smeri Kriške gore. Pohoda se je udeležilo petdeset 
udeležencev, ki so uživali v prelepem sončnem vremenu. 
Med njimi je bila tudi skupina naših prijateljev z Dolenjske 
na čelu s predsednikom IPA Dolenjske Petrom Župancem.

IPA planinski dan, 
pohod na Kriško goro 1471 m
Besedilo:
Vinko Otovič

Pot nas je vodila po običajni pohodni poti skozi gozd do 
Kriške gore. Ko smo prispeli do Koče na Kriški gori, smo imeli 
čudovit razgled na okoliške hribe. Seveda smo se pri Koči 
odpočili, okrepčali in se vrnili nazaj v dolino po razgledni 
ovčji poti.

Organizatorji so pripravili vse potrebno, da nismo bili na cilju 
v gostišču Koče v Gozdu niti lačni niti žejni. Peter z Dolenjske 
je poskrbel za pester družabni popoldan ob harmoniki. Vsak 
udeleženec je prejel tudi spominsko majico.

V letu 2014 bomo v mesecu juniju v okviru Alpe-Adria 
organizirali IPA planinske dneve, na katerih bomo gostili tudi 
člane IPA iz Avstrije, Italije , Hrvaške in Nemčije.

žIVLJENEJE IN DELO V REGIONALNIH KLUBIH
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V mesecu avgusta je Regionalni klub IPA Nova Gorica prejel 
vabilo na mednarodno srečanje IPA Bosne in Hercegovine, 
v Modriči, med 27. 9. in 29. 9. 2013. Upravni odbor je potrdil 
udeležbo štirih članov kluba, in sicer Draga Kumerja, Jakoba 
Čeferina, Ivana Ambrožiča in Alojza Žeraka. Žal se je pred 
odhodom Ivan Ambrožič poškodoval.

Delegacija je prispela v Modričo popoldne nekaj po drugi 
uri. V centru mesta so se srečali s predstavniki gostitelja ter 
drugimi prispelimi delegacijami iz Bolgarije in Kosova. V Re-
čanih so se namestili v starejših bungalovih centra rdečega 
križa Modriče. Po namestitvi so odšli  na sprejem k županu 
občine Modriča Mladenu Krekiću, ki je bil pred vojno in v 

Člani IPA Nova Gorica na 
mednarodnem srečanju  
IPA »Modriča 2013«
Besedilo:
Alojz Žerak

kotličku na prostem ognju. Ekipa našega kluba se je najbolj 
izkazala v kuhanju »pasulja«, saj so pod taktirko izkušenega 
Draga in Jakoba skuhali daleč najboljšega, kar so pri kosilu v 
nadaljevanju ocenili vsi prisotni.

V popoldanskem času je sledil še ogled manastira Duga 
Njiva, nato pa so se v Modriči udeležili strokovne tribune pod 
naslovom »Sodobni policija v službi občanov«. Strokovno 
tribuno sta v sproščenem razgovoru vodila predstavnika RK 
IPA Novi Sad Milan Ilić in Dragan Milić. V sproščeni razpravi 
so sodelovali udeleženci srečanja, obiskovalci in predstavniki 
medijev. Predstavniki iz IPA Nova Gorica so predstavili razvoj 
slovenske policije na področju dela v skupnosti. Po končani 
strokovni tribuni je vsak udeleženec prejel certifikat o sode-
lovanju. Na željo novinarjev je  predstavnik našega kluba dal 
intervju za prisotne novinarje.

Sledila je svečana večerja v lokalu Grodonija, kjer je prisotne 
pozdravil predsednik RK IPA Nedo Savić. V slavnostnem delu 
je bila podpisana listina o pobratenju med  IPA Doboj  in  IPA 
Gnjilane s Kosova. Gostitelj je podelil priznanja za najbolj 
uspešne tekmovalce v jutranjih tekmovanjih, in sicer sta ku-
harja  IPA Nova Gorica, Drago Kumar in Jaka Čeferin,  osvojila 
prvo mesto. Ob tej  priložnosti so si udeleženci izmenjali  tudi 
priložnostna darila sodelujočih IPA klubov. 

Na srečanju so se spletla nova prijateljstva, izmenjale so se 
izkušnje pri našem delu na poklicni ravni kot delu v orga-
nizaciji IPA. Ob odhodu domov je predsednik RK IPA Doboj 
izrekel iskreno zahvalo za naš prispevek na drugem medna-
rodnem srečanju, ki so ga organizirali.

Servo per amikeco!

času vojne  v BiH komandir policijske postaje. Župan Krekić 
je vsem udeležencem srečanja zaželel prisrčno dobrodo-
šlico. Predstavil je vlogo in pomen občine pri pomoči IPI. V 
prijateljskem vzdušju so  z županom izmenjali mnenja ter  
priložnostna darila.  Alojz Žerak se je županu v imenu vseh 
zbranih delegacij zahvalil za sprejem in dobrodošlico. Po 
končanem sprejemu so se vrnili na večerjo v Rečane.  Ob 
odlični domači hrani in glasbi harmonikarja se  je druženje 
nadaljevalo pozno v noč.

Na deževno soboto, po zajtrku, so sodelovali v tekmovanju 
streljanja z zračno puško, pikadu in kuhanju »pasulja« v 

žIVLJENEJE IN DELO V REGIONALNIH KLUBIH
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Spomladi je po pregledu seznama seminarjev, ki bodo v 
okviru IPA potekali v IBZ centru v Gimbornu v  Nemčiji v 
meni zanimanje vzbudil predvsem seminar »Politični eks-
tremizem«, saj ta pojav v povezavi z demonstracijami tudi v 
Sloveniji dobiva vedno večji pomen pri delu policije.

Na moje veliko veselje je vodstvo IPA RK Ljubljana prisluhni-
lo moji prošnji, tako da sem se, med 15. in 19. 7. 2013, v Gim-
bornu udeležil navedenega seminarja.  Seminar je potekal 
v nemščini in angleščini, udeleženci pa smo prišli iz Grčije, 
Irske, Italije, Norveške, Nemčije in Slovenije. 

Prvi dan je bil namenjen medsebojnemu spoznavanju ude-
ležencev ter predstavitvi dosedanjih izkušenj posamezni-
kov s problematiko političnega ekstremizma. V naslednjih 
dnevih so uveljavljeni gostujoči predavatelji predstavili 
primere političnih gibanj in strank, ki so po svojem načinu 
delovanja opredeljene kot ekstremistične. Gre za primere 
stranke Severna Liga v Italiji, Sinn Fein in IRA na Irskem, 
Svobodnjaške stranke Geerta Wildersa na Nizozemskem 
in salafizem, ki se kot reformistično islamistično gibanje 
pojavlja tudi v Nemčiji.

V delavnicah, ki so sledile, smo udeleženci poskušali najti 
razloge za relativno velik uspeh ekstremističnih političnih 
gibanj, ki pa je običajno pogojen in neposredno povezan s 
karizmatičnim vodjem, saj praviloma stranke izgube večji 
del privržencev kmalu potem, ko se vodja umakne iz poli-
tičnega življenja oz. je stranka s svojim delovanjem presegla 
prag zakonitosti, tako pri svojem finančnem poslovanju 
kakor tudi s populističnim in agresivnim nastopanjem v 
javnosti (protesti, neredi, grafiti, uničevanje premoženja pri-
seljencev …). Dobro okolje za vzpon ekstremističnih strank 
je tudi slabšanje ekonomskega položaja družbe, za »krivce« 
pa so najpogosteje določeni priseljenci. 

En dan je bil namenjen obisku kölnske policije (Polizeipresi-
dium Köln), kjer nam je bil predstavljen problem salafizma, 
ki je novo fundamentalistično islamistično gibanje v Evropi 
in Nemčiji. Gre za islamistično gibanje, ki religijo utemeljuje 
na direktni interpretaciji korana, pripadniki pa zavrača-
jo model moderne zahodne družbe, kar izražajo tudi na 
prostestih, neredih in s terorističnimi dejanji. Ogledali smo si 
prostore, v katerih deluje policija, eno od mestnih policijskih 
postaj, opremo ter vozila, ki jo pri svojem vsakodnevnem 
delu uporabljajo nemški policisti.      

Udeležba na IPA  
seminarju v Gimbornu
Besedilo:
Aleš Marn
PU Ljubljana

Popoldan in večer smo izkoristili za ogled Kölna in okušanje 
lokalnih kulinaričnih posebnosti.

Posebnost seminarjev v Gimbornu je gotovo v tem, da se 
graščina Gimborn nahaja daleč stran od naseljenih območij 
in so udeleženci na ta način »prisiljeni« k celodnevnemu dru-
ženju. To pa se največkrat konča pozno zvečer ob sproščenih 
splošnih razpravah v srednjeveški grajski kleti, ki je za te 
potrebe prirejena v nekakšne klubske prostore. 

Vodstvu IPA RK Ljubljana se resnično zahvaljujem, da 
mi je bila omogočena udeležba na seminarju, če bo le 
možno pa se bom katerega od seminarjev v Gimbornu v 
prihodnje še udeležil.

žIVLJENEJE IN DELO V REGIONALNIH KLUBIH
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Letos so se policisti PPP Murska Sobota, člani IPA RK za Po-
murje, že drugič udeležili vodnih iger oziroma mednarodne-
ga tekmovanja IPA v vodnih disciplinah, ki so jo organizirali 
prijatelji iz IPA Zala Megyei Egyesület z Madžarske. Tekmo-
vanje je potekalo na kopališču jezera Gébart v neposredni 
bližini kopališča AquaCity Zalaegerszeg. Tekmovanja se je 
udeležilo štirinajst ekip, članov in prijateljev mednarodnega 
združenja policistov IPA.

Po lanskoletnem uspehu slovenskih ekip, takrat smo osvojili 
drugo in tretje mesto, je organizator tekmovanja letos spre-
menil pravila. Tekmovalo se je v čolnih s po štirimi tekmo-
valci, in sicer na tako imenovani zmajski ladji, kjer so tekmo-
valci veslali drug proti drugemu. Tekmovanje so spremljale 
številne prevrnitve čolnov, kar je številno občinstvo pozdra-
vilo s krepkim aplavzom. Tako uspeh naše ekipe tudi letos ni 
izostal, saj se je naš čoln največkrat prevrnil.

Organizatorji so tekmovalce pogostili s kosilom in večerjo v 
Počitniškem kampu Gébárt, kajti tekmovanje in druženje se 
je zavleklo v pozno popoldne.

Kot vsako leto  je tudi letos IPA RSKP Štajerska, 14. 9. 2013, 
organizirala piknik za vse člane IPA RSKP Štajerske ter 
njihove družinske člane ob ribniku Ribiške družine v Račah. 
Na pikniku je bilo okrog 100 članov IPA Štajerske s svojimi 
družinski člani ter predstavniki IPA iz Avstrije. 

V okviru piknika je potekalo ribiško tekmovanje, ki ga je 
organizirala ribiška sekcija, ki deluje v okviru  RSKP IPA Štajer-
ske. Tekmovanja se je udeležilo 12 ribičev, katerim  je uspelo 
uloviti kar 110 kilogramov rib. 

Najboljšim sta priznanja in pokale podelila direktor Policijske 
uprave Maribor Danijel Lorbek in predsednik IPA RK Štajer-
ske Robert Mesiček. Prvo mesto je zasedel Davorin Turk z 
ulovom težkim 29.780 g, drugi je bil Miran Brumec 15.320 g 
in tretji Drago Turk z 12.600 g. Najstarejši udeleženec je bil 
Hinko Frank.    

Več o našem delu in aktivnostih si lahko preberete na spletnih 
straneh IPA RK Štajerske mb.ipaslovenija.org/index.php

Udeležba na 
vodnih igrah na 
Madžarskem

Utrinki z IPA 
piknika za člane 
IPA Štajerske

Besedilo:
IPA RK za Pomurje

Besedilo:
Albin Gradišnik                                                                                                        
Član UO zadolžen za informiranje

Predstavniki IPA Steiermark

Utrinek iz ribolova
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Zgodaj zjutraj, 4. oktobra 2013, se je pisana druščina članov 
IPA RK Gorenjske ter njihovih zakoncev, znancev in prijate-
ljev odpravila na tridnevni izlet.  Z udobnim avtobusom turi-
stične agencije, ki vsako leto poskrbi za prijetno in predvsem 
varno vožnjo, smo se preko Avstrije odpeljali proti Nemčiji. 
Naš prvi cilj je bil nemško mesto Ulm, kjer smo si ogledali 
mogočno katedralo z najvišjim zvonikom na svetu. Da je to 
res, lahko potrdim osebno, saj sva se po ogledu katedrale z 
ženo odpravila na vrh. Hodiš 10-15 minut po ozkem, močno 
zavitem spiralastem stopnišču, kjer je prehitevanje domala 
nemogoče. Toda če te priganja čas, moraš storiti tudi to. In 
to večkrat. Pogled na z občasno s soncem obsijano mesto 
z vrha zvonika, ki ga obhodiš po ozkem hodnik v krogu, 
je bil božanski. Pogled seže zelo daleč na vse strani dokaj 
ravne pokrajine. Premikaš se skupaj z ostalimi obiskovalci. 
»Na zemljo« se vrneš po drugem stopnišču, ki je namenjen 
le za spust.  Zopet spirale. Zaradi hitrosti je bila pri spušča-
nju potrebna previdnost zaradi vrtoglavice. Z avtobusom 
smo se odpeljali proti mestu Neustadt an der Weinerstraße. 
Že samo ime mesta pove, po čem je znano. Vinska cesta 
se razteza precej daleč med mesti, kjer je narava bogata z 
vinorodno trto. V mestu smo si ogledali nekaj znamenitosti, 
nato pa je sledila pokušina vin. Pravzaprav se je vse skupaj 
dogajalo na velikem mestnem trgu. Zanimivo je, da vsak 
gost ob naročilu pijače plača tudi akontacijo za kozarec, v 
katerem mu postrežejo. Če  želi zadržati spominek, akonta-
cija ostane prodajalcu. Posel jim cveti. Sledila je večerja in 
nočitev v hotelu Europa v mestu Ludwigshafen. 

Nemčija 2013 – 
izlet IPA RK Gorenjske
Besedilo:
Marjan Madjar

Drugi dan zgodaj zjutraj nas je čakal Rüdesheim. Priti  tja je 
najlažje in najhitreje s trajektom preko reke Ren, saj daleč 
naokoli ni nobenega mostu. Vso pot nas je spremljal dež, 
vendar to ni pokvarilo vzdušja. Ob izstopu iz avtobusa je v 
oči najprej zbodla gondola na vrhu griča. Pod njo so se raz-
tezali vinogradi, do koder je segel pogled v meglenem jutru. 
Stopili smo v ozko ulico in vodnik Srdjan je povedal, da se 
vse dogaja tu in v naslednji ulici. In res je bilo tako, drugje je 
vladalo mrtvilo, čeprav je bilo polno turistov. Čas je bil skopo 
odmerjen in potrebno je bilo pohiteti. Nekateri so sedli in 
spili kavo ali kaj močnejšega, druge so premamile trgovinice, 
vinoteke  in kioski. Pogled na uro je kmalu pokazal, da je po-
trebno zaključiti in že smo se peljali proti Bambergu. V mestu 
sta nas pričakala dva člana domače IPA sekcije. Prijateljski 
stisk roke z Vinkom in že smo se napotili v  staro mestno 
jedro in nato v katedralo. Videlo se je, da je zgodovina mesta 
vodniku poznana do potankosti. Poslušal bi ga in poslušal. 
Ob zaključku smo se ustavili v pivnici, tam kjer je iz radove-
dnosti potrebno naročiti poleg piva tudi domačo speciali-
teto. Klobase so bile odlične, rahlo pekoča omaka prav tako. 
Vse skupaj je dajalo prijeten okus. Ob zaključku so si prijatelji 
izmenjali darila, nato smo se poslovili. Sledila je vožnja daleč 
na nemško podeželje v vasico Marx Taschendorf, kjer smo 
po večerji legli k počitku. Menda so si nekateri privoščili še 
skok v bližnjo gostilno, kjer se je odvijalo poročno slavje. 

Tretji dan je bil naš prvi cilj Rottenburg an der Tauber, ki je 
Slovencem najbolj znan po tem, da je v tamkajšnji cerkvi 
med leti 1548 in 1552 služboval protestantski duhovnik, 
naš Primož Trubar. Leta 1550 je napisal prvi slovenski knjigi 
Abecedarium in Catechismus. Obisk cerkve žal ta trenutek 
ni bil mogoč zaradi bogoslužja. Čudovito mesto, obdano z 
mogočnim obzidjem in vmesnimi stolpi, kar je pred davnimi 
časi verjetno služilo obrambi pred vpadi. Čudovite stare ulice 
so prava paša za oči in fotoaparate. Kljub rahlemu dežju so 
bile ulice nabito polne turistov vseh polti. Ob pogledu na 
ulice levo ali desno pa mir in tišina. Vse se je dogajalo na 
glavni ulici, polni trgovin, kioskov in turističnih znamenitosti. 
Ob koncu vodenega ogleda je ostala skupinica z vodni-
kom, ostali so se porazgubili na vse strani. Časa do odhoda 
avtobusa ni bilo na pretek in potrebno se je bilo odločiti, 
kako naprej. Nekateri so si ogledali cerkev, ki se je medtem 
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že izpraznila, nekateri so hiteli po nakupih, nekateri na pijačo 
ali na obhod mesta po obzidju, morda je kdo zavil v katero 
od zakotnih ulic. In prav tu je bilo videti marsikaj zanimivega, 
čeprav z eno pomanjkljivostjo, brez zgodovinske obrazlo-
žitve videnega umetniškega dela. Ob odhodu je bilo veliko 
parkirišče za turiste izven mesta že precej napolnjeno z 
avtobusi in osebnimi avtomobili. 

Končno se je približevala zadnja postaja našega izleta. Okto-
berfest. Veliko nas, verjetno večina, na tej prireditvi še ni bila. 
Eni že, drugi pa celo večkrat. Pričakovanj verjetno ni bilo ve-
likih, saj se prvič podajaš v neznano. Ve se le, da se tu toči oz. 
pije pivo. Razlika je le v tem, da je eno boljše kot drugo. Cene 
pa so približno enake. Na velikem odru, kot bi temu rekel, 
smo se porazgubili kot regratove lučke v vetru. V oči je člo-
veku najbolj padel pogled na čudovite raznobarvne ženske 
obleke, tradicionalne narodne noše. Ena lepša od druge. Tudi 
ženske. Pri moških je bila slika popolnoma enaka. Ogromno 
irhastih hlač, nihče se ničesar ni sramoval, ne mladi ne stari. 

Upam si trditi, da so na to zelo ponosni. Slovenci smo 
njihovo popolno nasprotje. Ura za odhod je bila predho-
dno določena, sedaj pa hitro na »superco«. Najprej je bilo 
potrebno preveriti teren in pregledati celoten prireditveni 
prostor. Povsod nabito polno, povsod se je jedlo in pilo, 

igralo in plesalo. V enem izmed prostorov, kjer je oglaševal 
zasebni ponudnik, nam je natakar hitro postregel in  ljube-
znivo povprašal po morebitni prilogi. Ženske so se odločile 
za slane preste. Ob pogledu na preste velikanke je zavladalo 
veliko navdušenje. Prav zanimivo je bilo gledati kolege okoli 
sebe, kako hlastajo to dobroto. Za finale je bila naročena še 
ena porcija. Tudi pivo. 

Žal je ura neusmiljeno tekla in napotili smo se proti izhodu  
na dogovorjen kraj,  kjer smo počakali na avtobus. Vmes 
še ena fotografija z domačimi policisti, ki se jim niti sanjalo 
ni, kaj je IPA. To jim je razložil najstarejši policist, verjetno 
vodja patrulje. Potem ni bilo več zadržkov. Vožnja domov je 
potekala ustaljeno. Kot vedno smo se vrnili domov pozno 
ponoči, polni novih vtisov, lepih spominov ter v upanju, da 
bo naslednje leto še bolje, čeprav že skorajda ne more biti. 

Pa vendar gre posebna zahvala za te čudovite trenutke, ki jih 
vsako leto doživljamo tri dni, določenim ljudem. V prvi vrsti 
prizadevnim članom kluba IPA RK Gorenjske, našemu stal-
nemu turističnemu vodniku, turistični agenciji in njihovim 
voznikom avtobusa in ne nazadnje prizadevnemu strežne-
mu osebju v avtobusu. Za njimi stojijo še neznani sponzorji, 
donatorji in verjetno še kdo, zato nihče ni omenjen poimen-
sko. Hvala vam vsem.
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V soboto, 1. 6. 2013, je naš klub v Podčetrtku v prekrasnem 
ambientu Wellness hotela Sotelia s svečano akademijo in 
nadaljnjem prijateljskem druženju obeležil 20. obletnico 
ustanovitve.

Predsednik IPA kluba Celje Božidar Pezdevšek je prisotnim 
na akademiji na kratko predstavil prve začetke in samo 
delovanje kluba v tem obdobju.

» Zgodovina nastanka IPA sekcije Slovenije sega v leto 
1990, ko se je manjše številko slovenskih policistov, kot 
pridruženi člani, pridružilo že ustanovljenim IPA klubom v 
Avstriji in Italiji, med njimi so bili tudi sedanji člani IPA kluba 
Celje. Že takoj naslednje leto, aprila 1991, je bila s pomočjo 
in sponzorstvom IPA Avstrije organizirana ustanovna 
skupščina IPA sekcije Slovenije in ustanovljen je bil prvi 
upravni odbor. V tem obdobju so bile ideje o prijateljstvu in 
solidarnosti med policisti vedno bolj žive tudi na območju 
Celja, saj so bili naši člani kmalu po ustanovitvi IPA sekcije 
Slovenija med soustanovitelji Regionalnega kluba za 
Štajersko, Koroško in Prekmurje, ki je takrat delovala tudi 
na območju Celja. Z naraščanjem števila podpornikov in 
IPA članov je tudi na Celjskem dozorela ideja, da bi se za 
naše območje ustanovil samostojni IPA klub. Imenovan 
je bil iniciativni odbor, ki je imel nalogo, da pripravi vse 
potrebno za registracijo društva in izvede ustanovni občni 
zbor. Dne 21.6.1993 je bil izveden ustanovni občni zbor in 
imenovano prvo vodstvo Regionalnega kluba Celje, kot 
prvi predsednik pa je bil izvoljen Milan Urbanček.

V 20 letih se je v upravnih odborih zamenjalo veliko 
posameznikov, ki so v delovanje IPA kluba Celje vložili 
veliko svojega prostega časa in predvsem truda. V tem 
obdobju se je zamenjalo tudi nekaj predsednikov, in sicer 
Milan Urbanček, Alojz Hrnčič, Drago Vornšek, Stanislav 
Veniger in mag. Elvis A. Herbaj.

V teh letih je bilo veliko narejenega, aktivni smo bili tako 
na športnem področju, kjer smo organizirali več športnih 
prireditev in tekmovanj v različnih športnih panogah, tu je 
potrebno posebej omeniti IPA ribičijo na Slivniškem jezeru, 
državno prvenstvo IPA zveze Slovenije v veleslalomu na 
Golteh … Prav tako se naši člani zelo uspešno udeležujejo 
drugih IPA tekmovanj, tako v Sloveniji kot v tujini.

Praznovanje 20. obletnice 
ustanovitve IPA kluba Celje
Besedilo:
Tatjana Valant
Sekretarka kluba 
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Naš klub resnično sledi svetovnemu IPA sloganu služiti 
prijateljstvu in vsako leto organizira več različnih družabnih 
in kulturnih srečanj, med drugim božično-novoletni 
koncert Policijskega orkestra, božično obdarovanje otrok, 
IPA ples ob dnevu žena, kostanjev piknik na Šmohorju, 
Golažijado na Svetini in še bi lahko naštevali. 

Ne smemo pa pozabiti na socialno pomoč, ki jo nudimo 
našim članom, ki se znajdejo v težavah zaradi hudih 
bolezni, naravnih nesreč itd.

V teh letih so bile zaradi intenzivnosti delovanja 
upravnih odborov stkane mnoge nove vezi prijateljstva 
in sodelovanja tudi izven meja. Tako smo navezali 
stike z IPA Valjevo iz Srbije, IPA Sarajevo iz Bosne in 
Hercegovine, IPA Zabok s Hrvaške in IPA Coburg iz 
Nemčije. Širjenje poznanstev, druženje, medsebojne 
izmenjave in ustvarjanje prijateljskih odnosov z IPA 
prijatelji tako v Sloveniji kot izven naših meja je eden izmed 
najpomembnejših ciljev našega društva. Marsikaj je bilo 
v teh letih postorjenega, vendar vsega ni mogoče opisati 
v nekaj stavkih. Kljub temu pa je potrebno izpostaviti, da 
se je v društvu v tem obdobju iz leta v leto povečevalo 
število članov in sedaj jih je že preko 700. IPA združenje 
ima svojo prihodnost tako v svetu kakor tudi v Sloveniji in 
na Celjskem. Kakšna bo ta tu v Celju, je predvsem odvisna 
od nas samih, od naše pripravljenosti za delo v IPA klubu 
Celje in seveda od pripravljenosti udeleževati se aktivnosti 
in dejavnosti, ki jih bomo izvajali v duhu našega slogana 
»Servo per Amikeco««.

Svečano akademijo smo glasbeno obarvali z nastopom 
mlade nadarjene citrarke Tadeje Krajnc in s priznanima 
celjskima glasbenikoma Vikijem Ašičem in Andrejem 
Bremcem. Še posebej smo bili veseli, da so si za nas vzeli 
čas naši zvesti sopotniki člani Policijskega orkestra, in sicer 
so glasbeno poslastico za ta večer pripravili člani pihalnega 
kvinteta.

V drugem delu svečane akademije smo se za aktivno 
sodelovanje pri uresničevanju ciljev našega kluba zahvalili 
tistim, ki resnično vlagajo svoj trud in prosti čas, da bi 
organizacija delovala še boljše.

Ne smemo pozabiti omeniti, da so nas s prihodom na 
slavnostno akademijo počastili tudi naši prijatelji iz tujine, 
in sicer s sosednje Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine ter 
iz Nemčije.

Po slavnostni akademiji je sledila slavnostna večerja in 
prijateljsko druženje do poznih jutranjih ur. Druženje je 
popestrila mlada glasbene skupina Navihani muzikanti, ki 
so poskrbeli, da so nas zjutraj pošteno bolele noge. 

Veseli smo, da ima naš klub že vrsto let posluh tudi za 
mlade neuveljavljene umetnike in upam, da se bo tudi 
tokrat pokazalo, da so ti mladi nadarjeni glasbeniki prišli 
orat ledino prav pri nas. 

Po naporni noči smo se od naših prijateljev poslovili z željo, 
da se čim prej zopet srečamo. 

Servo per Amikeco!
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Regionalni klub IPA za Pomurje letos obeležuje 20 let dela. 
Pogled nazaj lahko vse člane in članice navda s ponosom, 
ker smo postali prepoznavni doma in v tujini z našimi 
prireditvami in udeležbo naših članov na prireditvah v tujini. 

Regionalni klub IPA za Pomurje je bil ustanovljen 20. 
februarja leta 1993. Prvi predsednik je bil Dušan Mohorko. 
Po kongresu IPA sekcije Slovenije, leta 2002, so se nam 
v velikem številu pridružili tudi kolegi iz zapora v Murski 
Soboti. Po kongresu IPA sekcije Slovenije, leta 2005, pa 
tudi kolegice in kolegi s carine. Dne 22. 2. 2008 smo v 
Moravskih Toplicah izvedli svečano akademijo ob 15. 
obletnici kluba, ki so jo poleg članov počastili visoki 
predstavniki IPA sekcije Slovenije, predstavniki Regionalnih 
klubov Republike Slovenije in z zelo odmevnim koncertom 
Orkestra slovenske policije.

V mesecu februarju 2013 smo svečano obeležili 20 let 
delovanja društva. Poleg naših članov so se  svečane 
akademije udeležili tudi predstavniki večine klubov v IPA 
sekciji Slovenije in prijatelji iz sosednjih držav. V okviru 
praznovanja smo izvedli tudi okroglo mizo na temo 
delovanja IPE, ki je bila in je še odmevna danes doma in 
pri sosedih, ker smo se začeli pogovarjati o problemih 
delovanja naše organizacije in o rešitvah. 

Praznovanje 20. obletnice 
ustanovitve IPA kluba za Pomurje
Besedilo:
Drago  Ribaš
Predsednik Regionalnega kluba IPA za Pomurje

Prav tako je podpredsednik Danilo KACIJAN v okviru 
praznovanja 20. obletnice organiziral turnir v malem 
nogometu v športni dvorani v Radencih nekaj dni pred 
svečano akademijo ter kolegi skupine s PP Lendava IPA 
bowling turnir v Lendavi, v  Tuš centru, ki je bil, kot vedno 
do sedaj, izjemno dobro organiziran z veliko udeležbo. 
Skupina PP Murska Sobota je ponovila tekmovanje 
v streljanju z zračno puško v mesecu marcu z dobro 
organizacijo in veliko udeležbo. Tekmovanje postaja, 
zahvaljujoč dobremu delu organizatorjev, tradicionalno.

Zelo aktivna skupina PP Lendava  je v mesecu maju 
organizirala pohod po poteh  ob državni meji med  
Madžarsko ter Republiko Slovenijo, od Dolge vasi do Pinc, 
in v avgustu pohod v visokogorje za člane Regionalnega 
kluba IPA Pomurje. Na žalost je v mesecu marcu odpadel 
turnir naše ekipe in ekip duhovnikov in županov, ker je 
takrat snežilo in ga ni bilo mogoče izvesti.

V organizaciji upravnega odbora (UO) Regionalnega kluba 
in policijske uprave Murska Sobota ter Maximusa smo 
izvedli kolesarski maraton v Černelavcih s preventivno 
prireditvijo za ozaveščanje kolesarjev. Skupina PMP 
Petišovci je ponovila igre na vodi, prireditev je bila 
izvedena v mesecu juniju 2013, dobro organizirana in 
izvedena kot vsakokrat doslej.
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Skupaj s PU in PU Murska Sobota smo sodelovali na 
srečanju delavcev v Odrancih in pri tem organizirali 
nogometni turnir. Srečanje delavcev je bilo izvedeno 
v septembru 2013. Skupina PPP, ki jo je vodil Manfred 
Kepe, je organizirala in zelo dobro izvedla  mednarodno 
tekmovanje iz preventive v cestnem prometu z 
mednarodno udeležbo. Udeleževali smo se športnih 
srečanj drugih klubov iz R Slovenije, R Avstrije, R Madžarske 
in R Hrvaške ter širše v Evropi, naša nogometna ekipa 
se pripravlja na turnir na Nizozemskem, kjer so bili že 
zmagovalci.

Skupina OKC se že pripravlja na tradicionalno srečanje 
otrok, kjer jih bo obiskal dedek Mraz, to prireditev bomo 
organizirali v mesecu decembru 2013.

Ugotovitve okrogle mize, ki smo jo izvedli pri nas v mesecu 
februarju, veljajo tudi za naš klub. Kriza, s katero se sooča 
država, je globoko zarezala v naše članstvo. Zaradi tega 
je delovanje takšnega kluba in njegovo načelo Servo per 
Amikeco izjemno pomembno. Soočamo se s stiskami 
članic in članov in splošno apatijo, ki povzroča, da se naših 
prireditev udeležuje manj članic in članov. 

Delati in živeti v času blaginje ni izziv, kot je ta danes. 
Članice in člani IPE v času, ko vsi spuščajo glave, jih mi 
dvignimo in pokažimo, da smo načela IPE vzeli resno. 
Sodelujmo med seboj, s sosedi iz drugih enot ali klubov 
in iz tujine, koristimo ugodnosti, ki jih ta ogromna 
organizacija nudi. Prosimo pomoč za sebe ali drugega 
člana in nudimo to pomoč drugim. Samo na takšen način 
bomo iz krize prišli kot ljudje.

Servo per Amikeco

V letošnjem letu praznujemo 20. obletnico ustanovitve 
IPA regionalnega kluba Dolenjske. Slovesnost ob 20. 
letnici delovanja kluba smo pripravili, 27. 6. 2012, v pro-
storih Policijske uprave Novo mesto, v okviru praznova-
nja dneva slovenske Policije.

Na slovesnosti sta navzoče nagovorila predsednik RK 
Dolenjske Peter ŽUPANC in predsednik IPA sekcije 
Slovenije  Stanislav FICKO, ki se je za dosedanje delo 
zahvalil vodstvu regionalnega kluba in v imenu sekcije 
predsedniku RK Dolenjske izročil spominsko darilo sek-
cije. Ob tej priložnosti so bila najbolj zaslužnim članom 
za opravljeno delo podeljena tudi priznanja IPA sekcije 
Slovenije, in sicer:

•	 Marjeti BREGAR, zlati znak IPA sekcije Slovenije, ki ji je 
bil podeljen že na kongresu, pa ga zaradi odsotnosti 
ni prevzela.

•	 Nathalie DRČAR ŽBOGAR, srebrni znak  
IPA sekcije Slovenije

•	 Petru ŽUPANCU, srebrni znak IPA sekcije Slovenije

•	 Bojanu Majcnu, bronasti znak IPA sekcije Slovenije

•	 Ediju MIKCU, bronasti znak IPA sekcije Slovenije

•	 Željku ZRILIČU, bronasti znak IPA sekcije Slovenije

Praznovanje 
20-letnice RK 
Dolenjske
Besedilo:
Peter Županc
Predsednik RK Dolenjske
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Začetki delovanja IPA regionalnega kluba Koroške segajo v 
leto 1992, ko so člani iniciativnega odbora, sicer že včlanjeni 
v svetovno IPA organizacijo, preko kolegov iz R Avstrije 
pripravili dokumentacijo in ustanovili lastni klub.

V vseh teh letih delovanja so se člani IPA RK Koroške aktivno 
vključevali v projekte IPA sekcije Slovenije. Stane Isak, Ferdo 
Abraham in Srečko Lampret pa so opravljali naloge v samem 
vodstvu IPA sekcije Slovenije. 

IPA RK Koroške je ves čas usmerjen v druženje med člani 
kluba, kar se izkazuje na vsakoletnih že tradicionalnih 
srečanjih, ki so prepoznavna izven meja delovanja RK. Tako 
smo tudi letos v mesecu marcu, na dan praznika žena, 
organizirali Valentinov ples. Gostišče Repolusk iz Doliča nam 
je ob zvokih glasbenika Davida Sredenška vse do jutranjih  
ur streglo z domačimi specialitetami in hladno pijačo. 

V mesecu maju smo izpeljali turnir v kegljanju, tradicionalno 
se ga udeležujejo ekipe vseh delujočih policijskih postaj na 
Koroškem, ekipa policistov PPP Celje s Koroške, kriminalisti 
in ekipa KUDONZ. Tradicionalno druženje in tekmovanje ima 
tudi tradicionalni zaključek; zmago ekipe KUODNZ in med 
posamezniki njihov tekmovalec Slavko Lampreht.  

Prav tako tradicionalni planinski pohod na Košenjak smo 
letos zaradi objektivnih vzrokov s planiranega termina 
v mesecu maju prestavili na september in pri določitvi 
datuma izbrali prelep pozno poletni dan. Skupaj s člani IPA 
Zabok, ki se pohoda redno udeležujejo, se nas je na vrhu 
zbralo 27, nekaj več pa ob družabnem srečanju pri lovski 
koči, kjer je bilo poskrbljeno za okrepitev in osvežitev.

Obisk članom IPA Zabok smo vrnili z udeležbo na njihovem 
planinskem pohodu po prelepem hribovju v Zagorju. 
Pohodniki iz Slovenije in gosta IPA Šibensko-Kninske smo 
dan pred pohodom prišli do planinskega doma Belecgrad, 
deležni smo bili izjemno prijetnega sprejema in programa, 
zjutraj pa smo šli na sicer samo 1060 m visoko Ivanščico po 
poti, ki se je neštetokrat dvigovala in spuščala. 

Da prijateljstvo ne pozna meja, tako kot tudi ne IPA, vsako 
leto potrjuje turnir v odbojki, ki ga ob pomoči RK Koroške, 
organizira PP Slovenj Gradec in udeležbo ekip skorajda 
vseh PP območja PU Celje. Letošnji turnir bo izveden 
zadnji dan v mesecu novembru in lahko samo upamo, 

Praznovanje 20. obletnice 
ustanovitve IPA kluba Koroške
Besedilo:
Iztok Ferk
Predsednik IPA RK Koroška

da se bo v naslednjih letih preoblikoval v t.i. Državno 
prvenstvo IPA Slovenije.

Poudariti bi veljalo še prizadevanje RK Koroške pri 
pridobivanju dovoljenja za delovanje radioamaterjev, katerih 
klicni znaki S51IPA, S52IPA, S53IPA, S59IPA in S50IPA so 
ime IPA Koroške in Slovenije ponesli v svet. 

Servo per Amikeco!

OBLETNICE REGIONALNIH KLUBOV
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Konec meseca oktobra 2013 je IPA RK Koper v sodelovanju 
z IPA RK Nova Gorica, strelskim društvom »Veterani Bloke« 
in PVD Sever za Primorsko in Notranjsko organiziral strelsko 
tekmovanje za pokal IPA RK Koper. Pokal so združili z 
dobrodelno akcijo pod imenom »Podarimo mu roke«. 
Tekma je bila namenjena tudi zbiranju denarnih sredstev 
za člana IPA iz Nove Gorice Dušana Komarja, ki je letos v 
tragični nesreči izgubil obe roki in oko.     

Rezultati tekme so bili naslednji.

 
Posamično moški: 

1. Miran MAREGA (Tolmin) 

2. Andrea GRANDO (Shooting Club Udine) 

3. Dominik MALJKOVIČ (SDSA). 

 
Posamično ženske:

1. Mateja ŽMAVC (Strelsko društvo 1911)

 
Ekipno:

1. SDSA (Slovenian Dynamic Shooting Association –  
    Slovenska zveza za dinamično streljanje) 

2. Tolmin  

3. Shooting Club Udine (Italija) 

 

Nastopilo je preko 60 tekmovalcev iz Slovenije in Italije, 
poleg policistov so se tekmovanja udeležili še pripadniki 
pravosodne policije, vojske in športni strelci iz raznih 
strelskih društev.

S startninami in prostovoljnimi prispevki so skupaj zbrali 
1.500 €, zmagovalna ekipa SDSA pa je svoj pokal podarila 
Dušanu Komarju v spomin na to tekmo. Pokal in zbrana 
sredstva so organizatorji izročili predsedniku IPA RK Nova 
Gorica Brunu Ipavcu. 

Zmagovalna ekipa ter predsednik IPA RK Koper Amedeo 
Žigon so zbrana sredstva ter pokal zmagovalne ekipe 
predali predsedniku IPA RK Nova Gorica Brunu IPAVCU.

Podarimo mu roke
Besedilo:
Milan Marinšek
Podpredsednik IPA RK Koper  

Najprej naj se opravičim, ker je pismo napisano na 
računalnik, vendar je za enkrat to edini način, da 
lahko nekaj napišem. 

Član IPA sem postal še v času, ko smo bili včlanjeni 
preko italijanske sekcije. Vedno sem čutil pripadnost 
temu društvu in se po svojih močeh trudil, da bi 
čim bolje delovalo. V zadnjih letih sem sicer precej 
popustil v delu in bodite prepričani, da mi je sedaj žal 
in bom v bodoče to poskušal popraviti.

Vaše dejanje, da ste mi namenili finančno pomoč mi 
pomeni veliko, saj bo kamenček do nakupa boljših 
protez, oz. pripomočkov. Veliko pa mi pomeni tudi 
odnos društva kot institucije, do svojih članov. V 
prvem momentu me je obšlo čustvo zahvale, da imam 
prijatelje in sočlane v društvu. Takoj zatem pa čustvo 
ponosa, da sem lahko član takega kolektiva - društva, 
ki tako lepo skrbi za svoje člane in njihove svojce.

Saj bi našel še veliko besed za zahvalo, vendar mislim, 
da sem potrebno  povedal.

Prosim, da zahvalo posredujete tudi IPA združenju. 

S spoštovanjem Vaš prijatelj in član 
Dušan KOMAR l.r.

Tolmin,  04.10.2013     

Zahvala
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IPA sekcija Slovenije se je v sodelovanju z IPA klubom Celje 
odločila izvesti 1. državno prvenstvo v veleslalomu za vse 
članice in člane IPA sekcije Slovenije.

Prireditev smo izvedli na kulturni praznik, in sicer v petek, 8. 
februarja 2013, na Golteh. 

Vreme in razmere na smučišču so nam bile naklonjene, 
žal pa smo kar nekaj prijavljenih tekmovalcev izgubili 
zaradi napovedanih protestov v Ljubljani. Kljub temu se je 
samega tekmovanja udeležilo 73 tekmovalcev. Prijavljeni 
so tekmovali v štirih kategorijah, in sicer kategorija ženske, 
moški do 35 let, moški od 35 do 45 let in nad 45 let ter 
ekipno. 

Beležili smo tudi nekaj odličnih časov, tako da se je zopet 
izkazalo, da so v naših vrstah zelo dobri športniki. 

Po zbranih rezultatih smo v Ledenem baru v Hotelu Golte 
najboljšim podelili kolajne, prvim v kategorijah praktične 
nagrade in najboljšim trem ekipam tudi pokale. 

Prisotne je najprej nagovoril predsednik IPA sekcije Slovenije 
Stanislav Ficko, nato pa jim je dobrodošlico zaželel še 
predsednik IPA kluba Celje Božidar Pezdevšek.

Absolutno najboljši čas je dosegel član IPA Ljubljana Tonček 
ČEPLAK. Nagrado za najboljšega pa je prispeval Hotel Golte.

Ekipno je slavila IPA Ljubljana, 2. mesto je zasedla ekipa IPA 
Celje, 3. mesto pa IPA Štajerska.

Po razglasitvi je sledilo kosilo in druženje v Ledenem baru, ki 
se je zavleklo dolgo v noč. 

Veseli smo, da je naš skupni slogan »Servo per Amikeco«  
naše vodilo, ki se je tudi tokrat izkazal za odličnega.

Predsednik IPA sekcije Slovenije pa se je v govoru poslovil z 
besedami »nasvidenje naslednje leto«.

Državno prvenstvo IPA sekcije 
Slovenije v veleslalomu 2013
Besedilo:
Tatjana Valant
Sekretarka kluba

V kategoriji ženske so bile najboljše: 

1. mesto Saša GRAD - IPA Celje

2. mesto Vesna TRŠINAR – IPA Ljubljana 

3. mesto Sonja MASTEN – IPA Štajerska

V kategoriji moški do 35 let so bili najboljši:

1. mesto Miha LESKOVŠEK – IPA Celje

2. mesto Matej OSTERMAN – IPA Ljubljana  

3. mesto Rok NAVERŠNIK – IPA Štajerska

V kategoriji moški od 35 do 45 let so bili najboljši:

1. mesto Tonček ČEPLAK – IPA Ljubljana

2. mesto Rudi KRESNIK – IPA Celje 

3. mesto Robert KOVAČIČ – IPA Koroška

V kategoriji moški nad 45 let so bili najboljši:

1. mesto Miloš ŠPOLJAR – IPA Ljubljana

2. mesto Vili BEZJAK – IPA Celje 

3. mesto Štefan KOMUŠKIČ – IPA Ljubljana

ŠPORTNI DOGODKI
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18.11.2013 je bila v Beljaku odigrana tradicionalna hokejska 
tekma med ekipama policistov Beljaka in ekipo policistov 
IPA Gorenjske. Tekma je bila odigrana na zelo visokem 
kakovostnem nivoju. Navkljub premoči domačega terena je 
Beljak klonil po kazenskih strelih.

Prvo tretjino so dobili domačini, saj so v zelo kratkem 
času dosegli dva gola. Poznala se je pomoč s tribun in 
drugačna ledena ploskev, kot so jo vajeni naši igralci. Po 
začetni nervozi moštva IPA Gorenjske in prilagoditvi igre 
na razmere so le ti strnili vrste in pustili srce na ledu. V drugi 
tretjini so dosegli tri gole, od tega gol po hitrem protinapadu 
z igralcem manj. V zadnji tretjini so domačini dosegli 
izenačujoč zadetek, ki je bil zelo sporen, saj je bil dosežen 
z drsalko beljaškega igralca. Kljub temu se naši igralci niso 
predali, nasprotno, priigranih je bilo več lepih priložnosti, 
vendar se rezultat do konca tekme ni spremenil. 

Posebne pohvale gredo vratarju naših junakov, ki se je še 
dodatno izkazal pri streljanju kazenskih strelov. Obranil je 
vse tri strele. Končni rezultat 3:5 za zmago moštva ekipe IPA 
Gorenjska je bil dosežen ob dveh zadetkih kazenskih strelov.

Prijateljske tekme v okviru mednarodnega združenja 
potekajo že od leta 1992, ko so se posamezni privrženci 
novo ustanovljene IPA Gorenjske dogovorili za prvo tekmo. 

Senzacionalna zmaga 
ekipe policistov v Beljaku
Besedilo:
Damjan Bertoncelj

Tradicija še vedno traja, pri čemer ni pomemben zgolj 
športni rezultat, še pomembnejše je druženje, izmenjava 
mnenj, predvsem pa prijateljstvo med policisti onkraj 
obeh meja. Za organizacijo in priprave na tekmo gre tokrat 
posebna pohvala Zvonimirju Severju in Edvardu Ladanu, ki 
sta omogočila optimalne pogoje za dober rezultat.

Povratna tekma bo odigrana v mesecu marcu 2014, v 
dvorani Podmežaklja, kamor ste posebej vabljeni.

ŠPORTNI DOGODKI
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Regionalni klub IPA za Pomurje je letos že drugič 
organiziralo Mednarodno tekmovanje iz prometne varnosti, 
tokrat na parkirišču nakupovalnega centra Maximus v 
Murski Soboti. Tekmovanje je potekalo v štirih različnih 
disciplinah, namenjena pa so bila za neformalno preverjanje 
usposobljenosti policistov.

Tekmovanja se je letos udeležilo 18 ekip, kar je nekoliko 
več kot leto prej, vendar domačih, slovenskih prometnih 
policistov je bilo tudi tokrat le za peščico, zato so čast 
domačinov reševale ekipe vojaške policije. Iz tujine je 
organizator pozdravil policiste iz treh sosednjih držav, 
in sicer iz Avstrije, Hrvaške in Madžarske ter prometne 
policiste s Poljske.

Tekmovanje je potekalo v treh disciplinah, in sicer v 
spretnostni vožnji z osebnim avtomobilom, motornim 
kolesom in kolesom ter za domače policiste tudi v fizičnem 
urejanju prometa v križišču. Na poligonih za spretnostne 
vožnje so bile tekmovalcem pripravljene situacije, s 
katerimi se lahko srečamo v vsakodnevnem prometu, tako 
kot je bočno parkiranje, obračanje na ozkem mestu, otroški 
voziček kot ovira, reševati so morali tudi različne naloge, 
kot je sestavljanje kock, met žoge na koš in rokovanje s 
pištolo na kolesu.

Najboljši med domačimi ekipami so bili vojaški policisti 
iz Ljubljane pred stanovskimi kolegi iz Celja ter policisti 

Mednarodno tekmovanje 
iz prometne varnosti
Besedilo:
Manfred Kepe
Organizator

PPP Ljubljana. Med ekipami tujcev pa so slavili madžarski 
policisti iz Székesfehérvárja pred poljskimi kolegi iz Krakówa 
in prometniki s hrvaškega Čakovca. Izmed policistov, ki so 
se pomerili v fizičnem usmerjanju prometa v križišču, je 
bil po oceni sodnikov najboljši Tomaž Zver iz PP Lendava 
pred Marjanom Kustecem iz PPP Murska Sobota in Aljažem 
Čušem iz PPP Ljubljana. 

Ob tekmovanju je Policijska uprava Murska Sobota pripravila 
tudi preventivno akcijo »Za Maximalno prometno varnost«, 
katerega namen je bil opozarjati udeležence prometa na 
večjo previdnost v prometu, kar je sovpadalo s tematiko 
tekmovanja policistov. V sklopu te prireditve je bila dana 
priložnost starejšim voznikom, da se preizkusijo v vožnji 
osebnega avtomobila pod nadzorom učiteljev prometa 
v mestu Murska Sobota in za najmlajše je bila odigrana 
otroška igrica Prometko Zmetko, ob katerem so bili 
opozorjeni na nevarnosti v prometu. Prisotne otroke je z 
darili presenetil tudi policist Leon.

Na prireditvenem prostoru ob nakupovalnem centru so si 
obiskovalci ob tekmovanju lahko ogledali tudi starodobna 
osebna vozila in kolesa. Niso pa manjkala niti vojaška vozila 
iz druge svetovne vojne. Ob vsem tem so bila razstavljena 
tudi motorna kolesa znamke Honda, s katerimi so se lahko 
zapeljali tudi na poskusno vožnjo.

ŠPORTNI DOGODKI
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IPA regionalni klub Koper je v soboto, 19. maja  2012, na 
strelišču Črnotiči pri Črnem Kalu skupaj s Policijskim ve-
teranskim društvom »SEVER« za Primorsko in Notranjsko 
organiziral strelsko tekmovanje za pokal IPA RK Koper.

Tekmovanja, ki je razdeljeno v štiri kategorije, se je udele-
žilo preko 60 tekmovalcev iz Slovenije, Hrvaške in Italije.

Zmagovalci po posameznih kategorijah so bili: Matjaž 
Čuček (SLO) pištola 9 mm, Lucio Leiter (ITALIJA) pištola 45, 
Mirko Skočaj (SLO) revolver, Simona Purkart (SLO) kategori-
ja ženske in ekipno SHOOTING CLUB UDINE iz Italije.

Zaključna slovesnost je bila na strelišču, kjer so najbolj-
šim ekipam in posameznikom medalje in pokale za 
ekipe podelili predsednik kluba IPA Amedeo Žigon in 
predsednik policijskih veteranov Fabio.Steffe 

Izročitev pokala najboljši ekipi Shooting club  
Udine – Italija.

Ekipa članov IPA regionalnega kluba Dolenjske se je 
udeležila že 13. mednarodnega turnirja v malem nogo-
metu »IPA ŠKOFIJE 2013«, ki se je odvijal v dvorani “Burja” 
na Škofijah. Poleg ekip iz Slovenije so sodelovale še ekipa 
iz IPA Subotice (Srbije), ekipa iz IPA Istre s Hrvaške in iz 
IPA Muggia – Milje iz Italije. V letošnjem letu so v ekipi RK 
Dolenjske sodelovali člani IPA iz ZPKZ Dob pri Mirni, ki so 
v konkurenci 10 ekip zasedli četrto mesto.

Mednarodno strelsko tekmovanje 
za pokal IPA RK Koper

Športna tekmovanja

Besedilo:
Milan Marinšek
Podpredsednik IPA RK Koper

Besedilo:
Peter Županc
Predsednik RK Dolenjske

ŠPORTNI DOGODKI
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Dolgoletno sodelovanje med policisti IPA Pavia, iz isto 
imenskega mesta, ki ima 71 tisoč prebivalcev oz. pokrajine, 
ki ima pol milijona prebivalcev in je umeščena na zemeljsko 
oblo 35 km južno od Milana v Italiji, v provinci Lombardija. 
Glavno mesto italijanske dežele Lombardija je Milano. 
Celotna provinca pa šteje 9,5 milijonov prebivalcev.

Policisti IPA Gorenjske se že vrsto let udeležujemo tradicio-
nalnega mednarodnega nogometnega turnirja, ki ga organi-
zira IPA Pavia v Pavii. Na turnirju, med 27. in 29. 9. 2013, je 
poleg nas sodelovalo še 15 ekip iz domovine organizatorjev, 
Španije, Francije, Nemčije, Litve, Slovaške in Češke.  

Te dni pa so se policisti IPA Pavia odpravili na mednarodni 
nogometni turnir v Gradec, v Avstrijo. Da bodo tja prišli 
čim bolj pripravljeni, so se v četrtek, 14. 11. 2013, ustavili 
v Kranjski Gori. Gostitelji policisti IPA Gorenjske, smo jih 
ob 17 uri, prisrčno sprejeli in pozdravili na Policijski postaji 
Kranjska Gora. Od tam smo se odpravili v dvorano Vitranc, 
kjer smo odigrali prijateljsko nogometno tekmo. Rezultat 
ni bil pomemben, ker je ekipa IPA Pavia želela dokončno 
"sfiniširati" svoje zamisli za nogometni turnir v Gradcu. Pa 
vseeno, rezultat je bil po uvodnem vodstvu gostov z  2 proti 
0, do 5 minut pred koncem srečanja izenačen, nato pa so z 
lepim golom gostje povedli s 3 proti 2. Ekipa IPA Gorenjske 
je z ofenzivnimi napadi želela rezultat izenačiti, kar pa se 
nam ni obrestovalo in končni rezultat je bil 4 proti 2 za goste, 
kar je bila za njih vsekakor dobra psihološka popotnica, pred 
turnirjem v Gradcu.

Po tekmi smo gostitelje pogostili v domači gostilni sredi 
Kranjske Gore in jim razkazali čare naše Zgornjesavske 
doline. Preden so šli k počitku, so si za nameček zaželeli še 
malo igre na srečo, ki pa se jim ni tako dobro iztekla kot igra 
na parketu. 

Z ekipo IPA Pavia je bil tudi njihov "capo" g. Salvemeni, ki 
je tudi direktor policijske uprave Pavia "Questura di Pavia". 
Z ekipo IPA Gorenjska pa njihov predsednik  Vinko Otovič. 
Oba sta po večerji imela tudi kratke nagovore in izmenjavo 
simboličnih artiklov obeh IPA klubov. 

Ekipi IPA Pavia smo zaželeli srečno pot in dosego čim 
boljšega rezultata v Gradcu.   

Se vidimo septembra 2014 v Pavii.

S policisti IPA Pavia smo 
odigrali nogometno tekmo
Besedilo:
Roland Brajič  

ŠPORTNI DOGODKI
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Med 1. in 5. julijem 2013 se je v kraju Latsch-Martellu v Italiji 
odvijalo 67. mednarodno policijsko srečanje IPMC – »Police 
Star Rally« in 3. tek evropskega prvenstva v spretnostni 
vožnji z avtomobilom in motornim kolesom (2011-2014).

Ob prihodu v Latsch-Martellu je bilo potrebno opraviti 
prijavo ekipe, čemur je sledila uradna otvoritev  z družabnim 
srečanjem. Pri registraciji v naprej plačaš ponujene 
izlete, oglede, ekskurzije in otvoritveni kot tudi zaključni 
del prireditve.  Naša ekipa je imela enega udeleženca z 
motornim kolesom, preostali so prišli s kombijem. Prijavljeni 
smo bili pod IPA RK Postojna, ki je trenutno edina slovenska 
članica v IPMC. Za IPA RK Postojna so nastopili poleg  
Jerneja VISOČNIKA in Tomislava GÖNCA  tudi člani iz IPA RK 
Ljubljana, in sicer  Boris ŠTUMBERGER, Aljaž ČUŠ in Goran 
BANJAC. Na dogodku je bilo okoli 600 udeležencev. Na 
žalost približno 100 posameznikom iz Rusije in Ukrajine ni 
uspelo priti, saj niso uspeli pridobiti »šengenskih« vizumov. 
Vzdušje je bilo zelo sproščeno, saj se na teh dogodkih 
predvsem srečujejo stari prijatelji, znanci iz različnih vrst 
policije širom Evrope. Imel sem priložnost poklepetati s 
parom, ki se je dogodka udeležil že 29 leto zapored.  

Naslednji dan je bil organiziran motoristični izlet in je bil 
namenjen udeležencem, ki so se pripeljali v Italijo z lastnim 

Mednarodno policijsko 
srečanje IPMC
Besedilo in fotografija:
Boris Štumberger

motornim kolesom.  Izleta z dvema postankoma se je 
udeležilo 90 motoristov, tudi s sopotnicami na zadnjem 
delu motorja, prevozili so traso v dolžini približno 200 km. 
Organizatorju pa vse pohvale za spremstvo motoristom, 
kjer je za varnost skrbela italijanska policija in je kolona 
motoristov ostala nepretrgana in brez nezgod. 

Tretji dan  je bil na vrsti tekmovalni del v spretnostni vožnji 
z motornim kolesom in avtomobilom. Čeprav je kazalo, da 
se bo vreme poslabšalo, je vzdržalo in tako smo vsi uspeli 
odpeljati individualne vožnje. Bilo je nekaj spodrsljajev, 
vendar je najpomembnejša udeležba in ne mesto na 
tekmovanju.

V kategoriji »avtomobil« smo tekmovali z avtomobilom 
Volkswagen Golf GTI. Vsak je imel na voljo le eno vožnjo, kjer 
je odpeljal dva kroga. Proga je bila postavljena zelo zahtevno 
in kljub majhnim razlikam smo dosegli zelo dobre rezultate:

6.   Goran Banjac – IPA RK Ljubljana                                                     

8.   Uroš Kekec                                                

11.  Sašo Starčič 

13.  Jernej Visočnik  – IPA RK Postojna

17.  Tomaž Kunavar 
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23.  Tomislav Gönc – IPA RK Postojna

25.  Dušan Čurčič 

44.  Aljaž Čuš – IPA RK Ljubljana

58   Igor Lavrih 

89.  Tatjana Goričar 

146. Luka Jelenkovič 

152. Boris Štumberger – IPA RK Ljubljana

V kategoriji »motorno kolo« smo tekmovali z motornim 
kolesom BMW R1200GS. Vsak je imel na voljo dve vožnji, 
obveljal pa je najboljši čas. Dosegli smo dobre rezultate, a 
na koncu so prišli na pisto Avstrijci, Nemci ter nepremagljivi 
Madžari, ki so nas po lestvici uspeha potisnili rahlo navzdol. 
Kljub temu smo dosegli naslednje uspešne rezultate:                            

14. Aljaž Čuš– IPA RK LJubljana

25. Jernej Visočnik  – IPA RK Postojna

33. Tomislav Gönc – IPA RK Postojna

45. Goran Banjac– IPA RK LJubljana

46. Tomaž Kunavar 

49. Sašo Starčič 

64. Uroš Kekec 

65. Tatjana Goričar 

66. Boris Štumberger – IPA RK LJubljana

V kategoriji »žensk motoristk« je Tatjana Goričar zasedla 1. 
mesto. 

V kategoriji »avtomobil-klubi« smo kot IPA RK Postojna 
zasedli 7. mesto med  34. klubi. 

V kategoriji »motorno kolo-klubi« smo se uvrstili na 5. mesto 
med 22. klubi.

Četrti dan smo se vsi udeleženci udeležili slavnostne 
parade, ki je potekala po ulicah mesta Latsch. Udeleženci 
so se predstavili v uniformah in v oblačilih svojih klubov z 

avtomobili in motornimi kolesi. Parada je potekala mimo 
slavnostnega odra, kjer so bili vsi vidni člani IPMC. Po paradi 
je sledil zabavni del z uličnim festivalom.

Na kongresu delegatov je bila predstavljena Slovenija in 
AMTK (Auto moto turing klub Ljubljana) kot organizator 
prireditve IPMC - International Police Motor Corporation v 
Sloveniji naslednje leto. Dogodek se bo odvijal med 22. 7. in 
26. 7. 2014 v Ljubljani in na Vranskem (info: www.ipmc.org).

Zadnji dan je bil uradni zaključek s podelitvijo priznanj.  
Slovenija je kot naslednja organizatorka tekmovanja 
prevzela zastavo kot simbol organizatorja International 
Police Star Rally 2014.

Na zaključnem delu prireditve je slovenska ekipa seznanila 
vse prisotne in sodelujoče o tragični izgubi svojega člana 
Darka Miholiča, ki se je redno in uspešno udeleževal 
dogodkov IPMC in se 7. marca 2013  smrtno ponesrečil v 
prometni nesreči. 

Zbrani denar med udeleženci dogodka je Tomislav Gönc, kot 
član predsedstva IPMC, izročil družini pokojnega.

Vodja ekipe: 

Tomi GÖNC
2.Vice President IPMC
International Police Motor Corporation (IPMC)
www.ipmc.org
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IPA Dolomiti Italija in IPA Istra Hrvaška sta že trinajsto leto 
zapored organizirala mednarodni IPA turnir v nogometu. V 
Poreč je, med 19. in 22. septembrom 2013, pripotovalo 29 
nogometnih ekip iz 10 držav. Ob bazenu Hotela Delfin je 
bila v četrtek zvečer svečana otvoritev turnirja, ki jo je odprl 
župan mesta Poreč. 

Tudi letos je na turnirju sodelovala veteranska ekipa 
IPA Nova Gorica, v kateri so sodelovali tudi trije igralci 
iz pobratenega kluba IPA Smederevo iz Srbije. V petek 
in soboto dopoldne je v štirih skupinah potekalo 
predtekmovanje. IPA Nova Gorica je igrala v skupini A sedem 
tekem, žal pa se ji ni uspelo uvrstiti v nadaljnje tekmovanje. 
Zasedli so četrto mesto v skupini in  uvrstitev med 13 in 16 
ekip v generalni razvrstitvi. 

Zmagovalec turnirja je bila IPA Brodosko (Hrvaška), ki je letos 
prvič nastopila na tradicionalnem Alpe-Adria Challenger 
turnirju. V finalu so po kazenskih strelih premagali 
Jandarmerijo Cluj iz Romunije. V tekmi za tretje mesto je bila 
v streljanju kazenski strelov boljša ekipa PNZ Zagreb, ki je 
premagala IPO Poltava iz Ukrajine. 

Na nogometnem turnirju sta kot sodnika sodelovala člana  
RK IPA Nova Gorica David Mugerli in Alojz Žerak. 

Po zaključenem tekmovanju je bila v soboto zvečer na 
terasi bazena Hotela Delfin v Poreču svečana razglasitev 
zmagovalca. Podeljeni so bili pokali in priznanja vsem 
sodelujočim. Svečani del se je pričel s predstavitvijo Nevija 
Kristana in minuto molka v njegov spomin.

Organizator turnirja je na pobudo IPA Nova Gorica 
poimenoval pokal za najboljšega vratarja po tragično 
preminulem članu  IPA Nova Gorica Neviju Kristanu.  Kristan 
se je smrtno ponesrečil v prometni nesreči v bližini Poreča, 
v mesecu maju 2013. Pokal za najboljšega vratarja je prejel 
Danut Tofan (Jandarmerijo Cluj) iz Romunije. 

Podrobni rezultati in fotografije so objavljeni na spletni 
strani IPA Dolomiti www.ipadolomiti.it.

13. Alpe-Adria 
challenger v Poreču
Besedilo in fotografija:
Alojz Žerak
IPA RK Nova Gorica
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Pod okriljem Regionalnega kluba IPA za Pomurje in v 
organizaciji IPA skupine Postaja mejne policije Petišovci so 
v soboto, 29. junija, s pričetkom ob 10.00 uri, v Bakovcih na 
tradicionalnem mestu, potekale že sedme IPA policijske igre 
na vodi.

Igre kot take imajo svojo tradicijo in svojo zgodovino, ob 
tem pa tudi posnemovalce in stalne udeležence. Žal nam 
je letos narava na tradicionalni naš dan - druga sobota v 
juniju- zagodla in poplavila prizorišče, zato smo bili prisiljeni 
sam termin prestaviti, vse to pa se odraža tako pri obvezah 
kot udeležbi, letos pa nam je s svojim delom nekoliko 
»zagodla« tudi sosednja » R Hrvaška s svojim vstopom v 
EU, 1.7.2013, saj so se morali udeleženci s sosednje države 
v zadnjem trenutku odpovedati udeležbi in s tem tudi 
druženju, vse to pa je pomenilo za nas nekoliko okrnjeno 
udeležbo, saj se je od 16 prijavljenih ekip iger udeležilo le 
11 ekip, in sicer ekipe PP Gornja Radgona, PP Maribor I, 
PP Ljutomer, PP Slovenska Bistrica, PP Ormož I, PP Ormož 

Igre na vodi
Besedilo:
IPA skupina Petišovci

II, Policijsko športno društvo Ptuj, PP Gorišnica, Policijsko 
športno društvo Račka in ekipa PMP Petišovci. Zaradi že 
navedenih razlogov so nam udeležbo v zadnjem trenutku 
odpovedali naši stari prijatelji iz IPA Smederevo (Srbija), IPA  
Budimpešta in Nagykanizsa (Madžarska), ob tem pa sta ekipi 
iz IPA Mursko Središče in Štrigova  (IPA Hrvaške), ki so izvajali 
zadnje priprave glede vstopa v EU, obiskali le kot gostje na 
sami prireditvi, zato razen obiska te ekipe nismo šteli kot 
udeleženca. Kljub  napovedim pa nas letos niso obiskali 
IPA prijatelji iz Makedonije in Slovaške, obljubili pa so, da se 
vidimo v naslednjem letu, ko se bodo igre ponovno odvijale 
drugo soboto v juniju, upamo, da z udeležbo vsaj vseh ekip z 
območja PU Murska Sobota.  Nedvoumno je, da so se igre na 
vodi » prijele« in imajo svojo težo, vendar pa so se posamezni 
dogodki tako prepletli, da se je udeležba zmanjšala, to pa 
nikakor ni pomenilo kakršne koli oblike zmanjšanja pomena 
osnovne oblike IPA  organizacije – služimo prijateljstvu.
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Tradicija veleva tekmovanje v štirih športnih disciplinah: 
veslanje, vlečenju vrvi med čolnoma, igre z žogo in bitka 
čolnarjev. Najbolj sposobna in uspešna je bila letos ekipa 
Policijske postaje Ljutomer, ki je osvojila prehodni pokal, 
drugo mesto je pripadlo ekipi organizatorja PMP Petišovci, 
tretje mesto pa ekipi PP Slovenska Bistrica, ki je bila letos 
prvič na igrah.

Ker je organizator znan kot »pravi«, je tudi letos poskrbel za 
pokale, priznanja in seveda praktična darila, ekipam pa so 
jih podelili direktor Policijske uprave Murska Sobota Damir 
Ivančič mag., predsednik Regionalnega kluba IPA za Pomurje 
Drago Ribaš ob asistenci organizatorja.

Ob vsem pa je pomembno to in tu so si udeleženci enotni, 
da se naslednjo leto spet vidijo na istem mestu, a v večjem 
številu, čeprav  tudi 150 udeležencev in navijačev ni mala 
številka, a za nas organizatorje je  nekoliko manjša.

Člani športnega društva KRAŠKI TEKAČI SEŽANA so v so-
boto, 24. 8. 2013. organizirali 12. tek na Tabor. Tek je štel 
tako za točkovanje primorskih pokalnih tekov, za kraški 
pokal in za tekmovanje v okviru IPA Slovenije. Na dan 
tekmovanja je bilo vreme naklonjeno tekmovalcem, saj 
se je po nočnem dežju  dan prebudil obsijan s soncem. 
Srednje zahtevna proga v dolžini sedem kilometrov, z 
240 m vzpona in spusta, je od tekačev  zahtevala nema-
lo naporov.  

Član RK IPA Nova Gorica Renato Lešnik, ki je zaposlen 
na Policijski postaji za izravnalne ukrepe Nova Gorica, 
je zmagal v svoji starostni kategoriji in v tekmovanju v 
okviru tekmovalcev IPA. Lešnik je v absolutni konkuren-
ci zasedel peto mesto.

Tek  
na Tabor
Besedilo:
Renato Lešnik
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OBVESTILAV.

Obveščamo vas, da bo tudi v letošnjem letu za otroke člane 
IPA sekcije Slovenije, v starosti 16 ali 17 let, organizirano 
druženje mladih, ki bo v Franciji, v času med 19. julijem  in 
2. avgustom 2014.

IPA Francija prireja 14-dnevno srečanje mladih, ki se bo zače-
lo v Parizu in nato nadaljevalo po priloženem programu. 

Kdor si želi izvedeti več, si lahko prebere celotni program, ki 
se nahaja na spletni strani IPA – mednarodne kulturne komi-
sije, http://www.ipa-iac.org/content.php?pageId=16

Kdor bi želel spoznati Francijo, njene tradicije, običaje, zgo-
dovino ter ljudi, ki tam prebivajo, in je star 16 ali 17 let, naj 
starši oddajo prijavnico (v prilogi) ali na spletni strani: www.
ipaslovenija.org. Cena 14-dnevnega izleta je 650,00 €. Izbrani 

IPA srečanje mladih 2014
Besedilo:
Vinko Otovič
Podpredsednik IPA sekcije Slovenije

kandidati morajo plačati akontacijo ob prijavi. Ob prijavi do 
31. januarja 2014 je potrebno plačati 250 €, ostali znesek pa 
do 31. maja 2014, (prevoz v to ceno ni vključen). Polovico 
najcenejšega prevoza krije IPA sekcija Slovenije po predlo-
žitvi plačanega računa. Vsaka sekcija lahko prijavi enega 
mladostnika.

Vse ostale informacije lahko dobite pri podpredsedniku IPA 
sekcije Slovenije Vinku Otoviču, na telefonu 041 714 907 ali 
vinko.otovic@policija.si. 

 

Rok za prijavo je do  15. 1. 2014. Če bo prijavljenih več 
kandidatov, bo o prijavi odločal upravni odbor IPA sekcije 
Slovenije ob koncu meseca januarja 2014.
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