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Pred nami je prva revija, izdana v elektronski obliki. Upravni odbor se je na 
zadnji lanski seji odločil, da bomo, največ zaradi manjših finančnih izdatkov 
in boljše obveščenosti v prvem polletju, izdali revijo v elektronski obliki. Ob 
koncu leta pa v ustaljeni tiskani obliki. Revijo, iz katere je razvidna predvsem 
dejavnost IPA sekcije Slovenije lahko vidite na naši spletni strani http://www.
ipaslovenija.org/slo/ in facebooku, naše IPA sekcije. 

Letošnje leto je bilo za IPA sekcijo Slovenije zelo pomembno, saj smo prazno-
vali 25 let delovanja. Ustanovili smo jo namreč, 20. 4. 1991, v Gozd Martuljku. 
Samo praznovanje, ki ga je z odliko pripravil organizacijski odbor s pomočjo 
IPA RK Celja, je potekalo v Rimskih Termah. Veselila nas je udeležba najvišjih 
predstavnikov Ministrstva za notranje zadeve in Policije ter drugih povabljenih 
gostov. 

Letošnje in naslednje leto bo pomembno za regionalne klube po Sloveniji, saj 
bo velika večina praznovala obletnice svoje ustanovitve.

Delovanje upravnega odbora IPA sekcije Slovenije je bilo zelo aktivno, saj 
smo se udeležili vseh pomembnih kongresov, konferenc in drugih strokovnih 
udejstvovanj. Tudi druga polovica leta bo delovna, saj nas čaka nekaj zelo 
pomembnih udeležb na mednarodnih kongresih, še posebej pomemben bo 
61. svetovni IPA kongres v Novi  Zelandiji, in sicer med 4. in 9. oktobrom. 2016.
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Korenine rojstva slovenske sekcije v mednarodnem 
policijskem združenju IPA (International Police Asso-
ciation) segajo v devetdeseta leta, ko so posamezniki 

 
 

iz vrst tedanje milice ob delovnih stikih navezovali 
poznanstva s člani avstrijske in italijanske sekcije. 
Formalno ustanovitev je slovenska IPA dočakala 20. 
aprila 1991. Tedaj je 44 članov ustanoviteljev v Gozdu 
- Martuljku potrdilo statut združenja in izvolilo prvo 
vodstvo. Predsedniško mesto je zasedel Milan Zorec. 
Danes IPA Slovenija šteje približno 8.000 članov, 
vključenih v regionalne klube po vsej Sloveniji. 
 Vzporedno z ustanovitvijo slovenske sekcije so 
potekale tudi priprave na ustanovitev prvega region-
alnega kluba. Policisti – tedaj še miličniki – iz uprav 
za notranje zadeve Maribor, Celje, Murska Sobota in 
Slovenj Gradec so v Mariboru 7. junija 1991, tik pred 
osamosvojitvijo Republike Slovenije, ustanovili re-
gionalni strokovni klub policistov IPA za Štajersko, 
Koroško in Prekmurje. 

»Takrat še miličniki smo bili zelo veseli in ponosni, da 
smo se lahko včlanili v tako organizacijo, kjer smo se 
povezovali s kolegi iz tujine. Na Gorenjskem smo se 
povezovali s kolegi iz Avstrije in delno tudi Italije, naši 
kolegi na Štajerskem pa z Avstrijci. Na začetku sploh 
nismo vedeli drug za drugega, za naše sodelovanje z 
avstrijsko sekcijo. Ko pa smo to ugotovili, smo hitro 
stopili skupaj in se začeli pripravljati na ustanovitev 
sekcije,« se tistih dni spominja Stanislav Ficko, eden 
izmed ustanoviteljev slovenske sekcije, danes pa 
tudi njen predsednik. »Številni smo bili takrat že člani 

avstrijske sekcije, saj smo bili že v kontaktih s tujimi 
policisti. Sam sem bil takrat še komandir PM Kranj, 
z Avstrijci pa so bili v stikih kolegi v mejnih enotah, 
torej na Jesenicah, v Kranjski Gori, Šentilju, Mariboru, 
Kranju. Avstrijski kolegi so nas povprašali, ali bi se 
želeli včlaniti v IPO, in nam predstavili organizacijo. 
Seveda smo bili takoj za in zadeve so stekle: pov-
ezovanje, sestankovanje – tudi v Avstriji. Pri tem so 
delno pomagali tudi italijanski kolegi.«

Robert Mesiček, predsednik kluba IPA RK Štajerska: 
»V IPO sem se včlanil leta 1993 pri RK za Pomurje, saj 
sem takrat delal na območju UNZ Murska Sobota. 
Za včlanitev sem se odločil, ker sem želel biti aktiven 
v policijski organizaciji in mi je bila IPA po svojem 
načinu dela najbolj “pisana na kožo”.
Posebej ponosen sem, da tudi po 25 letih ohranjamo 
zapuščino svojih predhodnikov, ki so klub ustanovili 
in ga vodili pred nami. Zlasti se spominjamo svojih že 
pokojnih članov, ki so bili zelo aktivni. Tako smo se v 
preteklem letu poslovili od predsednika nadzornega 
odbora Srečka Pušnika, nekaj let pred tem od člana 
upravnega odbora Franca Curka - Culeta.

Ponosen sem na članice in člane, ki že vrsto let 
opravljajo delo v klubu – brez njih si delo v skoraj 
1000-članskem klubu ne morem predstavljati. V ak-
tivnosti kluba se vključujejo tudi mlajši člani, ki s svo-
jimi svežimi idejami prispevajo k delovanju kluba. 

Geslo ‘’Servo per Amikeco’’ ali ‘’služiti v imenu pri-
jateljstva’’ je geslo, ki najbolje opiše delovanje in 
pomen našega kluba, saj na prvo mesto postavljamo 
pomoč članom in njihovim družinskim članom.
Prirejamo izlete, tradicionalni družinski piknik, tek-
movanje v ribolovu in druge športne prireditve. Vsako 
leto sklenemo nekaj pogodb o sodelovanju, s čimer 
članom omogočamo ugodnejše storitve ali nakupe. 
Svojim članom omogočamo brezplačno udeležbo na 
različnih športnih prireditvah v Sloveniji in tujini in jim 
pomagamo pri kontaktih s tujimi klubi IPA. 
V prihodnosti bomo svoje aktivnosti nadaljevali v 
skladu z letnimi in finančnimi načrti kluba, delovanje 
pa bomo poskušali nadgraditi z novimi vsebinami, 
zato smo vedno pripravljeni prisluhniti pobudam 
članov.

V 25 letih od 44 hrabrih 
ustanoviteljev do 8.000 članov 

Stanislav Ficko, predsednik IPA sekcije Slovenije 

DEJAVNOSTI UPRAVNEGA ODBORA
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Slovenska IPA je – zaradi širitve lastne dejavnos-
ti, sodelovanja s tujimi sekcijami in udeležbe na 
številnih strokovnih ter družabnih srečanjih – hitro 
zaživela med policisti. V mednarodno združenje, ki 
velja za največjo in najvplivnejšo stanovsko policijsko 
organizacijo na svetu, je bila sprejeta 6. novembra 
1992 v Riu de Janeiru, kjer je zasedla 54. mesto kot 
polnopravna članica v največji organizaciji policistov 
na svetu. Vrstile so se tudi ustanovitve regionalnih 
klubov za Gorenjsko (21. februar 1992), Primorsko (29. 
maja 1992), Dolenjsko (6. junija 1992) in Koroško (6. 
novembra 1992).

  

Organiziranje dejavnosti po regionalnih klubih se 
je nadaljevalo z ustanovitvijo regionalnega kluba 
Pomurja (20. februar 1993), regionalnega kluba Celje 
(2. junija 19931), regionalnega kluba Ljubljane (4. 
junija 1993), regionalnega kluba Koper - Postojna (2. 
marec 1996) in kluba Posavje (6. januar 2001). S tem 
so bila zaključena prva prizadevanja za najustreznejšo 
organiziranost dejavnosti na območju cele države.
Prvi kongres IPA-sekcije Slovenije je potekal marca 
1993 v Ljubljani, sočasno pa ga je spremljalo še zase-
danje izvršnega mednarodnega biroja IPE (PEB). 
Mednarodno sodelovanje je že na začetku predstav-
ljalo eno od pomembnejših nalog slovenske sekcije.
»Naša temeljna načela so natančno določena in se 
nanašajo na gojenje prijateljskih odnosov in med-
sebojno pomoč med policisti doma in v svetu, da se 
olajša izmenjava izkušenj na policijskem področju, 
podpira mednarodno policijsko sodelovanje – to je 
bilo seveda bistveno bolj pomembno v času, ko se 
je IPA ustanavljala. Člani IPE s svojim javnim delovan-
jem pozitivno vplivamo na odnose med policisti in 
državljani: s svojim delovanjem krepimo ugled polici-
je in IPE. Organiziramo številna potovanja, srečanja, 
prireditve. S tem želimo širiti znanje svojih članov 

na vseh področjih policijskega dela. V IPI se zavzam-
emo za spoštovanje temeljnih načel mednarodne 
organizacije za človekove pravice, torej je osnova 
spoštovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin 
– tako pri policijskem delu in tudi sicer. Organiziramo 
številne kulturne, športne, socialne in druge de-
javnosti in pomagamo članom, ko se znajdejo v stiski, 
na primer zaradi bolezni ali nesreče, pa naj bo kjer 
koli – doma ali v tujini. Seveda imamo za te primere 
poseben pravilnik in socialno komisijo, ki se ukvarja s 
temi zadevami. Za člane IPE je pomembno to, da ni-
smo sami, ne glede na to, kam potujemo. Vedno lahko 
pokličemo organizacijo IPA in prijatelje, ki nam bodo 
pomagali,« dodaja Ficko. 
V letu 1999 je bil na tretjem kongresu sekcije spre-
jet predlog, da se v IPO sprejmejo pooblaščeni de-
lavci Ministrstva za pravosodje RS, v letu 2005 pa so 
bili sprejeti še pooblaščeni delavci Carinske službe 
Slovenije. V letu 2003 je bila večina aktivnosti pov-
ezana z ureditvijo statusa IPA Slovenije. V prvi vrsti je 
bila to registracija vseh klubov v Sloveniji v skladu z 
Zakonom o društvih in registracijo IPA Slovenije kot 
zveze društev. Usklajen statut in pogodba so bili spre-
jeti 6. maja 2003. Zveza je bila registrirana pri UE Celje 
23. septembra 2003.
 

Slovenska sekcija je bila od leta 2000 mentorica 
pridruženim članom s Hrvaške – sekcija je bila kot 
samostojna organizacija sprejeta na 17. svetovnem 
kongresu IPA leta 2003. Tedaj pa je IPA Slovenija pre-
jela prošnjo za organizacijo 18. svetovnega kongresa 
v letu 2006. Naslednji dve leti sta bili tako posvečeni 
pripravam na ta pomembni dogodek, v katerega je 
bilo vloženega ogromno truda članov organizacijske-
ga odbora. 
»Ponosni smo na organizacijo številnih kulturnih, 
športnih, socialnih in drugih prireditev in na to, da smo 
številnim svojim članom pomagali v stiski. Prireditev 
nismo organizirali le zase, kot stanovsko organizacijo, 

 Listina o članstvu slovenske sekcije v IPI

Ustanovna skupščina 20. aprila 1991
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pač pa tudi za državljane – gre za številne preventivne 
akcije, na primer za motoriste, tudi varne vožnje in pri-
reditve, na katerih so sodelovali naši prijatelji, ki niso 
člani. Tudi na število članov smo ponosni – izmed 65 
držav članic IPA smo v vrhu med prvimi desetimi po 
številu članov. Pri nas je približno 8.000 članov, s tem 
da govorimo o tistih, ki so plačali letno članarino, ne o 
vpisanih. Ponosni smo na številne kontakte, ki smo jih 
vzpostavili s tujimi sekcijami IPA. Odlično sodelujemo 
s sekcijo Avstrije, Italije, Madžarske, Slovaške, Češke, 
Poljske, tudi Nemčije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Črne 
gore, tako da so vse nekdanje jugoslovanske repub-
like sedaj že članice IPE. Smo ena izmed najbolj ugled-
nih sekcij IPA, smo aktivni, spoštujemo pravila, načela, 
cilje. Sam vedno poudarjam, da je član IPA biti častno, 
spoštovano in ugledno,« dodaja Ficko.

Cilj in namen sekcije IPA je povezovanje aktivnih in 
upokojenih pripadnikov služb Ministrstva za notranje 
zadeve RS in drugih državnih civilnih služb s polici-
jskimi pooblastili na podlagi poklicnega tovarištva, 
vzajemnosti in solidarnosti.

Sekcija Slovenije je danes organizirana v 11 regional-
nih klubih in glede na svojo organiziranost ter številne 
domače in mednarodne športne, kulturne, socialne in 
druge dejavnosti sodi med vzornejše nacionalne sek-
cije. V 25 letih delovanja so se stkale številne vezi, te pa 
v IPI štejejo največ, saj ji omogočajo nadaljnji razcvet. 
Z udeležbo v mednarodnih oblikah izpopolnje-
vanja, z organizacijo številnih mednarodnih srečanj 
in neštetimi snidenji na športnem, družabnem, zbi-
rateljskem področju IPA veliko prispeva k uspešnosti 
policijskega dela doma in v tujini. Tudi v prihodnje 
bo tako, odgovarja predsednik slovenske sekcije IPA: 
»Imamo zelo velike načrte, njihova uresničitev pa je 
seveda odvisna od finančnih sredstev. Dejstvo je, da 
je IPA finančno popolnoma neodvisna, financiramo 
se s pomočjo članarin, donacij in sponzorstev. Naši 
projekti so dolgoročno obsežni, a upam, da bomo 
vsaj zadržali nivo, ki ga imamo, torej da bomo še nap-
rej organizirali številne prireditve in pomagali svojim 
članom v stiski.«

IPA združuje več kot 400.000 članov, organiziranih v 
65 državah. Je edina mednarodna poklicna organi-
zacija policistov ne glede na funkcijo, rang, jezik, raso, 
religijo in svetovni nazor; je politično in poslovno pop-
olnoma neodvisna in ni vezana na nobeno drugo sku-
pino ali institucijo; odprta je za policiste vseh držav, 
za proste in neovirane stike med pripadniki te službe 

ter vzpostavljanje možnosti medsebojne izmenjave 
strokovnih izkušenj; registrirana je na temelju svojih 
ciljev pri Svetu Evrope s posvetovalnim statutom kot 
nevladna mednarodna organizacija.

Je današnja IPA drugačna, kot je bila pred 25 leti? 
»Seveda je,« meni Ficko, »a temeljna načela so ista. 
Geslo ‘’Servo per amikeco’’, to je služiti prijateljstvu, je 
še vedno tako, kot je bilo. Čas prinaša svoje, po vsebini 
pa se IPA bistveno ni spremenila, čeprav je bila takrat, 
ko smo jo ustanovili, Slovenija še del Jugoslavije.«

Besedilo: Anita Kovačič, Sektor za odnose z javnostmi 
GPU 
Foto: arhiv IPA Slovenija in Anita Kovačič, Sektor za 
odnose z javnostmi GPU
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Ob integracijskih procesih, ki potekajo v Evropi, se 
petindvajsetletnica slovenske sekcije IPE oziroma 
naše sodelovanje v tej največji mednarodni policijski 
organizaciji zdi povsem običajno in logično. Je bilo 
tako tudi pred petindvajsetimi leti? Gotovo ne, saj 
večina današnjih članov takrat za to zvezo, njeno po-
slanstvo in kaj policist v njej lahko najde, še ni vedela. 
To pa ni veljalo za 44 naših kolegov, ki so, 20. aprila 
1991, v Gozdu Martuljku kot ustanovitelji samozav-
estno potrdili statut združenja in izvolili prvo vodstvo 
slovenske sekcije IPE. 
Zasluga ustanoviteljev iz Gozda Martuljka je tako 
petindvajset let kasneje vredna toliko večjega 
spoštovanja, saj so prvi začutili, kaj vse lahko IPA nudi 
slovenski policiji in še zlasti slovenskemu policistu ozi-
roma kaj lahko vsak od nas stori za to največjo polici-
jsko družino na svetu. V petindvajsetih letih našega 
delovanja se je stkalo nešteto vezi, ki v IPI štejejo 
največ in ji obetajo še nadaljnji razcvet. Omogočanje 
stikov in druženj, medsebojne izmenjave, pomoč, 
izobraževanje in ustvarjanje prijateljskih odnosov je 
le del ciljev, ki vse več članov poleg našega poklic-
nega poslanstva spodbujajo k dejavnim odnosom s 
kolegi po svetu, ki jim je prepoznavni znak kratica IPA 
in pozdrav SERVO PER AMIKECO. 
Sekcija Slovenija je danes, petindvajset let kasneje, or-
ganizirana v 11. regionalnih klubih, imamo svoje glasi-
lo in po mnenju kolegov iz tujine že vrsto let sodimo 
po svoji organiziranosti ter domačih in mednarodnih 
športnih, kulturnih, socialnih in drugih dejavnostih 
med vzornejše nacionalne sekcije. 
Že od same ustanovitve organizacije IPA sekcije vedno 
vabijo na svoje kongrese, obletnice in druge prireditve 
tudi predstavnike drugih sekcij, saj je to priložnost, 
na kateri se prijateljstvo med člani sekcij še dodatno 
krepi. Vsakokrat pa se dogovorijo tudi za nove ak-
tivnosti in oblike sodelovanja. V neformalnem delu 
srečanj je druženje med člani in njihovimi družinami 
vedno pristno in v resnično prijateljskem vzdušju. 
Eden od pomembnih razlogov, zakaj “družina IPA” kot 
združenje radi imenujemo, ne more nikoli razpasti je 
medsebojna pomoč in zaupanje med njenimi člani. 

Vesel sem, da je pred petindvajsetimi leti ustanov-
ljena slovenska sekcija IPE v domači in tuji javnosti še 
vedno tako ugledna organizacija, kot je bila ob svojih 
začetkih. Kot dolgoletni član tega združenja, pridružil 
sem se mu kmalu po ustanovitvi slovenske sekcije, 
sem na svoje
članstvo v njem tudi izjemno ponosen.

Pot IPA sekcije Slovenije naj navda vse, ki smo jo pre-
hodili, z zadovoljstvom in s ponosom, saj smo si na 
njej slovenski policisti odprli okno v svet za še tesnejše 
sodelovanje s policisti drugih držav. S tem dokazu-
jemo, da smo zreli za njene ideje in poslanstvo.
Ob 25-letnici vsem članom slovenske sekcije IPE iskre-
no čestitam in želim, da bi nas 7696 članov iz enajstih 
regionalnih klubov še naprej s ponosom nosilo njeno 
izkaznico in v duhu služimo prijateljstvu utrjevalo or-
ganizacijo, njen ugled in njene cilje.

Istvan Lipnik
Generalni sekretar

Srebrnih petindvajset let 
IPA sekcije Slovenije
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Tudi v IPA sekciji Slovenije smo dočakali svojih prvih 25 let delovanja v mednarodnem policijskem združenju IPA. 
Ustanovili smo jo, 20. 4. 1991, v Gozdu Martuljku.

V ta namen smo, med 8. in 10. aprilom  2016,  organizirali tridnevno praznovanje ter povabili tuji goste iz tujine, s 
katerimi ves ta čas zelo dobro sodelujemo.  Naše svečanosti so se udeležili poleg domačih tudi tuji gosti iz Avstri-
je, Italije, Hrvaške, Srbije, Madžarske, Slovaške, Češke in Črne Gore. Prisoten pa je bil tudi predstavnik z Norveške.

Praznovanje 25. obletnice 
IPA sekcije Slovenije

Rimske Terme, kjer je bilo organizirano praznovanje naše obletnice

Sprejem gostov iz tujine

Besedilo
Vinko Otovič

Foto
Igor Isak 
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Vrhunec vseh aktivnosti pa je bila svečana akademija ob 25. obletnici  IPA  sekcije Slovenije, ki je potekala v so-
boto, 9. aprila 2016, ob 11.00 uri, v kongresni  dvorani   hotela Rimske Terme. Udeležilo se jo več kot sto gostov, 
članov in prijateljev. 
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Nagovor ministrice za notranje zadeve                                  Nagovor generalnega direktorja policije

Udeleženci svečane akademije Pričetek svečane akademije
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Predsednik IPA sekcije Slovenije Stanislav Ficko se je 
zahvalil vsem članom in ostalim prisotnim in opisal 
prehojeno pot naše sekcije. 

Na svečani večerji sta predsednik IPA sekcije Slovenije 
Stanislav Ficko in generalni sekretar Istvan Lipnik ob 
sproščenem vzdušju tujim delegacijam izročila darilo 
IPA sekcije Slovenije.

Popoldanska sobota je bila izletniško obarvana, saj 
smo tuje in domače goste odpeljali na Aškerčevo 
domačijo, kjer so  si jo ogledali in degustirali domače 
dobrote. Nekateri pa so se prepustili užitkom ba-
zenov, savn in term v hotelu.

V kulturnem programu so sodelovali učenke in učenci 
Osnovne šole Antona AŠKERCA iz Rimskih Toplic  in 
sekstet Orkestra slovenske policije.

Po svečani akademiji je bilo v restavraciji hotela za 
vse udeležence organizirano kosilo in prijateljsko 
druženje.

Nagovor predsednika IPA sekcije Slovenije                           

Nastop učencev OA Antona Aškerca

Prijateljsko druženje v avli hotela

Aškerčeva domačija

Izročitev daril gostom 

Gostje na svečani večerji  
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Mednarodno srečanje mladih (IYG) je letos, v času od 
16. do 31. 7. 2016, organizirala sekcija IPA v Združenih 
državah Amerike, 6. regija v Kaliforniji, Los Ange-
les. Srečanja se je udeležilo kar 50 udeležencev, am-
basadorjev svojih držav, iz 27 držav celega sveta. 
Udeleženci smo bili različno oddaljeni od kraja do-
godka, vse od ene ure (udeleženka iz ZDA) pa do 
udeležencev, ki smo prihajali iz Evrope, Avstralije, 
Azije in Afrike.
V Sloveniji se je na razpis prijavilo 7 kandidatov, iz-
brana pa sva bila Jaka Hlastan in Nina Vajd. Pred dog-
odkom se z Nino nisva poznala, vendar sva se, ko sva 
izvedela, da se bova srečanja udeležila, poiskala na 
socialnih medijih. Nato sva skupaj, s pomočjo staršev, 
organizirala vse potrebno (dokumente, zavarovan-
ja, letalski prevoz, itd.). Organizatorji so naju sproti 
obveščali in posredovali podrobnejše informacije o 
dogodku. Ker je najino letalo prispelo že dan pred 
pričetkom IYG, so nama zagotovili začasno bivanje 
pri Billu Rossu, upokojenem policistu in članu IPA, 
kjer sva imela čas spoznati nama povsem novo okolje. 
V nadaljevanju pa smo bili vsi skupaj nameščeni v 
študentskem domu v UCLA, katerega območje, kjer 
stoji, je pravzaprav tako veliko, kot manjše mesto.
Prvi dan IYG se ni začel najbolje. Imeli smo težave 
pri lociranju vseh udeležencev, poleg tega pa je 
zaradi terorističnega napada udeleženec s Češke za 
tri dni obtičal na letališču v Istanbulu. Začetek smo 
prestavili na naslednji dan. Prva aktivnost je bila obisk 
policijskega oddelka Huntington Beach, kjer so nam 
predstavili tamkajšnje delo policije. Ogledali smo si 
demonstracijo dela helikopterjev, policijskih psov, ok-
lepnikov, policistov na konjih ter si ogledali notranje 
prostore policijskega oddelka. Nato smo šli s sprem-
stvom na čudovito plažo mrzlega Pacifika, na koncu 
pa smo imeli sprejem pri županu Kalifornije, ki ga je v 
živo prenašala tudi televizija.
V 14-dneh so se naši spremljevalci, glede na 
načrtovane aktivnosti, ves čas menjali. Bili so odlični 
voditelji, ki so nam povedali in razložili veliko stvari, 
zabave pa tudi ni manjkalo.
Poleg aktivnosti, ki so se nanašale predvsem na spoz-
navanje dela tamkajšnje policije, smo imeli tudi veliko 
izletov, kar je razvidno iz priloženega urnika, ki je bil 
res naporen, in oglede največjih atrakcij Los Angelesa. 

Druženja na izletih so nam dala veliko možnosti, da 
se udeleženci IYG med seboj čim bolje spoznamo in 
sklenemo nova prijateljstva. 
Še nikoli prej ni čas tako hitro minil. Kot bi trenil sta 
dva tedna minila in morali smo se posloviti. Razdelili 
smo si spominke s prepoznavnimi značilnostmi držav, 
iz katerih smo prihajali. Odhajali smo počasi, v manjših 
skupinah preko celega dne, nekateri (vključno z nama) 
pa šele naslednji dan. Tudi joka ni manjkalo, saj nihče 
ni želel končati čudovite izkušnje. Prišli smo kot tujci, 
razšli pa kot stari znanci in prijatelji.  Vsi smo se strin-
jali, da sta bila to dva najlepša tedna našega življenja. 
Ob tem bi rad spodbudil mlade k srečanju naslednje 
leto, saj je prav, da se tradicija IYG nadaljuje. 
Oba z Nino se IPA sekciji Slovenija zahvaljujeva za 
čudovito življenjsko izkušnjo.
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Dne 21. 12. 2015 je ministrica za notranje zadeve mag. 
Vesna Györkös Žnidar sprejela delegacijo IPA sekcije 
Slovenije, in sicer predsednika Stanislava Ficka ter 
podpredsednika Mihaela Burilova in Vinka Otoviča.

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

Predsednik Stanislav Ficko in oba podpredsednika 
Vinko Otovič in Mihael Burilov smo predstavili ak-
tivnosti sekcije in delo v samih regionalnih klubih. 
Veliko pozornost smo namenili tudi sodelovan-
ju med IPA sekcijo Slovenije in Policijo. IPA poleg 
izobraževalnega programa, organizacije kulturnih, 
športnih in drugih prireditev ter socialnih aktivnosti 
intenzivno vzpostavlja in krepi prijateljske odnose in 
medsebojno pomoč med policisti doma in po svetu.

Gospa ministrica se je zahvalila za predstavitev or-
ganizacije in njenega dela. Pohvalila je opravljeno 
delo in prizadevanje IPE za še večje medsebojno 
sodelovanje, predvsem v zadevah, ki so v skupnem 
interesu obeh organizacij.  Zagotovila je vso pomoč 
in podporo pri nadaljnjem delu, partnerski odnos in  
nadaljnje sodelovanje.

Naslednje leto, 9. aprila 2016, bomo na območju PU 
Celje praznovali 25-obletnico IPA sekcije Slovenije, na 
katero bomo povabili tudi tuje delegacije, predvsem 
sosednje države in tiste, s katerimi tudi največ sode-
lujemo.

Predsednik IPA sekcije je ministrico za notranje zadeve 
povabil, da se udeleži navedene prireditve ter kot 
slavnostna govornica pripomore k sami slovesnosti.

11

Sprejem delegacije IPA sekcije Slovenije pri 
ministrici za notranje zadeve Republike Slovenije
Besedilo
Vinko Otovič
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vstopu v EU v povezavi z delom policije na področju 
mednarodnega policijskega sodelovanja«. Njegovo 
predstavitev pa so pohvalili vsi udeleženci omenjene 
konference.
Naslednje leto, 9. aprila 2016, bomo na območju PU 
Celje praznovali 25-obletnico IPA sekcije Slovenije, na 
katero bomo povabili tudi tuje delegacije, predvsem 
sosednje države in tiste, s katerimi tudi največ sode-
lujemo.
Predsednik IPA sekcije je generalnega direktorja 
policije Marjana Fanka povabil, da se udeleži nave-
dene prireditve.
Potem sta oba podpredsednika Vinko Otovič in Mihael 
Burilov, ki sta tudi predsednika regionalnih klubov, 
predstavila potek dela v samih regionalnih klubih. 

Kot zelo pomembne so bile poudarjene tudi de-
javnosti, ki krepijo ugled Policije in IPA sekcije. 
Generalni direktor policije Marjan Fank se je zahvalil 
za sodelovanje in opravljeno delo ter prizadevanje 
IPA za še večje medsebojno sodelovanje, predvsem v 
zadevah, ki so v skupnem interesu obeh organizacij. 
Zagotovil je tudi vso pomoč in podporo pri nadaljn-
jem delu. 

Dne 24. 12. 2015 je generalni direktor policije Marjan 
Fank sprejel delegacijo IPA sekcije Slovenije, in sicer 
predsednika Stanislava Ficka ter podpredsednika Mi-
haela Burilova in Vinka Otoviča.
Generalni direktor policije Marjan Fank je dolgoletni 
član IPA sekcije Slovenije, zato je pogovor potekal 
predvsem o sedanjem delu in načrtih za prihodnje. 
Veliko pozornost smo namenili tudi sodelovanju med 
IPO in Policijo. IPA poleg  izobraževalnega programa, 
organizacije kulturnih, športnih in drugih prireditev 
ter socialnih aktivnosti intenzivno vzpostavlja in krepi 
prijateljske odnose in medsebojno pomoč med poli-
cisti doma in po svetu.
Skupne ugotovitve so bile, da je bilo sodelovanje s 
Policijo v preteklosti dobro. Pri tem je bilo posebej 
poudarjeno temeljno poslanstvo IPE in njena vloga v 
odnosu do Policije.

Predsednik Stanislav Ficko je še posebej pohvalil do-
bro sodelovanje v primeru, ko je poleg podpreds-
ednika Mihaela Burilova na Balkansko - Jadranski 
konferenci sodeloval tudi višji policijski inšpektor v 
UKP GPU Janez Žabkar. Naslov njegove predstavitve 
je bil »Struktura KD in varnostnih pojavov v SLO po 

Sprejem delegacije IPA sekcije Slovenije 
pri generalnem direktorju policije 
Besedilo
Vinko Otovič
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XVII. konferenca IPA sekcij Srednje in 
Vzhodne Evrope v Joensuu na Finskem
Besedilo

Stanislav Ficko

13

V času od 19. do 22. maja 2016 je v organizaciji IPA 
sekcije Finske v mestu Joensuu, potekala XVII. konfer-
enca IPA sekcij Srednje in Vzhodne Evrope. Konference 
so se poleg naše sekcije in gostitelja udeležili pred-
stavniki IPA sekcij Estonije, Latvije, Češke, Madžarske, 
Hrvaške, Rusije, Švice, Romunije, Bolgarije, Turčije, 
Nemčije, Avstrije in generalni sekretar mednarodne 
organizacije v imenu IEB-ja.   

Po programu konference je bil 19. maja predviden 
prihod, 20. maja otvoritev, konferenca in sprejem pri 
županu mesta Joensuu, 21. maja izlet, zaključek z gala 
večerjo in 22. maja odhod.  

   

Otvoritev konference se je pričela s prihodom zastav 
in igranjem himne Finske in IPA himne. Prvi govornik 
otvoritve konference in hkrati povezovalec je bil Jari 
Liimatta, predsednik organizacijskega odbora kon-
ference. S pozdravnim nagovorom nas je najprej 
pozdravil predsednik IPA sekcije Finske, Jari Kinnun-
nen. Slednji je besedo predal predstavniku medn-
arodne zveze, generalnemu sekretarju g. Georgiosu 
Katsaropoulos-u.  Za njim je imel pozdravni govor 
direktor policije vzhodne policijske regije Finske g. 
Taisto Huokko-ja. Ansambel mesta Joensuu je zaigral 
tri skladbe značilne za vzhodno finsko regijo. Sledila 
je podelitev spominskih plaket konference, ki sta jo 

prejela direktor policije vzhodne policijske regije Fin-
ske in generalni sekretar mednarodne zveze. Sled-
nji je ob tem v imenu mednarodne zveze podelil 
srebrno medaljo IPA Jariju Liimatta kot zaslužnemu 
dolgoletnemu predsedniku IPA sekcije Finske in 
blagajničarki sekcije Finske ge. Kirsti Lehtomaa - Ter-
mala. Za zaključek otvoritve je orkester mesta Joen-
suu zaigral še dve skladbi. Sledil je kratek odmor.

Po odmoru je sledila predstavitev organizacije policije 
na Finskem. Predstavitev je vodil detektivski narednik 
Kauko Kuismin, zaposlen v policijskem direktoratu 
vzhodne Finske. Direktorat vzhodne Finske zajema tri 
regije s površino 61.080 km2, od tega je 20% vodnih 
površin. Na tem območju prebiva 565.000 prebival-
cev, imajo 17 policijskih postaj s 7.000 policisti in 
2.000 civilnih delavcev. Pri predstavitvi sta se aktivno 
vključevala v razlago tudi policijski direktor in njegov 
namestnik kot prevajalec. Poleg razlage organograma 
policije in pristojnosti na državnem in regionalnem 
nivoju so veliko poudarka namenili predstavitvi načel 
policije, kot so: racionalna uporaba sredstev, znanje in 
izkušnje, dobra praksa ter dobro počutje v službi.

Na tem delu konference sta bila prisotna tudi policist-
ka in policist - patrulja z vso opremo. Pred hotelom 
sta imela parkirano vozilo, ki smo si ga med odmorom 
lahko ogledali. 
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Naslednja delovna vsebina je bila namenjena projek-
tu Finske v boju proti čezmejnemu kriminalu. Pred-
stavitev je imel šef kriminalističnega oddelka za boj 
proti čezmejnemu kriminalu v policijskem direktoratu 
vzhodne Finske, Jari Kinnunnen. V svoji predstavitvi je 
bil precej neposreden. Z vstopom v EU, se je na Fin-
skem povečala kriminaliteta, predvsem žepne tatvine 
in vlomi. Za to vidijo razlog v odpravi mejnih kontrol 
in mobilnosti storilcev. Kriminaliteta se jim je povečala 
zlasti s strani estonskih državljanov, omenil pa je tudi 
Romunijo, Irak, Iran, Somalijo, in druge vzhodno 
evropske države. Svoje trditve je podkrepil tudi s 
statističnimi podatki. Finska policija se je reševanja 
tovrstne problematike lotila na svojevrsten način. 

Z načelom najprej preventiva potem pa reakcija, so 
vsem policistom na terenu zadali nalogo, da morajo 
dosledno preverjati voznike in potnike v vozilih s tu-
jimi registrskimi številkami, zlasti z držav Bolgarije, 
Romunije, itd. Pri teh so obvezno morali najti razlog 
tehnične pomanjkljivosti vozila in s tem kršitve fin-
ske zakonodaje, kar ima za posledico odstranitev iz 
države in seveda vnos v evidenco. Podoben postopek 
velja za t.i. spanje v vozilih - divje kampiranje.   

Po kosilu je svojo predstavitev imel Kauko Kuismin na 
temo IPA in mediji. Na finskem 40% populacije pod-
pira delo policije, zato tudi v IPA organizaciji uspeh 
za visoko podporo in prepoznavnost IPA organizacije 
gradijo na načelih finske policije. Ta so predvsem gra-
ditev sposobnosti komuniciranja, hiter odziv in foku-
siranje na dejstva dogodka. 

Podpredsednik IPA sekcije Švice Andrea Wehrmuller 
je predstavil spletno stran IPA Švice. Poudarek je bil na 
možnosti registriranja člana IPA in dostopa do vsebin 
namenjenih samo članom.

Podobno predstavitev je imel Lauri Laansoo iz IPA Es-
tonija, ki je pripravil spletno stran za estonsko in fin-
sko sekcijo.

Sledila je kratka predstavitev IPA Romunije. Podpreds-
ednik Gheorghe Bunea je prisotne obvestil in hkrati 
povabil k udeležbi na naslednji konferenci IPA sekcij 
Srednje in Vzhodne Evrope. Konferenca bo potekala 
v Romuniji (pokrajina Transilvanija), od 25. 5 do 28. 5. 
2017. 

Predstavnik IPA Madžarske Gabriel Gabor, je 
napovedal organizacijo konference IPA sekcij Srednje 
in Vzhodne Evrope v letu 2018.

Generalni sekretar IEB Katsaropoulos je opozoril na 
vse večjo zlorabo IPA znaka in s tem prodajo različnih 
artiklov z znakom IPA. Največ zlorab se dogaja na 
facebook straneh posameznikov, tako članov kot 
nečlanov. Pozval je k večjemu angažiranju sekcij pri 
odpravljanju tovrstnih zlorab. 

Zadnja vsebina konference je bila namenjena fizični 
pripravi policistov in preverjanju psihofizičnih 
sposobnosti policistk in policistov na Finskem. Pred 
leti so opravili raziskavo na to temo in ugotovili, da je 
psihofizična sposobnost policistov pod pričakovanji. 
Odločili so se za uvedbo letnega preverjanja 
psihofizičnih sposobnosti. Discipline, ki vsebujejo 
testiranje, imajo še preverjanje aerobnih spretnosti. 
Če posameznik ne doseže pričakovanega rezultata, 
ima šest mesecev na razpolago, da doseže zahtev-
ane rezultate. V tem primeru ima tedensko dve uri 
v času službe na razpolago za priprave. Če tudi pri 
ponovnem preverjanju ne doseže zahtevanega rezul-
tata, sledi prerazporeditev na slabše plačano delovno 
mesto. Ugotavljajo, da je po uvedbi psihofizičnih 

DEJAVNOSTI UPRAVNEGA ODBORA



Julij 2016 15

sposobnosti, velika večina policistov začela z redno 
športno vadbo individualno ali po klubih.
Sledil je odmor in priprava na odhod v mestno hišo, 
kjer je bil predviden sprejem pri županu mesta Joen-
suu. Za sprejem v mestni hiši smo se na željo organi-
zatorjev oblekli v policijske uniforme (tisti, ki smo jih 
imeli s seboj). Sprejel nas je podžupan in predstavnica 
za investicije v občini. Po kratkem nagovoru in slikan-
ju je sledila pogostitev s hrano in pijačo. 
Po povratku iz mestne hiše in kratkem odmoru je 
sledila še skupna večerja v hotelu.

Drugi dan smo se po zajtrku zbrali in z avtobusom 
odpeljali v njihov nacionalni park “Koli”. Tam smo se 
najprej povzpeli do razgledne točke, s katere se vidi 
okolica in nacionalni park več kilometrov daleč. Zara-
di slabega vremena v razgledu nismo mogli uživati, 
zato smo si v dvorani nacionalnega parka ogledali 
film o nacionalnem parku in njegovih znamenitostih. 

Iz nacionalnega parka smo se odpeljali v mesto Lieksa 
na kosilo. Po kosilu smo pot nadaljevali v nacionalni 
park Ruunaa. Tu so nas obuli v gumijaste škornje in 
nam nadeli pelerine. Z avtobusom so nas nato odpel-
jali nekaj kilometrov ob reki navzgor, kjer smo se vkr-
cali v lesene čolne. Sledila je vožnja po reki. Vožnja 
vključuje spust po brzicah reke in za vse je bila to svo-
jevrstna dogodivščina. 

Po končani vožnji s čolni smo se vrnili v Joensuu. 
Sledila je slavnostna večerja. Po večerji izmenjava 
daril. Presenečenje, ki so ga napovedovali ob tem, je 
bilo v bistvu podelitev certifikata za obisk IPA hiše v 
pokrajini LAPLAND za vsako sekcijo oziroma njihove-
ga člana. 

Po izmenjavi daril je sledilo kratko družabno srečanje. 
Nastopila sta dva harmonikaša in Jari Liimata, ki je 
zapel nekaj pesmi. 
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XVIII. Mediteranska konferenca je potekala v petek, 
3. 6. 2016, v prostorih zbornice Ruske federacije. 
Navzoče so bile vse delegacije, ki so zgoraj navedene. 
V odsotnosti predsednika IPA sekcije Rusije Alekseya 
GANKINA je vodenje konference prevzel Michael 
ODYSSEOS, predsednik IPA sekcije Ciper. V uvodnem 
delu je bilo precej razprave o sami konkretni organi-
zaciji Mediteranske konference in ostalih vzporednih 
dogodkih. 

Za XVIII. Mediteransko konferenco ni bilo 
predloženega dnevnega reda niti gradiva. Zaradi 
navedenega je predsedujoči konferenco vodil po 
vsebinskih sklopih, in sicer:

- Predstavitev zapisnika 17. konference IPA Medit-
eranskih sekcij, ki je bila lani v Varni, v Bolgariji. Na 
zapisnik ni bilo pripomb.
- Problematika članstva v IPA organizaciji, še posebno 
mladih. Kako povečati članstvo, predvsem članstvo 
mladih, je bilo temeljno vprašanje. Neugodna je tudi 
struktura članstva. Eden od razlogov je, da IPA nima 
vizije. 
- Delo IPA organizacije mora temeljiti na načelih 
prijateljstva in solidarnosti.
- IPA Ciper je pripravila gradivo, ki se je nanašalo na 
organizacijo mediteranskih konferenc, ki ga številni 
nismo prejeli. Po predstavitvi gradiva je bilo gradivo 
po razpravi soglasno sprejeto. Konferenca se mora 
pravočasno pripraviti (vabilo mora biti najmanj 5 
mesecev pred konferenco), pravočasno je potrebno 
poskrbeti za gradiva, zagotoviti vodenje konference, 
določiti zapisnikarja (tokrat sta ga pisala predstavnik 

V času od 1. do 5. junija 2016 je v organizaciji IPA sekci-
je Rusija v Moskvi potekala XVIII. konferenca IPA Med-
iteranskih sekcij. Konference se je v imenu naše sek-
cije udeležil predsednik sekcije Stanislav FICKO. Poleg 
delegacije naše sekcije so se konference udeležile še 
delegacije IPA sekcij Izraela, Bolgarije, Monaka, Italije, 
Portugalske, Švice, Grčije, Španije, Romunije, Francije, 
Hrvaške, Cipra, Moldavije in Rusije, skupaj 15 IPA sek-
cij. Nastanjeni smo bili v hotelu Cosmos, ki je bil odd-
aljen približno 6 km iz centra mesta. 

Vzporedno z Mediteransko konferenco so v istem 
terminu potekale še številne druge aktivnosti, in 
sicer:

- 2. konferenca o vlogi žensk v Policiji ter nadaljnji  
  razvoj, ki se ga je udeležila tudi naša članica Polonca   
  POGAČAR iz IPA RK Ljubljana (2. 6. 2016);
- seminar in praktični prikaz policijskih aktivnosti  
  žensk v Policiji (3. 6. 2016);
- IEB sestanek (navzočo celotno vodstvo IPA svetovne 
  organizacije (30. 5.-5. 6. 2016); 
- sestanek delegatov IPA sekcije Rusije (2. 6. 2016);
 
XVIII. Mediteranska konferenca in vse ostale ak-
tivnosti (rezen IEB konference) so se pričele z uradno 
otvoritvijo v četrtek, 2. 6. 2016, v prostorih zbornice 
Ruske federacije. Na otvoritvi je nastopilo trinajst 
(13) govornikov, med govori so bile posamezne kul-
turne točke. Po otvoritvi se je pričela konferenca o 
vlogi žensk v Policiji, na kateri je ostal le manjši del 
udeležencev otvoritve. 

XVII. konferenca IPA Mediteranskih 
sekcij v Rusiji
Besedilo

Stanislav Ficko
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V soboto, 4. 6. 2016, smo imeli organiziran ogled 
Moskve z avtobusom. Ustavili smo se na posameznih 
mestih, kjer nam je turistična vodnica predstavila 
znamenitosti ministrstva, Rdeči trg, univerzo, pravo-
slavno cerkev idr. Na zaključku smo obiskali bataljon 
policije v samem mestu, ki ga sestavljajo konjeniki, 
enoto za reševanje in enoto turistične policije. Kon-
jeniki so nam v programu predstavili svojo dejavnost.

Zvečer je bila v hotelu še zaključna večerja z glasben-
im programom, izmenjava daril in  podelitev priznanj 
udeleženkam za dosežke na praktičnem delu semi-
narja. 

Cipra in predstavnica Bolgarije), ki ga zagotovi 
organizator, zagotoviti tehnično podporo, logistiko, 
predvsem pa vodenje konference, fotografiranje 
idr. Sprejet je bil sklep, da posebna komisija pripravi 
pravila o organizaciji konference. Komisijo vodi pred-
stavnik Cipra, sodelujeta pa še predstavnika Izraela in 
Grčije. Predstavnik Izraela je bil imenovan za sekre-
tarja komisije. Pravila bodo sprejeta na naslednjem 
sestanku v letu 2017.
- Na Mediteranski konferenci se o IPA vsebinah 
razpravlja, nato pa se oblikuje enotno stališče za IPA 
svetovni kongres.
- Posamezni predstavniki so bili kritični do načina 
sprejemanja novega statuta IPA kot tudi do same 
vsebine. Pričakujejo se predlogi sprememb in dopol-
nitev. 
- Pojavi zlorab logotipa IPA (predvsem na nogomet-
nih turnirjih, omenjena sta bila primera v Belgiji in 
Bolgariji).
- 20. konferenca IPA Mediteranskih sekcij 2018 bo v 
Limasolu, na Cipru, po konferenci bo organiziran tudi 
prijateljski teden.
- IPA sekcija Rusije maja 2017 organizira prijateljski 
teden v St. Petersburgu.
- IPA sekcija Romunije je napovedala organizacijo 
konference o človekovih pravicah v mesecu oktobru 
letos.
- Francija je predstavila izvajanje izmenjave otrok 
– family to family (otroci v starosti do 14 let). Imajo 
poseben obrazec. IPA ne prevzema nobene odgovor-
nosti, vse poteka v okviru družin. Dali so pobudo, da 
bi to zaživelo tudi v ostalih sekcijah. Predlog je, da se 
pripravi ustrezen prijavni obrazec in pošlje v presojo 
IEB. Večina navzočih je imela pomisleke v zvezi 
formaliziranja tovrstne izmenjave, čeprav ta oblika 
izmenjave med člani IPA že poteka. 
- Predstavnik Izraela je posebej poudaril, da je 
potrebno vedeti, da IPA ni policija. To se v praksi vse 
prevečkrat enači. Prav tako mora vsaka sekcija pred-
hodno najaviti obisk člana IPA, predvsem pa potrditi, 
da gre dejansko za člana IPA in policista. V zvezi s tem 
so imeli nekaj problemov. 
- IPA sekcija Grčija ima na severu države novo IPA 
hišo. Vse bodo o tem in možnostih koriščenja obves-
tili po elektronski pošti.
- Kako v IPA organizacijo privabiti mlade policiste? 
Predstavnik Izraela je predlagal, da se za rekrutacijo 
zadolži posamezne člane, delo je potrebno pričeti že 
na akademiji, ko se prične s šolanjem, predvsem pa 
je potrebna dobra povezava z vodstvom Policije.
- Naslednja, 19. IPA Mediteranska konferenca leta 
2017 bo v Moldaviji, v mestu Kišiniev.        
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sodelovanje med sekcijama. Tak način sodelovanje 
dveh držav je edinstven v Evropi. Pomembno pa je, da 
se na takih srečanjih medsebojno uskladimo in nato s 
skupnimi idejami  nastopamo v svetovni IPA organi-
zaciji. Tako je na takem srečanju nastala tudi ideja o 
ustanovitvi Balkansko – Jadranske konference.

Po zaključku sestanka se je nadaljevalo skupno 
druženje članov Upravnih odborov z ogledom mesta 
Zadar, ki je bil v letošnjem letu proglašen za najbolj 
zaželjeno turistično destinacijo v Evropi.  

Po ogledu turističnih zanimivosti Zadra smo imeli na 
kmečkemu turizmu v Nadinu skupno večerjo.

Gostitelj in organizator srečanja je bila IPA sekcija 
Hrvaške. Skupni delovni sestanek obeh Upravnih od-
borov je bil v prostorih Hotela Joso v Sukošanu pri 
Zadru.

Pred pričetkom sestanka so prisotne pozdravili pred-
stavnik organizatorjev srečanja Antun Novoselović, 
načelnik Policijske uprave Zadar  Neven Pašpalin in 
načelnik občine Sukošan Ante Martinac.

Predsednik IPA sekcije Hrvaške Miljenko Vidak je 
pozdravil prisotne na desetem skupnem  srečanju 
članov ožjih upravnih odborov obeh sekcij. Povedal 
je, da je sodelovanje med sekcijama zelo dobro in 
da v prihodnje vidi še veliko možnosti in priložnosti 
sodelovanja. V nadaljevanju je še povedal, da so 
uspešno izvedli Balkansko-Jadransko konferenco v 
Slanem.

Predsednik IPA sekcije Hrvaške Miljenko Vidak je IPA 
sekciji Slovenije ob 10. obletnici podelil posebno 
priznanje za dolgoletno prijateljstvo in sodelovanje.

Predsednik IPA Slovenije Stanislav Ficko se je zahvalil 
za povabilo na srečanje in  na kratko opisal dobro 

10. tradicionalno srečanje upravnih  
odborov IPA sekcije Slovenije in IPA sek-
cije Hrvaške v Sukošanu
Besedilo

Vinko Otovič

Podelitev priznanja IPA sekcije Hrvaške za dolgoletno prijateljstvo
in sodelovanje

Skupinski posnetek udeležencev srečanja

Sprehod po zadarski rivieri in pozdrav soncu
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Delegati skupščine so pričeli z delom, goste  so odpel-
jali   na ogled znamenitosti Podgorice.
Ustavili smo se v muzeju v Podgorici, kjer so nam v 
sliki in besedi predstavili zgodovino Podgorice. Veliko 
poudarka dajejo kljub skromnim sredstvom  obnovi  
za zgodovino pomembnih znamenitostim v Podgor-
ici in okolici.

Prijazno  so nas sprejeli v protokolarni vili Črne Gore, 
ki jo koristijo predsednik države, vlade in parlamenta. 

Res lepo  ohranjena vila iz petdesetih let in zanimive 
dogodivščine, ki jih vedo povedati uslužbenci pro-
tokola, za  katere so jim povedali njihovi predhodniki 
in črnogorska kulinarika, s katero  so postregli, so nas 
spravili v prijeten klepet in vzdušje. 

V popoldanskem delu smo si ogledali tudi njihov vad-
beni center za specialne dejavnosti policije  Zlatica.

Vse aktivnosti so potekale po predhodno izdelanem 
programu.  V petek, 22. 4.2016, smo se  predstavniki 
sekcij ob 11. uri skupaj z delegati skupščine zbrali 
v  preddverju hotela, kjer je bila kratka otvoritev II. 
skupščine IPA Črne Gore. Predsednik  Vojislav Dragović 
se je zahvalil vsem sekcijam za nesebično podporo in 
pomoč pri ustanovitvi sekcije in nato 2014 pri spre-
jetju v  polno pravno članstvo mednarodne organi-
zacije. 

2. skupščina IPA sekcije Črne Gore 
v Podgorici 
Besedilo

Istvan Lipnik

V času od 22. 4. do 23. 4. 2016 je v kraju Podgorica v Črni Gori potekala II. skupščina IPA sekcije Črne Gore. Na ob-
letnico so bile povabljene delegacije IPA sekcij iz: Srbije, BIH, Hrvaške, Makedonije, Slovenije, Bolgarije, Romunije, 
Luksemburga, Poljske in  predstavniki IPA v ustanavljanju iz Albanije. IPA sekcijo Slovenije sta predstavljala Istvan 
Lipnik in Alojz Hrnčič.

DEJAVNOSTI UPRAVNEGA ODBORA



Julij 2016

Ob 20. uri se je  v kulturnem domu v Podgorici pričela 
svečana akademija v počastitev II. skupščine IPA Črne 
Gore z bogatim in pestrim kulturnim programom  in 
govori   povabljenih gostov.  Prisotne je nagovoril tudi 
Istvan Lipnik kot predstavnik najstarejše IPA organi-
zacije na tem območju. Program je trajal  sicer skoraj 
dve uri, srečanje po tem pa tudi. Otroci s posebnimi 
potrebami so udeležencem  akademije podelili slike, 
ki so jih sami ustvarili. Sam program smo zaključili s 

V Trebinju je, od 27. 5. do 29. 5. 2016, potekala 
skupščina IPA sekcije BIH. Delegacijo IPA sekcije 
Slovenije sta sestavljala podpredsednik Vinko Otovič 
in stalni zapisnikar Bruno Ipavec. Navzoče so bile še 
delegacije IPA sekcij Črne Gore, Hrvaške, Srbije, Make-
donije in Bolgarije. Vsi gostje smo bili nastanjeni v ho-
telu Aćimović v Trebinju. 

Vse aktivnosti so potekale po izdelanem programu, 
ki smo ga prejeli ob prihodu.  Svečana otvoritev 
skupščine je potekala v soboto, 28. 5. 2016, ob 12.00 
uri v prostorih mejne policije Trebinje. Pred samo 
otvoritvijo skupščine pa smo si ogledali tudi trilater-
alni policijski center med BiH, Srbijo in Črno Goro, kjer 
policisti vseh navedenih držav medsebojno rešujejo 
probleme in si izmenjujejo podatke za nadaljnje op-
erativno delo.

Na začetku skupščine je navzoče nagovoril in 
pozdravil predsednik IPA sekcije BIH Miro Sučić. Dele-
gate in goste pa sta nagovorila še predstavnik občine 
Trebinje in vodja enote za mejne zadeve iz Trebinja.  
Po zaključku uradnega dela so delegati odšli na zase-
danje, gostje pa smo odšli na ogled mesta Trebinje, in 
sicer smo si ogledali samostan Gračanica (kopija sa-
mostana iz Kosovske Gračanice). V nadaljevanju smo 
obiskali še znamenito vinsko klet v sklopu samostana 
Tvrdoš, kjer menihi pridelujejo zelo kvalitetno vino, 
večino ga izvozijo. 

Naslednji dan smo si ogledali Skadarsko jezero in vajo 
črnogorske pomorske policije, ki nam je pokazala, 
kako prestrezajo ilegalne vstope v Črno Goro s čolni, 
ki tihotapijo različno donosno robo.

Ob 20. uri smo zaključili  svečano večerjo v prijetnem 
okolju gostišča Bandiči blizu  Podgorice, kjer smo si 
izmenjali  spominska darila in si zaželeli vse dobro v 
nadaljnem skupnem delu . 
  
IPA sekcija Črna Gora se je izkazala kot dobra gos-
titeljica. Srečanje je bilo tudi  priložnost za pogovore 
s člani IPA Črne Gore, ki so polni elana in navdušenja 
nad organizacijo, ki so jo ustanovili. 

Udeležba na 
skupščini IPA sekcije 
BiH v Trebinju

Ogled Centra za policijsko sodelovanje med BIH, Srbijo in Črno Goro
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IPA sekcija Srbije je, od 17. 5. 2016 do 19. 5. 2016, 
v mestu Jagodine na jugu Srbije organizirala  11. 
skupščino. Na povabilo sekcije  sta se je udeležila 
mednarodni delegat Marjan Prah-Podborški in blaga-
jnik sekcije Alojz Hrnčič.

Omenjene skupščine so se udeležile tudi delegacije 
IPA sekcij s Hrvaške,  BIH,  Makedonije, Češke, Grčije, 
Romunije, Poljske in  Črne Gore. Kot gostje pa so bili 
povabljeni še predstavniki Albanije (kandidatka za 
članstvo v svetovni IPI ) in pa predstavniki Republike 
Srbske. 
Skupščine se niso udeležili predstavniki svetovne 
organizacije, vendar je predsednik svetovne organi-
zacije poslal pozdravno pismo, ki ga je predsednik IPA 
Srbije Nejbojša  Pantelić  vsem navzočim tudi prebral.
Ves protokol  in seveda tudi nastanitev je potekala v 
tradicionalnem prijateljskem vzdušju.

Vsi gostje in delegati smo bili nastanjeni v penzionu 
Alfa v kraju Konćarevo, nekaj kilometrov stran od sa-
mega mesta Jagodine. Po opravljenih formalnostih 
smo imeli prosto do večerje in svečane otvoritve ter 
uradne otvoritve 11. skupščine. 

V soboto, 18. 5. 2016, so nas gostitelji z avtobusom 
odpeljali v mesto Jagodine, kjer je bil svečan spre-
jem za vse udeležence v prostorih občine Jagodine. 
Navzoče je pozdravil predsednik IPA sekcije Srbije 
Nejbojša Pantelić, ki je prebral tudi pozdravno pismo 
predsednika svetovne organizacije  Pierra-Martina 
MOULINA.  Dobrodošlico in pa lepe želje je vsem 
navzočim zaželel tudi predstavnik občine Jagodine. 
Po svečanem sprejemu so nas gostitelji odpeljali v 
prostore policijske uprave Jagodine, kje smo si ogle-
dali razstavo policijskih insignij in policijskih kap. 

Delegati IPA sekcije Srbije so po svečanem sprejemu 
pričeli z delom pri skupščini, gostje pa smo si šli ogle-
dat muzej voščenih lutk, turistično naselje Djurđevo 
Brdo, vodni park v Jagodinah in živalski vrt. Ogled je 

svečano večerjo v soboto zvečer v restavraciji Alba, 
kjer je potekal tudi glasbeni program in izmenjava 
daril.

Srečanje je bilo tudi dobra priložnost za pogovore s 
člani posameznih regionalnih klubov iz BIH, predvs-
em pa s člani tujih delegacij. IPA sekcija Bosna in Her-
cegovina se je izkazala kot dober gostitelj.

21

Udeležba na 11. 
skupščini IPA sekcije 
Srbije

Izmenjava daril

Vinska klet Tvrdoš

Besedilo

Marjan Prah-Podborški, Alojz Hrnčič
Besedilo

Marjan Prah-Podborški, Alojz Hrnčič
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trajal do 15. ure, ko so delegati končali z delom. V restavraciji v zoološkem parku smo imeli skupno kosilo, od tu 
pa smo se z avtobusi ponovno odpeljali v hotel Alfa.

Na svečani večerji za vse povabljene smo 
zaključili dnevni program s svečano izmenjavo 
daril, druženjem in obvezno lokalno glasbo.

Izročitev plakete

Gostje in delegati
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Kot vsa takšna srečanja je bila tudi ta skupščina  dobra priložnost za pogovore s člani posameznih regionalnih 
klubov iz Srbije, predvsem pa s člani tujih delegacij. IPA sekcija Srbije se je tudi tokrat izkazala kot dober gostitelj. 

Skupščino je pričel  in vodil dr. Tomaž Čas. Na skupščini 
so bili prisotni tudi državni sekretar Boštjan ŠEFIC, GDP 
Marjan Fank, Peter Bolčič, podžupan mestne občine 
Koper in predstavniki stanovskih ter domoljubnih or-
ganizacij. 

Predsednik združenja je podrobno predstavil oprav-
ljene naloge in prizadevanja združenja za uveljavitev 
ustreznega statusa veteranom in odgovor na posa-
mezna pisanja zmanjšujejo vlogo  veteranov in osa-
mosvojitvene vojne.  V uradnem delu skupščine so 
delegati sprejeli poročila o delu in spremembe stat-
uta. 

V zaključku prireditve so bili vabljeni gostje pova-
bljeni na  druženje v pivnici dvorane Emonec.

Udeležba na skupščini združenja Sever, 
Koper, 26. 3. 2016
Besedilo

Bruno Ipavec 

Po obvestilu predsednika IPA sekcije Slovenije Stan-
islava Ficka sem se, dne 26. marca 2016, udeležil letne 
skupščine ZPVD Sever, ki je bila v Kopru, dne 26. 3. 
2016.
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policistka v turistični policiji in druge. Ogledali smo si tudi 
veliko filmčkov, ki so predstavljali različne službe policistk v 
Moskvi in dve zgodbi policistk, ki sta se z ravnanjem prislužili 
visoko odlikovanje v policiji.
 3. 6. 2016 sem se udeležila prvega festivala ženskih članic IPA 
v strokovnih in ustvarjalnih spretnostih, kjer so se policistke iz 
različnih držav pomerile v strelskem tekmovanju in v vožnji z 
avtomobili. V nadaljevanju pa so se predvsem ruske policistke 
predstavile s svojimi talenti, kot so petje, ples in kuharske 
spretnosti. 
4. 6. 2016 so organizirali kratek ogled nekaterih turističnih 
znamenitosti v Moskvi. Ogledali smo si Rdeči trg ter obzidje in 
od daleč lahko opazovali moskovski Kremelj, ki je uradna rezi-
denca predsednika Rusije ter ostale znamenitosti. Na koncu so 
nas sprejeli v njihovi enoti s policijskimi konji, kjer so se nam 
predstavili s točko, nato so nas popeljali po njihovih prostorih. 
Tega dne je ob 19.00 uri sledil tudi uradni zaključek vseh kon-
ferenc in svečana večerja. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Seminar sem zaključila 5. 6. 2016, ko sem se vrnila domov v 
Slovenijo. 

IPA RK Ljubljana mi je kot predstavnici slovenske Policije 
omogočila udeležbo na drugem seminarju »Ženske v policijski 
dejavnosti (The second IPA Seminar on Women in Policing)«, ki 
sem se ga udeležila med 1. 6. 2016 in 5. 6. 2016 v Moskvi. 

V Moskvo sem odpotovala, 1. 6. 2016, v zgodnjih jutranjih 
urah z letališča Jožeta Pučnika preko letališča Nikola Tesle v 
Beogradu, kjer sem prestopila in let nadaljevala proti Rusiji. 
Okoli 17.00 ure po ruskem času sem prispela na mednarodno 
letališče Sheremetyevo v Moskvi. Po kontroli potnega lista in 
vizuma, ki sem ga pred potovanjem pridobila po dolgotra-
jnem postopku v Sloveniji, sem pot skupaj z ostalimi pova-
bljenci nadaljevala proti hotelu Cosmos, kjer smo imeli ure-
jeno nastanitev.

2. 6. 2016 sem se skupaj s predsednikom IPA Slovenije Stan-
islavom Fickom v uradnih prostorih ruske vlade udeležila 
otvoritve seminarjev, ki so potekali hkrati,in sicer: drugo 
mednarodno srečanje žensk v policiji, prvi festival ženskih 
članic IPA v strokovnih in ustvarjalnih spretnostih, osemnajsta 
IPA konferenca mediteranskih držav in deseta konferenca za 
vse sekcije IPA iz Rusije. 

 V popoldanskem času sem se udeležila konference oz. medn-
arodnega srečanja žensk v policiji, kjer smo bile prisotne 
policistke iz različnih držav. Konferenco je vodila predsed-
nica združenja žensk v policiji, mesto Moskva, polkovnica M. 
Astakhova, ki je predstavila vlogo ženskih policistk v njihovi 
državi. Zgodovinski razvoj žensk v policiji nam je prestavila 
ga. L. Panteleeva, načelnica na direktoratu Ministrstva za 
notranje zadeve Rusije za mesto Moskva. Ostali pomem-
bni govorci so predstavili delo uradov človeških virov, da bi 
pritegnili ženske v policiji, psihološke posebnosti prilagajanja 
žensk v policiji, preprečevanje nasilja v družini, preprečevanje 
mladoletniškega kriminala in pravne vidike socialnega varstva 
policistk. Prav tako so se nam predstavile ruske policistke iz 
različnih služb: vodnica policijskega psa, policistka na konju, 

Udeležba na IPA seminarju 
»Women in Policing« v Moskvi (Rusija) 
Besedilo
Polonca Pogačar
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Med posamezniki so slavili:

1. Branko ČAGRAN       537 podrtih kegljev (UDMNZ Koroška)
2. Matej VEČKO           524 podrtih kegljev (PP Ravne na Kor.)
3. Ivan ROPIČ        522 podrtih kegljev (UDMNZ Koroška)

Po končanem ‘’tekmovalnem’’ delu je sledila podelitev poka-
lov in medalj prvim trem med ekipami in posamezniki, ter 
priznanj vsem sodelujočim. Družabni del je potekal sočasno 
s tekmovanjem, zaključili pa smo ga s preprosto malico in 
osvežilno pijačo.

2011 je politika ukinila Policijske uprave Slovenj Gradec, Pos-
tojna in Krško. IPA Koroška je ob tej priliki organizirala turnir v 
kegljanju - LIBRA 2011, in sočasno druženje IPA članov region-
alnih klubov ukinjenih PU. 

1. 6. 2016, ob 5. obletnici ukinitve, so se na kegljišču KK Intero-
kno Dravograd zbrale ekipe koroških Policijskih postaj, UDM-
NZ Koroška in IPA Postojna. 

Tekmovalni del je potekal po pravilih Kegljaške zveze Sloveni-
je in je od tekmovalcev zahteval 120 lučajev na 4 stezah. 
Seštevek podrtih kegljev posameznikov je določil vrstni red 
ekip, ki so se na koncu razvrstile:

1. UDMNZ Koroška                   1989 podrtih kegljev
2. PP Ravne na Kor.                   1713 podrtih kegljev
3. PP Sl. Gradec  1673 podrtih kegljev
4. PP Dravograd  1576 podrtih kegljev
5. IPA Postojna  1575 podrtih kegljev

Ponovno se srečamo čez leto dni.
 
Prijateljstvo nas združuje!

Ukinitev PU SG, PO in KK - Libra 2011, 
turnir v kegljanju
Besedilo
Iztok Ferk
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IPA Postojna

Zmagovalec med posamezniki

Zmagovalna ekipa UDONZ Koroška                           

Pokali in medalje   
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IPA RK Dolenjska je za člane, njihove družinske člane 
in pogodbene partnerje, 2. 3. 2016, organizirala eno-
dnevno smučarijo na smučišču Cerkno. Ob čudovitih 
vremenskih pogojih in ugodnih snežnih razmerah se 
nas je zbralo nekoliko manj kot ponavadi, zaradi česar 
smo bili primorani odpovedati avtobusni prevoz. Na 
pomoč sta nam priskočila naša pogodbena partnerja 
Sonja Novak, s.p., in Andrej Rajar, BHS servis iz Litije, in 
nam posodila dve kombinirani vozili. V počastitev slovenskega kulturnega praznika je IPA 

klub Ljubljana, 8. februarja 2016, organiziral ogled 
gledališke predstave z naslovom “SEKS IN LJUBOSUM-
JE”. Predstava je bila izbrana kot najboljša predstava 
po izboru občinstva na festivalu komedije v Pekrah, 
leta 2011. Avtor komedije je Marc Camoletti, prevod, 
priredba in režija pa je delo Jaše Jamnika. Predstavo 
smo si ogledali v Šentjakobskem gledališču v Ljublja-
ni. 
 Vsebina predstave: Bernard odkrije, da ga žena vara. 
Z zvijačo organizira sestanek z njenim ljubimcem 
Robertom v svojem domu. Tu mu da na izbiro, da mu 
Robert za poravnavo prepusti svojo ženo, ali pa ga bo 
Bernard ubil. Robert se odloči za prvo možnost, s figo 
v žepu. Na dogovorjeno večerjo Robert namesto svo-
je žene pripelje plačano spremljevalko, ki se pretvarja, 
da je njegova žena. Za Roberta vse teče kot po maslu 
do trenutka, ko se pojavi njegova “prava” žena ... Seve-
da se stvari na humoren način zapletejo in razpletejo.  

Gledališko predstavo je IPA klub Ljubljana uvrstil 
med prireditve regionalnih klubov članic IPA sekcije 
Slovenija, ki se po programu dela štejejo med pri-
reditve v soorganizaciji IPA sekcije Slovenije. 

Na smučišču Cerkno smo preživeli čudovit dan, smu-
ka je bila odlična in tudi letos smo se prijetno utrujeni 
vrnili v Novo mesto brez poškodb.

Na koncu bi se v imenu upravnega odbora RK Dolen-
jska rad zahvalil Antonu Novaku in Andreju Rajarju za 
pomoč pri organizaciji prevoza, še posebej pa Dam-
janu Zupanu iz hiše lepote ART-PE iz Novega mesta, ki 
nam je pomagal pri nakupu smučarskih kart.

Smučarski  dan 
članov RK Dolenjska, 
Cerkno 2016

Gledališka predstava 
“Seks in ljubosumje” 

Besedilo

Peter Županc, predsednik RK Dolenjska

Besedilo

Mihael Burilov
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IPA RK Dolenjska je v sodelovanju z društvom za prostovoljne dejavnosti Rumanja vas ob počastitvi praznika 
občine Straža, 13. 4. 2016, ob 19.00 uri, v sejni sobi kulturnega doma v Straži organizirala predavanje s področja 
varnosti v cestnem prometu. 

Predstavljene so bile naslednje vsebine:

1. Pravila vožnje po avtocesti
2. Vožnja v krožišču
3. Oprema in označevanje kmetijske mehanizacije
4. Prevoz tovora v cestnem prometu
5. Varna udeležba pešcev in kolesarjev v prometu

Varno v prometu
Besedilo

Peter Županc, predsednik RK Dolenjska

Po predstavljenih vsebinah je predavatelj Damjan 
Skok  z udeleženci, zbralo se jih je 27, odgovoril 
tudi na marsikatero vprašanje, ki se je porajalo 
med predavanjem. 



Julij 201628

Odločitev o praznovanju 20-letnice  

V septembru 2015 je na svoji redni seji Upravni od-
bor IPA regionalni klub Koper sprejel sklep, da bo 
izpeljal tridnevno praznovanje 20. obletnice ustano-
vitve kluba, ki je zapadlo v letu 2016.  Dogovorjeno 
je bilo, da bo praznovanje potekalo v času od 6.5. 
do 8.5.2016, in sicer v Kopru. Na praznovanje se bo 
povabilo predstavnike prijateljskih  klubov IPA iz tu-
jine;  na svečano večerjo predstavnike vseh IPA klubov 
Slovenije ter zaslužne posameznike in člane ter pred-
stavnike upravne, politične in gospodarske linije.     
V začetku letošnjega leta je bil sklenjen dogovor 
s hotelom Aquapark Žusterna v Kopru, ki je v lasti 
Term Čatež,  in sicer glede nočitev, prehrane gos-
tov, svečane večerje ter ostalega.  Člani UO so se 
lotili dela, saj je bilo potrebno ogromno postoriti.   

Zgodovina kluba 

Dne 2. marca 1996 je bil v restavraciji  »BIVIJ«  v De-
kanih pri Kopru  ustanovljen  IPA regionalni klub Koper  
in Postojna.  S tem dejanjem se je 250 članov iz Kopra 
in Postojne odcepilo od IPA regionalnega kluba za Pri-
morsko s sedežem v Novi Gorici in odšlo na svojo sa-
mostojno pot. V  teh 20 letih so dobro in trdo delali. Z  
leti je klub rastel tako kadrovsko kot programsko. Leta  
1999  so se klubu pridružili pravosodni policisti, ki so 
se takoj vključili v organizacijski del kluba; leta 2005 
pa še cariniki . V začetku leta 2007 je klub štel skoraj 
900 članov. Člani iz Postojne, teh je bilo 297, so se, 6. 
aprila 2007, odcepili in ustanovili svoj regionalni klub 
Postojna. Danes IPA regionalni klub Koper šteje skoraj 
600 članov. Klub je v teh 20 letih postal prepoznaven 
doma in v tujini zaradi tradicionalnih mednarodnih 
prireditev ter zaradi svoje odprtosti in predvsem zara-
di doslednega izvajanja gesla: SLUŽITI PRIJATELJSTVU.      

Upravni odbor kluba  ima danes 10 članov in  je sestav-
ljen paritetno oziroma sta v njem zastopana oba spo-
la, v njem so predstavniki tako policije, pravosodne 
policije in carine, aktivni zaposleni in upokojenci.   

Praznovanje 20-letnice 

Na tridnevno praznovanje so bili v prvi vrsti pova-
bljeni klubi iz tujine, s katerimi so bili v teh 20 letih  
podpisani sporazumi o prijateljstvu, in sicer IPA Re-
gion Subotica in IPA Region Sombor iz Srbije ter loka-
lni IPA klub Lignano Basso Friuli iz Lignana Sabia Doro 
iz Italije. Poleg njih so bili povabljeni še predstavniki 
IPA iz Prilepa (Makedonija), IPA iz Doboja  (Bosna in 
Hercegovina), IPA Istra (Hrvaška), IPA Koroška (Avs-
trija), IPA Senegallia (Italija) in  IPA Trieste - Trst (Italija). 
Posebno vabilo pa je bilo poslano generalnemu sek-
retarju IPA Malte gospodu Josephu BORDA. Vsi pova-
bljeni so se vabilu odzvali, tako da so v Koper prispeli v 
petek, 6. maja 2016, kjer so se namestili v hotelu. Vseh 
tujih gostov je bilo 32. Zvečer je bila v hotelu skupna 
večerja in predstavitev programa za soboto.  Med gos-
ti  je bil kot predstavnik IPA Koroške iz Avstrije gospod  
Wolfgang Grabutsch - blagajnik za socialne zadeve v 
svetovni IPA organizaciji, v delegaciji IPA Region Sub-
otica je bil Aleksander Rajnovič - podpredsednik IPA 
sekcije Srbije, kot predstavnik IPA Malte je bil prisoten 
Joseph Borda - generalni sekretar IPA sekcije Malte in 
v delegaciji IPA Senegalllie je bila Laura Giacomini - 
namestnica generalnega sekretarja IPA sekcije Italije.    

Izlet v Piran in svečana akademija

V soboto, 7. maja, so se gostje po zajtrku zbrali pred 
hotelom (glej foto),kjer jih je čakal avtobus  in jih 
odpeljal na ogled mesta Piran. Po ogledu starega 
mestnega jedra, ki ga je vodila prijazna vodnica, so im-
eli gostje kosilo v restavraciji TOMI v Portorožu.  Sledi-
la je vrnitev v hotel in priprava na svečano akademijo.
Svečana akademija, ki je bila v restavraciji hotela 
Aquapark Žusterna, se je pričela ob 18.00 uri z iz-
vajanjem slovenske himne in himne IPA, ki ju je 
brezhibno zaigrala manjša zasedba orkestra  sloven-
ske Policije. Himnama so sledili pozdravni nagovori 
predsednika kluba Amedea Žigona, predsednika 
IPA sekcije Slovenije Stanislava Ficka, direktorja PU 

20. obletnica ustanovitve IPA  
regionalnega kluba Koper 
Besedilo

Milan Marinšek, podpredsednik IPA RK Koper

DEJAVNOSTI REGIONALNIH KLUBOV
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Koper  Danimirja Rebca in direktorja Zaporov Koper 
Dušana Valentinčiča. Med posameznimi nagovori 
je igral orkester slovenske Policije. Po nagovorih je 
sledil pevski nastop primorske klape SEMIKANTA, 
zapeli so več dalmatinskih in slovenskih pesmi. Sledi-
la je podelitev medalj IPA zaslužnim članom, kjer 
je član Upravnega odbora iz Zaporov Koper Alojz 
Ivančič prejel zlato medaljo, Božidar Štemberger 
in Silvo Nemanič pa sta prejela bronasti medalji. 
Podeljene so bile prav tako pismene zahvale dolgo-
letnim sponzorjem in podpornikom IPA regionalnega 
kluba Koper. Na koncu akademije so bile še tradicion-
alne izmenjave daril med IPA klubi in klubom Koper. Iz 
Slovenije so se svečane akademije udeležili predsed-
nik  Stanislav Ficko, podpredsednika  Mihael Burilov in 

Vinko Otovič, hkrati sta tudi podpredsednika RK Lju-
bljana in Gorenjske, delegat IEC Marjan Prah Podborški 
iz IPA Ljubljana ter predstavniki IPA Nova Gorica, IPA 
Postojna in IPA Zasavje. Posebno presenečenje je bilo 
pripravljeno za gospoda Josepha Borda z Malte, ki 
je eden največjih zbiralcev policijskih insignij v tem 
delu sveta.  Na vprašanje, kaj si želi od insignij slov-

enske Policije, je povedal, da mu manjka le še kapa 
generalnega direktorja slovenske Policije (glej foto).

Kapo sta predsednik in podpredsednik IPA RK Koper 
dobila od generalnega direktorja  slovenske Policije 
Marjana Fanka, za kar se mu še posebej zahvaljujemo. 
Svečani akademiji je sledila svečana večerja, kjer se 
je izkazala hotelska kuhinja  in strežno osebje. Za 
glasbo je poskrbel priznan glasbenik Brane Kač, ki 
je s svojo raznolikostjo zadovoljil vse navzoče goste. 
Pozno zvečer  je strežno osebje hotela pripeljalo še 
svečano torto in praznovanje 20. obletnice je bilo 

na vrhuncu (glej foto). Ob torti se je slikal skoraj cel 
Upravni odbor kluba.  
    
Gostje in glasba so vztrajali še pozno v noč.  V ned-
eljo zjutraj, 9. maja, pa so se tuji gostje odpravili proti 
domu. Vsi v en glas so se zahvalili za prijetne trenutke 
na slovenski obali z obljubo, da se kmalu vidimo 
pri njih ali pa ponovno pri nas, saj nas veže enkrat-
no prijateljstvo in pa moto SLUŽITI PRIJATELJSTVU. 

DEJAVNOSTI REGIONALNIH KLUBOV
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IPA Koroška je v soorganizaciji z IPA Slovenijo, 
23. 4. 2016, organizirala 2. IPA državno prven-
stvo v dvoranski odbojki. V dvorani Vinka Cajnka 
v Slovenj Gradcu so se zbrale ekipe IPA regional-
nih klubov Koper, Ljubljana, Štajerska in Koroška.

Vsem smo ponudili toplo kavo, sendviče in osvežilno 
pijačo, ki je bila na razpolago v času celotnega turnirja.

Po uvodnem pozdravu podpredsednika IPA SLO 
Mihe Burilova in predsednika IPA Koroške Iz-
toka Ferka je zbrane nagovoril pobudnik tek-
movanja član UO IPA Koroške Marko Rožej, pred-
stavil je tekmovanje in se podpredsedniku IPA 
sekcije SLO zahvalil za pomoč pri izvedbi tekmovanja.    

Ekipe so se pomerile po enokrožnem sistemu 
»vsak z vsakim« in igrale na dva dobljena niza. Po 
odigranih tekmah je prvo mesto osvojila ekipa 
IPA regionalni klub Koroška, drugo mesto IPA re-
gionalni klub Koper, tretjo IPA regionalni klub 
Ljubljana in četrto IPA regionalni klub Štajerska. 

2. IPA državno prvenstvo v 
dvoranski odbojki
Besedilo

Iztok Ferk

Pozdravni nagovor organizatorja

IPA Koper

IPA Koroška

IPA Ljubljana
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Iz športne dvorane smo se premaknili v Hotel Vabo, kjer so podpredsednik IPA sekcije SLO Mihael Burilov, 
predsednik IPA Koroške Iztok Ferk in Marko Rožej, član UO IPA Koroške,  sodelujočim ekipam podelili priznan-
ja za udeležbo in pokale za prva tri osvojena mesta. Prehodni pokal je še za eno leto ostal v Slovenj Gradcu. 

Po zasluženem kosilu in ob sproščenem pogovoru smo obljubili, da se ponovno srečamo na 3. državnem prven-
stvu, ki ga bomo izvedli tretjo ali četrto soboto v marcu 2017, in upamo, da bo udeležba številčnejša, tudi zaradi 
25-letnice delovanja IPA Koroške. 

Še bolj kot športno udejstvovanje in tekmovalnost ekip je namen IPA državnega prvenstva v dvoranski odbojki 
druženje in spoznavanje novih prijateljev. 

Servo per amikeco  -  Prijateljstvo nas združuje

IPA Štajerska Prejemniki prehodnega pokala

DEJAVNOSTI REGIONALNIH KLUBOV
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V IPA regionalnem klubu Štajerska nas prijateljstvo 
združuje že četrt stoletja. 25. svečko smo upihnili 4. 
junija, v Igralno-zabaviščnem centru Mond. 

Bilo je le slaba dva meseca po ustanovitvi slovenske 
sekcije IPE in po pridružitvi največji policijski družini 
na svetu. Tik pred osamosvojitvijo Republike Sloveni-
je so v Mariboru, 7. junija 91, tedaj še miličniki iz Uprav 
za notranje zadeve Maribor, Celje, Murska Sobota in 
Slovenj Gradec, ustanovili Regionalni strokovni klub 
policistov IPA za Štajersko, Koroško in Prekmurje. 
Zvonimir Rožman kot predsednik, Vlado Rozman v 
vlogi sekretarja, Majda Župevc na mestu blagajničarke 
in zapisnikar Srečko Pušnik so tisti, ki so zasedli prva 
štiri častna mesta v klubu. 
Ob jubileju sta članom kluba čestitala pomočnik direk-
torja policijske uprave Maribor Rafael Viltužnik in pod-
predsednik IPA Slovenije Tomislav Habulin, ki sta se v 
govoru dotaknila pestre zgodovine kluba. Ta obsega 
strokovno, kulturno in športno področje - strokovne 
posvete in seminarje, športne turnirje, srečanja mo-
toristov, strokovne ekskurzije in potovanja, ustano-
vitev kolesarske, astronomske in planinske sekcije. V 
posebnem spominu bodo ostali prvi IPA ples v Pekrah 
pod Pohorjem, leta 97, pa izleti v daljne dežele, na 
primer v Turčijo, izdaja IPA novic, zasaditev drevesa 
prijateljstva v Mariboru s prijatelji iz Marburga.
Člani so ves čas krepili prepoznavnost kluba med tu-
jimi kolegi, zato ne preseneča, da so se svečane pri-
reditve, ki jo je popestril sekstet Policijskega orkestra, 
udeležili številni prijatelji iz tujine. 

»Z zavedanjem, da je policijsko delo poslanstvo, je 
IPI uspelo ohraniti pripadnost našemu plemenitemu 
poklicu. Od začetnih dvajsetih podpisnikov ustanovne 
listine IPA Štajerska danes predstavlja organizacijo, ki 
kljub odcepitvi celjskih, koroških in pomurskih ko-
legov, združuje več kot tisoč članov, kar ni malo, če 
vemo, da jih IPA po vsej Sloveniji med 11 regionalnimi 
klubi združuje skoraj 7.700,« je dejal predsednik kluba 
Robert Mesiček. 

Ob tej priložnosti smo podelili tudi priznanja. Pre-
jeli so jih Zvonimir Rožman, Vlado Rozman, Ma-
jda Župevc, Srečko Pušnik, Ribiška družine Rače, IPA 
deželna skupina Štajerska, IPA klub Lipnica, IPA klub 
Berlin – Ost, IPA Varaždin, IPA Medđimurje- Čakovec 
in IPA Zabok.

Štajerci upihnili 25 svečk
Besedilo in foto

Anita Kovačič, IPA RK Štajerska

DEJAVNOSTI REGIONALNIH KLUBOV



Julij 2016

IPA regionalni klub Gorenjske je tudi letos uspešno 
izvedel 23. tradicionalni ogled Kekčeve dežele na 
območju Kranjske Gore. Ogled Kekčeve dežele je bil 
predviden 12.6.2016, vendar smo bili zaradi slabe 
napovedi vremena primorani prireditev prestaviti na 
drug termin. Tako smo se zbrali, 26. junija 2016, v prel-
epi dolini Pod Poncami ob vznožju planiške letalnice.  

V čudoviti dolini Pišnice ali kot bi rekli domačini Kran-
jske Gore v najlepšem biseru Slovenije je odmevala 
Kekčeva pesem »Jaz pa pojdem in zasejem dobro vol-
jo pri ljudeh, v eni roki nosim sonce v drugi zlati smeh 
…« Privabila je namreč okoli 40 otrok iz različnih kra-
jev Slovenije (od Kopra do Murske Sobote, od Bovca 
do Metlike in še bi lahko naštevali). 

Zbrali smo se pod vznožjem letalnice v Planici v 
prečudovitem sončnem dnevu. Otroci so bili nestrpni, 
saj niso vedeli, kaj vse bodo doživeli v  Kekčevi deželi. 
Kmalu so prišli spremljevalci agencije Julijana s prire-
jenim avtobusom, ki je otroke popeljal v prečudovit 
pravljični svet. Med nadobudnimi otroki je bilo nekaj 
tudi takih, ki so v strahu pričakovali, kaj se bo zgodilo, 
vendar so vsega hudega navajeni vodniki otroke hitro 
pomirili in odpeljali so se, starši so jim lahko samo še 
pomahali v kratkotrajno slovo. Nekateri starši so se 
odpravili na krajše sprehode in ogled letalnice, neka-
teri pa so obiskali dolino Pod Poncami in izvir reke 
Save. Hitro pa je prišel tudi čas, ko so se otroci vrnili s 
precej bolj vedrimi obrazi, kot so odšli na pot. Kekec, 
Pehta in Brincelj so jim vlili veliko poguma. Otroci pa 
so na različne načine ponovno oživljali Vandotove ju-
nake, ki so jih srečali v Kekčevi deželi.   
Organizacijski odbor IPA Gorenjske je otroke in nji-
hove starše pospremil na srečno pot domov ter jih zo-
pet povabil v Kekčevo deželo, in sicer v mesecu juniju 
2017.

Ogled Kekčeve dežele 2016
Besedilo in foto

Alojz Mesojedec
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