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SPOŠTOVANE ČLANICE IN ČLANI IPA SEKCIJE 
SLOVENIJE, SPOŠTOVANE POLICISTKE IN POLICISTI, 
DRAGI IPA PRIJATELJI,

leto je bilo hitro naokoli in ponovno je čas, da se ozremo 

po opravljenem delu. Najprej se vam zahvaljujem za vso 

pomoč in podporo pri vodenju IPA sekcije Slovenije, saj 

brez vaše podpore in sodelovanja programa dela ne bi 

mogli v celoti in tako uspešno izvesti. Naša dejavnost je 

bila vsebinsko bogata in obsežna. Organizirali in sodelovali 

smo na številnih domačih in mednarodnih prireditvah ter 

srečanjih, kjer je naša sekcija za svoje delo prejela številna 

priznanja Še posebej smo veseli priznanja, ki smo ga 

dobili na XX. IPA svetovnem kongresu v Eliatu, v Izraelu, 

kjer smo prejeli plaketo in statuo za izjemne dosežke pri 

organiziranju športnih dogodkov v Sloveniji. Posebno 

pa me veseli povečana aktivnost v posameznih IPA 

regionalnih klubih, saj je prav v klubih temelj dejavnosti 

IPA. 

Posebno pozornost smo in bomo tudi v prihodnje namenili 

našim članom in prijateljem v stiski. V okviru socialnega 

sklada imamo namenska finančna sredstva, ki jih skladno 

s kriteriji namenjamo članom, ki pomoč potrebujejo. 

Socialni sklad smo v letošnjem letu finančno še okrepili s 

finančnimi sredstvi s povečanjem letne članarine, kar smo 

vam ob povečanju članarine tudi zagotovili.  

Tudi za leto 2013 smo pripravili obsežen program dela 

sekcije in vseh IPA regionalnih klubov. Naj še posebej 

omenim organizacijo in izvedbo 14. konference IPA sekcij 

srednje in vzhodne Evrope, ki bo, od 23. do 26. maja 2013, 

v Kranjski Gori. Za strokovno temo konference smo izbrali 

področje reševanja v gorah. 

Dobri medsebojni odnosi in dobri odnosi med policisti in 

državljani so porok za uspešno delo policistk in policistov. 

Prav zato smo in bomo pri delu posebno skrb namenili 

prijateljstvu, medsebojni pomoči in sodelovanju ter 

zakonitemu delu ob spoštovanju temeljnih človekovih 

pravic in svoboščin. 

Posebno skrb bomo namenili tudi krepitvi partnerskega 

odnosa s Policijo. Dosedanje sodelovanje ocenjujemo kot 

zelo dobro in vsebinsko bogato. 

Žal nas je 13. 10. 2012 pretresla žalostna vest, da je 

po hudi in dolgotrajni bolezni umrl Milan ZOREC, naš 

dolgoletni član in častni predsednik IPA Sekcije Slovenije. 

Milan je bil eden izmed ustanoviteljev naše sekcije, bil je 

član iniciativnega odbora za ustanovitev sekcije in prvi 

predsednik sekcije, katere temelji so bili postavljeni na 

ustanovni skupščini 20. 4. 1991 v Gozdu Martuljku. Na 

skupščini je bil izvoljen za prvega predsednika sekcije, ki ji 

je nato predsedoval vse do leta 1996, ko je bil na kongresu 

izvoljen za častnega predsednika in je to funkcijo opravljal 

vse do svoje smrti. Milana se bomo spominjali kot dobrega 

prijatelja in predsednika, ki je v ključnih trenutkih vodil 

našo sekcijo. Ima veliko zaslug, da je danes naša sekcija 

ugledna in spoštovana tako doma kot v tujini. 

Naša organizacija je uspešna, zato z optimizmom, 

delovnim zanosom in dobro voljo lahko zremo v njeno 

prihodnost. 

Vesel božič in srečno, zdravo ter uspešno novo leto 2013.  

SERVO PER AMIKECO

                                                                                                           

Stanislav FICKO                                                                                                                         
Predsednik   

I - DEJAVNOSTI UPRAVNEGA ODBORA SEKCIJE



Milan se je rodil 13. februarja 1921 v Novem mestu, kjer je preživel 

tudi svoja otroška leta, na tedanjem še obrobju Novega mesta.

Na Dolenjskem je končal osnovno in srednjo šolo, nato pa se 

odpravil na študij prava in uspešno končal tudi tega.

Druga svetovna vojna, ki je grobo posegla v življenja in kariere 

tudi na tem območju, mu je začasno onemogočila poklicno pot. 

Kot velik domoljub in zaveden Slovenec se je pridružil NOB kot 

borec Gubčeve brigade, kjer je tudi pričakal osvoboditev.

Po končani vojni se je zaposlil na Ministrstvu za notranje zadeve 

v Ljubljani,  nato pa na Upravi javne varnosti v Mariboru, kjer je 

ostal vse do upokojitve.

V Mariboru si je ustvaril družino in se tam tudi naselil kot 

podnajemnik, v stanovanjski hiši.

Kljub marljivemu in vestnemu delu v službi, kjer si je zato pridobil 

ugled in spoštovanje, pa v zasebnem življenju ni imel te sreče.  

Prezgodaj je umrla njegova žena Branka, zaradi bolezni je izgubil 

tudi hčerko Manjo, kmalu za tem pa še sina Marka, tako da mu je 

ostal le še en sin.

Vse to ga je globoko prizadelo in se mu tudi poznalo pri kasnejših 

boleznih. 

Kljub vsemu je Milan našel tudi čas za navezovanje pristnih 

prijateljskih stikov s policisti iz Avstrije, kjer se je tudi prvič 

seznanil z delovanjem IPA in njenimi  cilji. Kaj kmalu je spoznal, da 

pomeni tako navezovanje stikov tudi izdatno pomoč za hitrejše 

in kvalitetnejše medsebojno obveščanje in izmenjavo podatkov, 

ki sta jih obe policiji nujno potrebovali za svoje učinkovito delo.

Postal je eden prvih pridruženih članov IPA sekcije Avstrije in si v 

njej pridobil veliko zelo dobrih prijateljev, s katerimi je vzdrževal 

tako službene kot zasebne stike.

Čeprav Slovenija takrat še ni bila samostojna in je bilo nemalo 

težav tudi pri priznavanju sekcije le za del bivše države, je 

Milanu, skupaj s peščico entuziastov, uspelo že 20. aprila 1991 

izpeljati ustanovno skupščino IPA sekcije Slovenije. Že od same 

ustanovitve je sekcijo Slovenije vodil kot predsednik sekcije. 

Svojo funkcijo je jemal resno in ves čas deloval v skladu s 

temeljnimi načeli in cilji IPE, sekcija pa je tudi zato kmalu postala 

prepoznavna tako v Sloveniji kot v tujini.

Svojo funkcijo je opravljal do leta 1996, ko se je zaradi bolezni 

umaknil, saj ni več zmogel opravljati vseh nalog tako, kot je tudi 

želel in si prizadeval. Je pa vse do smrti ostal častni predsednik 

IPA sekcije Slovenije.

Zadnje četrtstoletje je preživel v skupnem gospodinjstvu z Eliko, 

čudovito partnerico, ob kateri si je opomogel in ki ga je negovala 

tudi zadnja leta, ko ga je bolezen prikovala na posteljo. Nekajkrat 

si je zato opomogel, ko mu že v bolnici niso mogli več pomagati. 

Proti koncu je potreboval  stalno nego in pomoč, ki mu jo je 

nesebično nudila njegova Elika.

Kljub težavam pri komuniciranju je vse do konca ohranil bistre 

misli in je bil vsakokrat neizmerno radosten, ko so ga obiskali 

bivši kolega in prijatelji, predvsem člani IPA.  Vzdrževal je tudi 

stike s prijatelji iz tujine, predvsem Avstrijci, pa tudi z nekaterimi 

drugimi.

Milanu je dokončno opešalo srce 13. oktobra 2012.

Pogreba se je, med ostalimi, udeležila tudi številna delegacija IPA 

sekcije Avstrije. 

Sekcija Slovenije in Milanova partnerica Elika pa sta prejeli 

sožalja tudi tujih sekcij, mednarodnega izvršnega biroja IPA, 

mednarodnega predsednika, mednarodnega generalnega 

sekretarja in njegovega pomočnika, mednarodnega 

administrativnega centra IPA pa tudi več posameznikov. Posebno 

sožalje je poslal tudi bivši mednarodni generalni sekretar Alan 

Carter, s katerim se je Milan seznanil leta 1993 v Ljubljani in sta 

tudi kasneje vzdrževala stike.

Milan ima svoje poslednje bivališče v Mariboru, kjer je služboval 

večino svoje delovne dobe in ki ga je imel, kljub temu da je bil 

po rojstvu in otroštvu Novomeščan, in da je zadnja leta preživel v 

Radencih, za svoje domače mesto.

Pogreba se je udeležila tudi delegacija IPA sekcije Slovenije, 

predsednik sekcije Stanislav Ficko pa se je v imenu sekcije Milanu 

zahvalil za njegovo nesebično delo in se tudi poslovil od njega.

Milana se bomo prijatelji spominjali kot iskrenega in prijaznega 

človeka, dobrega tovariša, vedno pripravljenega pomagati in 

predanega idealom IPA in prijateljstvu med ljudmi nasploh.

Počivaj v miru in še enkrat hvala za tvojo dobroto in prijateljstvo!

Zdenko PRIZMIČ

ŽIVLJENJSKA POT MILANA ZORCA, PRVEGA 
PREDSEDNIKA IPA SEKCIJE SLOVENIJE
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SVETOVNI IPA KONGRES 
2012 – IZRAEL

20. IPA svetovni kongres  je potekal od 
4. do 9.9.2012 v Herod's hotelu v Eilatu  
na najjužnejši točki Izraela.

Mesto leži na obali Rdečega morja in na zahodni strani 

meji na Egipt, na vzhodni pa na Sirijo in na morju tudi na 

Saudsko Arabijo.

Zaliv torej ni velik, je pa pomemben zaradi neposrednega 

dostopa na Rdeče morje, Indijski in Tihi ocean. Ker Izrael 

na zahodu meji na Mediteransko morje, mu ni nujno 

potrebno uporabljati Sueškega prekopa.

Za Izrael je zanimivo kar nekaj stvari.

Že na samih letališčih je varnostni pregled doslednejši in 

strožji kot na letališčih drugod po svetu.

Kljub temu na ulicah, tržnicah in drugod ne vidiš 

uniformiranega policista ali vojaka, kot jih običajno vidimo 

po TV.  Vidno je varovanih le nekaj zgradb kot vsepovsod, 

medtem ko npr. pred knesetom, torej parlamentom, ni 

policistov kot npr. pri nas.

Ne glede na to, da imajo, predvsem v večjih mestih, kar 

precej turistov, v hotelih in drugod strežejo samo t.im. 

»košer« hrano. Ker sta pri tem skupno uživanje mesa 

in mleka prepovedana, za zajtrk nikoli ni na razpolago 

kakršnokoli meso.

V soboto je t.im. shabat, podobno kot pri nas nedelja (ko 

gredo Izraelci že na delo), le da tam življenje skoraj zastane. 

Ne delajo avtomati za kavo (dobiš le črno, brez mleka ipd), 

polovica dvigal ne dela, trgovine so zaprte, pa tudi kar 

nekaj lokalov, javni kraji, javni lokali idr. so slabše osvetljeni, 

vse storitve pa so prepolovljene. Pri tem se ne ozirajo na 

tujce in njihove potrebe oziroma želje.

Sam kongres je potekal po ustaljenem dnevnem redu in v 

skladu z dosedanjo prakso. Na kongresu so bili iz Slovenije 

prisotni: Zdenko Prizmič kot delegat ter Stanislav Ficko in 

Marjan Prah-Podborški kot opazovalca.

Kongres je bil kar buren, saj smo soočili različne poglede, ki 

pa smo jih vseeno uskladili in zaključili kot vedno.

Zdenko PRIZMIČ

I - DEJAVNOSTI UPRAVNEGA ODBORA SEKCIJE
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Poleg nekaj sprememb statuta in pravil smo se seznanili 

tudi z aktivnostmi po sekcijah in bodočimi mednarodnimi 

dogodki.

Slovenija je prejela plaketo in statuo za izjemne dosežke 

pri organiziranju športnih dogodkov po Sloveniji.

Izvolili smo tudi novo mednarodno vodstvo (PEB).

Novi predsednik je postal Pierre-Martin Moulin iz Švice, 

podpredsedniki so postali Gal Sharon iz Izraela, Werner 

Busch iz Nemčije in Kees Sali z Nizozemske. Mednarodni 

generalni sekretar je ostal Georgios Katsaropoulos 

iz Grčije, njegov pomočnik pa Stephen Crockard iz 

Anglije. Mednarodni blagajnik je postal Romain Miny iz 

Luksemburga, njegov pomočnik pa Wolfgang Gabrutsch 

iz Avstrije.

Nova nadzornika sta postala Michael Walsh z Irske in 

Demetris Demetriou s Cipra.

Kot dosedanji predsednik  je bil Michael Odysseos izvoljen 

za svetovalca PEB.

V Izraelu je bilo še kar nekaj obiskovalcev, ki so imeli 

poseben program med zasedanji.

Naslednje leto pa IEC konferenco organizira Danska. Zaradi 

res enormno visoke cene nastanitev, predvidevam, da bo 

obiskovalcev bolj malo. Pa tudi uradne delegacije bodo 

manjše, predvsem tiste iz drugih celin.

Svečano večerjo  smo zaključili z družabnim programom.

Z večerjo smo še kar nekako končali. Ker pa so nastopi 

govorcev, podeljevanje priznanj, izmenjava daril in še 

kaj trajali tja do polnoči, naslednji dan pa smo vsi imeli 

odhode iz Eilata, smo ob pojavu glasbenikov v glavnem 

odšli v svoje sobe.

V nedeljo zjutraj je večina odletela nazaj domov, nekaj 

jih je ostalo še kakšen dan ali dva, kar 9 avtobusov pa je 

nadaljevalo z udeleženci Prijateljskega tedna in ogledom 

Izraela ter znamenitosti.

Več fotografij si lahko pogledate v foto albumu, 
na FB in drugod po omrežju.

Na otvoritvi                                                    

Med zasedanjem
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Konferenca je bila med 26. in 28. aprilom na Malti. Po 
sklepu UO sem se jo udeležil sam iz sekcije Slovenije. 
Tudi iz Italije je prišla le predsednica, iz drugih sekcij 
pa sta bila prisotna le dva do trije predstavniki. Kot 
predstavnica PEB je bila na konferenci Gal SHARON 
iz Izraela.

Prisotni so bili predstavniki vseh sekcij Mediterana, razen 

Monaka, kjer so imeli zamenjavo vodstva sekcije.

Dnevni red je bila kar izčrpen in natrpan, saj smo imeli 

uradno prvo srečanje, 26. 4. 2012, ob 19.30 uri, naslednji 

dan smo imeli sestanek in ogled Mdine in Rabata, 28. 4. pa 

smo se po zajtrku že poslovili.

Sekcija Malte ima približno 300 članov, od katerih je 

prisotnih le dva do pet članov in tudi tokrat je bilo tako. 

Organizacija konference je bila še kar dobra, razen zadnji 

dan, ko so zamujali prevozi na letališče in pa stalno čakanje 

na začetek večerij, ki so se tako pričele uradno šele ob 20.30, 

dejansko pa vsaj pol ure kasneje. Ker so vsako jed postregli 

posebej, je še dobro, da se ni razvleklo do jutranjih ur. Pa 

tudi pri čakanju na izlet v Mdino ni bilo kaj dosti drugače.

Uradni del konference je bil zelo dobro organiziran. 

Poleg predsednika Dioneja so bili uvodni govorniki še:

•	 minister za pravosodje, odnose z javnostjo in družino,

•	 minister za domače in parlamentarne zadeve,

•	 komisar policije. 

O vplivu kriminala na Malti pa nam je nekaj povedal: 

•	 mednarodni profesor z Malte.

Poleg predstavitve dogajanj po nekaterih sekcijah je bilo 

nato še največ časa porabljenega za priprave na enotno 

nastopanje na svetovnem kongresu.

Predstavnik Švice je predstavil kandidaturo Pierra za 

mednarodnega predsednika. 

Naslednje leto bo konferenca v IPA hiši v Lizboni na 

Portugalskem, za naprej pa se ni uradno javil še nihče.

14. 
SREDOZEMSKA KONFERENCA
Zdenko PRIZMIČ

I - DEJAVNOSTI UPRAVNEGA ODBORA SEKCIJE
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Letošnjo XIII. konferenco vzhodne in srednje Evrope 
je gostila IPA sekcija Rusije,  od 15. 5. do 20. 5. 2012, 
v mestu Pyatigorsk v Rusiji.

Omenjene konference sva se po sklepu UO  IPA sekcije 

Slovenije udeležila generalni sekretar IPA sekcije Slovenije 

Istvan LIPNIK in podpredsednik sekcije Marjan PRAH-

PODBORŠKI.

Zaradi pravočasnega prihoda in časovne razlike sva skupaj 

s kolegi s Hrvaške odpotovala z zagrebškega letališča.  

Po prestopu v Moskvi  sva na letališče Mineralny Vody 

prispela ob 23. uri po njihovem času. Ob prihodu na 

letališče nas je kar malo zaskrbelo, kako se bomo pripeljali 

v 40 km oddaljen Pyatigorsk, vendar smo bili vsi skupaj 

prijetno presenečeni, ko so nas na letališču pričakali člani 

organizacijskega odbora. Naši gostitelji so govorili tudi 

angleško, tako da tudi z sporazumevanjem ni bilo težav. 

Poleg tega pa je eden izmed predstavnikov Hrvaške 

govoril tudi rusko, tako da nismo imeli nikakršnih težav. 

Varno  smo se pripeljali do nekakšnega zdravilišča 

(sanatorij), originalno Health resort M.U. Lermontov. 

Sobe so bile temu primerne opremljene, čeprav je bilo v 

katalogu drugače predstavljeno, skratka drago za takšno 

bivanje. Kakorkoli že, gostitelji so se trudili in vse ostalo je 

bilo na zadovoljivi ravni in pa gostoljubno, tako gostitelji 

kot tudi osebje.

Po prihodu vseh delegacij in gostov so organizatorji 

organizirali kratek sprejem.

KONFERENCA VZHODNE 
IN SREDNJE EVROPE V 
RUSIJI

Istvan LIPNIK / Marjan PRAH-PODBORŠKI      
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Otvoritev konference, 17. 05.2012, je sovpadala s 

praznovanjem 20-letnice ustanovitve IPA sekcije Rusije. 

Program je bil zelo bogat, predvsem pa zelo dolg. Na 

proslavi so bili prisotni vsi vidnejši predstavniki IPA sekcije 

Rusije ter člani PEB-a, predsednik, generalni sekretar, obe 

podpredsednici in Izraelci. 

Po zaključku prireditve so nas odpeljali v drug hotel, ker se je 

pričela konferenca.   Pozdravil nas je predsednik IPA sekcije 

Rusije  Alexey Gankin, predstavil je potek konference, nato 

pa nas je zapustil. Konference so se udeležili vsi člani PEB-a, 

kar doslej ni bil običaj, in predstavnik Izraela. Udeleženci 

konference so bile naslednje IPA sekcije: Ukrajina, Avstrija, 

Bolgarija, Latvija, Finska, Estonija, Litvanija, Slovenija, 

Hrvaška, Poljska, Madžarska,  Armenija, Moldavija, Češka, 

Kazahstan in gostiteljica Rusija.

Nekaj povabljenih držav se iz različnih razlogov konference 

ni udeležilo oziroma niso poslali svojih delegatov.

Urnik konference je potekal nemoteno, čeprav v senci 

praznovanja ustanovitve IPA Rusije. Nekaj manjših zapletov 

je bilo zaradi logistike, vendar je vse ostalo  potekalo brez 

posebnosti in z močno pristnostjo lokalnih medijev, tako 

televizije kot časopisov.

Osrednja tema na konferenci naj bi bila Policija in družba.

No to temo so posamezniki razčlenili v različne referate, 

vendar pa se je na koncu vse vrtelo okoli članstva v 

IPI, nezainteresiranosti za članstvo in problematiko 

včlanjevanja mlajših policistov in policistk v IPA združenje. 

Gostitelji so  ob konferenci izdali tudi zbornik, v katerem so 

predstavili posamezne referate. Zbornik je  skoraj v celoti v 

ruskem jeziku, razen referatov, ki so jih napisali tuji delegati.

Tudi naslednji dan je konferenca potekala v senci 

praznovanja 20. obletnice IPA Rusije. Predstavljeno je bilo 

nekaj referatov, vendar je predsednik Gankin nekatere 

razpravljalce  kar prekinil zaradi časovne stiske.

V času konference so organizatorji organizirali tudi turnir 

v odbojki, v katerem smo sodelovali tudi delegati, in sicer 

kot ekipa miru. Zanimiv vložek, da se zapolni čas, ko se nič 

ne dogaja.   

Na koncu uradnega dela konference je predsedujoči 

Alexey Gankin navzoče seznanil, da bo Slovenija gostila 

naslednjo konferenco v letu 2013. Delegati so predlog s 

ploskanjem tudi sprejeli.

Marjan PRAH se je  zahvalil za zaupanje ob organiziranju 

naslednje XIV. konference IPA članic srednje in vzhodne 

Evrope  in vse povabil v Slovenijo, med 23. 5. in 26. 5. 2013.

Že v samem tekstu je omenjeno, da je konferenca 

potekala v senci praznovanja 20. obletnice IPA Rusije. 

Temu praznovanju je bil prilagojen tudi celoten potek 

konference. Potrebno pa je podariti, da so kljub temu 

organizatorji vložili veliko truda in obe prireditvi speljali do 

konca brez večjih zapletov in težav. Tudi za prevajanje so 

se potrudili, saj so kar iz ene od fakultet prepeljali dekleta, 

ki so bila na voljo za prevajanje celoten čas konference in 

za vse prireditve, ki so jih organizirali prireditelji. 

I - DEJAVNOSTI UPRAVNEGA ODBORA SEKCIJE
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Dne 10. 4. 2012 je minister za notranje zadeve 
gospod Vinko Gorenak sprejel delegacijo IPA 
sekcije Slovenije, in sicer predsednika Stanislava 
Ficka, blagajnika Alojza Hrnčiča in podpredsednika 
Vinka Otoviča.   

Na začetku je predsednik IPA sekcije Slovenije g. Stanislav 

Ficko predstavil aktivnosti sekcije. Dr. Vinko Gorenak je tudi 

sam dolgoletni član IPA sekcije Slovenije, zato je pogovor 

potekal predvsem o sedanjem delu in načrtih za prihodnje. 

Veliko pozornost smo namenili tudi sodelovanju med IPA 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. Pri svoji dejavnosti upošteva spoštovanje zakonitosti 

in zavzemanje za spoštovanje temeljnih človekovih pravic 

in svoboščin. Kot zelo pomembne so bile poudarjene tudi 

dejavnosti, ki krepijo ugled Policije in IPA sekcije. 

                                      

Predsednik sekcije g. Stanislav Ficko je ocenil, da je bilo 

sodelovanje s Policijo v preteklosti dobro, vendar bi si 

želeli, da bi bilo sodelovanje še boljše. IPA si želi več 

partnerskega sodelovanja pri številnih projektih, kjer 

obstaja obojestranski interes. 

Gospod Gorenak 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. 

SPREJEM DELEGACIJE IPA SEKCIJE 
SLOVENIJE PRI MINISTRU ZA 
NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE 
SLOVENIJE
Vinko OTOVIČ

SERVO PER AMIKECO !
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VII. NACIONALNI KONGRES 
IPA SEKCIJE SRBIJE
Stanislav FICKO / Vinko OTOVIČ

V času od 25. do 27. 5. 2012 sva se Stanislav FICKO, 
predsednik, in Vinko OTOVIČ, podpredsednik, 
udeležila VII. Nacionalnega kongresa IPA sekcije 
Srbije, ki je potekal v Zaječarju. Poleg njihovih 
delegatov iz 13 regij smo bili prisotni tudi gosti in 
predstavniki tujih IPA sekcij z Madžarske, Romunije, 
Bolgarije in Slovenije. Pri tem je potrebno poudariti, 
da sta bili delegaciji Romunije in Bolgarije na 
njihovem kongresu na podlagi dobrega policijskega 
sodelovanja na območju tromeje (Srbija, Romunija 
in Bolgarija). Opravičili pa so se predstavniki Hrvaške 
in Grčije. Zbralo se nas je skupaj več kot 100. 

Kot je že omenjeno, sva IPA sekcijo Slovenije zastopala 

predsednik sekcije Stanislav Ficko in podpredsednik Vinko 

Otovič, ker je delegat IEC Zdenko PRIZMIČ zaradi nujnih 

osebnih obveznosti udeležbo odpovedal. V Zaječar sva 

odpotovala z lastnim osebnim avtomobilom.

 V petek, 25. 5. 2012, sva ob 7.00 uri odpotovala v Zaječar, 

kamor sva prispela okoli 18.00 ure. Nastanila sva se v hotelu 

Kastrum v Gamzigradski banji, kjer smo se že  začeli zbirati 

gosti ter delegati kongresa. Sprejeli so naju predsednik IPA 

sekcije Srbije Dragan PETKOVIČ in člani IPA regionalnega 

kluba Zaječar, ki so kongres tudi organizirali. Prejela sva 

program izvedbe kongresa in ostalih spremljevalnih 

aktivnosti. Po nastanitvi sva odšla na večerjo, kasneje pa sva 

se sestala s člani IPA sekcije Srbije, še posebej pa vodstvom 

iz IPA sekcije Srbije, katerih večino sva že poznala. 

Naslednji dan sva se po zajtrku udeležila tiskovne 

konference, kjer je predsednik slovenske sekcije Stanislav 

FICKO v svojem nagovoru predstavil delo slovenske IPE, 

sodelovanje s srbsko sekcijo IPE ter s poudarki, kaj je IPA.

Srbi so se kot vedno doslej izkazali kot dobri gostitelji. Vse 

aktivnosti so potekale v okviru programa, edini problem 

pa so bile zamude, ne glede na vrsto dogodka. 

Tako smo se namesto s predvidenim avtobusom ob 11. 

uri na svečano akademijo v mesto Zaječar v Dom kulture 

Kotlujevac odpeljali z njihovimi osebnimi avtomobili, 

predvsem službenimi. Večina delegatov je namreč 

pripotovala na kongres s službenimi vozili policije. Na 

svečani akademiji, ki se je začela z več kot pol urno 

zamudo, je bilo nekaj govorov povabljenih gostov, ki pa jo 

je zaključil s svojim govorom predsednik IPA sekcije Srbije. 

Po zaključku svečane akademije smo se skupinsko 

fotografirali in se nato odpeljali nazaj v hotel na kosilo. 

Po kosilu smo si ogledali rimsko naselbino Felix Romuliana. 

Okoli 15.30 ure smo se  vrnili v hotel, kjer so imeli delegati 

VII. kongres IPA sekcije Srbije. Ostali gostje pa smo bili do 

Skupinska fotografija pred mestno hišo v Zaječarju

I - DEJAVNOSTI UPRAVNEGA ODBORA SEKCIJE
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20. ure prosti. Ta premor sva izkoristila za turistični ogled 

mesta Zaječar.

Ob 20. 00 uri smo bili povabljeni na svečano večerjo 

in izmenjavo daril, večer so popestrili z glasbenim 

programom. Predsednik IPA sekcije Slovenije Stanislav 

FICKO je delegatom in gostom namenil pozdrave iz 

Slovenije in obljubil dobro medsebojno sodelovanje. 

Tudi kasneje sva se veliko pogovarjala s predsednikom in 

ostalimi člani upravnega odbora IPA sekcije Srbije.

V pogovorih so bile zaznane številne težave, ki pestijo IPA 

sekcijo Srbijo. Težave imajo predvsem na profesionalnem 

področju z vidika organiziranosti, delovanja, članstva ipd...  

Pokazali so velik interes po medsebojnem sodelovanju, 

posebej pa željo po predstavitvi delovanja IPA sekcije 

Slovenije. Želeli bi izdelati tudi pravne akte, saj razen statuta 

drugih nimajo. Večkrat so poudarili, da imajo našo sekcijo 

za vzor delovanja. Tako je nastala ideja o medsebojnem, 

predvsem strokovnem srečanju predstavnikov IPA sekcije 

Srbije in IPA sekcije Slovenije, ki bi bile lahko letos v mesecu 

septembru ali oktobru v Sloveniji. 

Poseben poudarek smo namenili tudi IPA svetovnem 

kongresu, kjer bodo podprli našega predstavnika, prav 

tako pa bodo podprli vse naše predloge, ki so jim bili 

predstavljeni.  

Zadnji dan, v nedeljo, 27. 5. 2012, se nas je večina zbrala 

še na zajtrku, nato pa smo odpotovali domov. Domov sva 

prispela okoli 21.00 ure.

OBISK  VODSTVA IPA 
SEKCIJE SLOVENIJE 
PRI GOSPODU 
STANISLAVU 
VENIGERJU, 
GENERALNEM 
DIREKTORJU POLICIJE 
Marjan PRAH-PODBORŠKI

Dne 19.11.2012 je člane  vodstva IPA sekcije 
Slovenije  sprejel novoimenovani generalni 
direktor policije g. Stanislav Veniger. 

Kot vsa dosedanja leta ima sekcija Slovenije zelo dobre 

in plodne odnose s Policijo kot tudi vodstvom, ki nam 

je do sedaj velikokrat pomagalo pri izpeljavi raznih 

dogodkov, tako na mednaroden področju kot tudi 

doma. 

Člani upravnega odbora so se razveselili povabila g. 

Venigerja, še posebno zato, ker je g. Veniger dolgoletni 

aktivni član IPA sekcije Slovenije, posebno pa je dejaven 

v svojem matičnem klubu v Celju. 

Srečanje je tako potekalo v sproščen ozračju, 

predsednik sekcije Slovenije g. Ficko je g. Venigerju  

predstavil dosedanje delo v sekciji, predvsem pa je 

predstavil načrte v prihodnjih letih, predvsem aktivnosti 

na mednarodnem področju.  G. Veniger je načrte UO 

IPA sekcije  v celoti podprl  in sekciji Slovenije ponudil 

vso pomoč, ki jih v okviru pogodbe med Policijo In IPA 

sekcijo Slovenije lahko nudi. 

Izročitev spominskega darila
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Kongres je bil v Luganu, in sicer med 19. in 21. aprilom 
2012. Kot gostujoča sekcija je bila prisotna naša, 
in sicer sva se je udeležila Vinko OTOVIČ in Zdenko 
PRIZMIČ.

Generalni sekretar sekcije Švice je povedal, da ima Švica 

kongres vsako leto, vendar je volilni le vsak tretji. Vsako leto pa 

povabijo le dve do tri sekcije, saj je tako ceneje, pa še bolj se 

lahko posvetijo gostom. Ker pa imajo letos v Monaku težave 

zaradi volitev novega vodstva, iz Monaka ni prišel nihče.

Kongres je bil v kar precej dragem in visokokategoriziranem 

hotelu ob samem jezeru.

Na večerjo, 19.4., so bili povabljeni le člani UO in gostje.

Dne 20. 4. dopoldan je bil predviden prihod delegatov iz 

Švice in sestanek UO sekcije.

Po kosilu se je pričel uradni del kongresa, ki je imel sicer kar 

obsežen dnevni red, vendar je ves kongres trajal le dve uri (z 

vključenim odmorom), saj so bili vsi sklepi že pripravljeni v 

naprej, nasprotovanj na samem kongresu pa seveda ni bilo 

več.

Po  uradnem začetku s himno so sledili precej kratki  povzetki  

poročil predsednika sekcije, poročila z IEC konference, komisij 

in blagajnika ter sprejetje programov.

V nadaljevanju se je predstavil Pierre Mouline kot kandidat za 

mednarodnega predsednika, določili so člane, ki se bodo leta 

2013 udeležili IEC konference na Danskem, otroke, ki bodo 

letos odšli na srečanje mladih na Češko, in opravili še nekaj 

formalnosti.

Na koncu pa so precej pozornosti posvetili njihovemu 

glavnemu sponzorju, zavarovalnici Allianz. Večino denarja 

za delovanje njihove sekcije jim namreč posreduje prav 

ta zavarovalnica, na kar je slednja tudi ponosna in jim nudi 

precej ugodna zavarovanja.

Zvečer so nas odpeljali v kongresni center na večerjo, ki je 

trajala do 1.00 ure, vendar je kar nekaj gostov že precej prej 

zapustilo kongresni center in se vrnilo v hotel.

Na dan odhoda pa smo prisostvovali še tradicionalni paradi, 

kjer so bili poleg predstavnikov IPA, v uniformah policije in 

IPA oblekah, tudi predstavniki policije iz Lugana in nekaterih 

drugih kantonov.

Parada se je pričeli pred kongresnim centrom z zamudo, za 

katero pa nihče ni vedel, zakaj je do nje prišlo. Druženje je 

bilo prijetno, vključno z vremenom, tako da nam je čas kar 

hitro minil.

Vsak kanton ima v Švici namreč svojo policijo in »zvezne 

policije« nima. Celo specialne enote so menda organizirane 

po kantonih, ki so odgovorni tudi za opremo, oborožitev, 

finance in drugo. To pa pomeni tudi razlike v uniformah v 

Švici.

Vsekakor so bili Švicarji zelo dobri in ustrežljivi gostitelji.

KONGRES 
SEKCIJE ŠVICE 
- 2012
Zdenko PRIZMIČ / Vinko OTOVIČ

Pozdravni nagovor

V družbi s predsednikom in generalnim sekretarjem IPA Švice
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Sestanki ožjih upravnih odborov IPA sekcije Slovenije 
in IPA sekcije Hrvaške so postali že tradicija. Tako 
so letošnji že 6. sestanek obeh sekcij pripravili naši 
prijatelji s Hrvaške v kraju Ogulin, med 24. in 25. 
novembrom 2012, v hotelu Frankopan v Ogulinu. 

Ob prihodu nas je sprejel predsednik IPA sekcije Hrvaške 

Miljenko Vidak ter ostali člani njihovega ožjega upravnega 

odbora.

Po sprejemu in kosilu smo si ogledali mesto Ogulin, ki ima 

bogato zgodovino. V frankopanski trdnjavi smo si ogledali 

muzej, ki prikazuje razvoj samega kraja od njegovega 

nastanka nekje okoli leta 1500 dalje, ko je plemiška družina 

Frankopan zgradila trdnjavo. 

Nad krajem se dviga hrib Klek, ki je zibelka  hrvaškega 

planinstva in alpinizma in je znana in priljubljena planinska 

destinacija. Zato je tudi v muzeju  prikazan razvoj hrvaškega 

planinstva.

Je pa Klek tudi pravljičen, saj naj bi se na vrhu Kleka zbirale 

čarovnice. Nato smo si v hotelu Frankopan, ki nudi članom 

IPE ugoden popust na namestitve in ostale storitve, ogledali 

hotelsko vinsko klet ter poskušali znana hrvaška vina.

Zvečer je potekal uradni del, kjer sta oba predsednika 

ugotovila, da je sodelovanje med obema sekcijama zelo 

dobro. Predsednika sta poudarila možnost organiziranja IPA 

konference s področja bivših jugoslovanskih držav in njenih 

sosed. V nadaljevanju pa smo se vsi člani ožjih UO vsak s 

svojega področja dela medsebojno dogovarjali o novem 

skupnem sodelovanju. 

Predsednik IPA sekcije Hrvaške Miljenko Vidak je naši sekciji 

izročil zlato plaketo  za medsebojno sodelovanje ob njihovi 

10. obletnici.  Predsednik IPA sekcije Slovenije Stanislav 

Ficko se je ob prevzemu plakete zavezal, da bomo še bolje 

medsebojno sodelovali.

Posamezniki, Stanislav Ficko, Istvan Lipnik, Alojz Hrnčič, Miha 

Burilov, Vinko Otovič,  Zdenko Prizmič, Bruno Ipavec in Marjan 

Prah, pa smo prejeli pisna priznanja ob njihovi 10. obletnici za 

medsebojno sodelovanje.

Predsednik Stanislav Ficko se je v nagovoru zahvalil za povabilo, 

izročeno priznanje IPA sekciji Slovenije in posameznikom. 

Povedal je tudi, da je prav, da se tradicija nadaljuje in tako 

bo naslednje leto gostitelj sestanka in srečanja ožjih članov 

upravnega odbora  Slovenija.

SESTANEK Z 
VODSTVOM 
IPA HRVAŠKE 
V OGULINU
Vinko OTOVIČ
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Fotoutrinki s sestanka v Ogulinu

I - DEJAVNOSTI UPRAVNEGA ODBORA SEKCIJE
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V četrtek, 27. 9., sva odpotovala preko MP Karavanke, skozi 

Avstrijo in Češko na Poljsko v mesto Bydgoszcz. Nastanila sva 

se v hotelu City, kjer so se že  začeli zbirati udeleženci. Skoraj 

istočasno se je pripeljal tudi predsednik IPA sekcije Poljske 

Arkadiusz Skrzypczak, ki naju je takoj pozdravil. Po sprejemu 

sva prejela program in se namestila v omenjenem hotelu. Po 

namestitvi sva na večerji opazila kar precej najinih že starih 

znancev. Veliko pa je bilo novih obrazov, predvsem članov 

IPA z Japonske in drugih vzodnoevropskih držav.

Naslednji dan smo se po zajtrku odpeljali na ogled vasice 

Biskupin, kjer so odkrili arheološka najdbišča in je sedaj 

postavljen muzej. Pred kosilom, ki so nam ga priredili na 

gradu Piasta v mestu Chomioza Szlachecka, so organizatorji 

pripravili zanimivo dobrodošlico. Pričakali so nas v viteze 

oblečeni domačini, ki so prikazali viteški boj s sabljami. 

 

Po kosilu smo si ogledali mesto Torun, ki je eno od najlepših 

mest na Poljskem.

Sobota je bila namenjena svečanem delu druženja. Dopoldan 

smo si ogledali mesto Bydgoszcz. Popoldan pa smo sodelovali 

v paradi od hotela mimo spomenika padlim v drugi svetovni 

vojni, kjer je bil kratek postanek. Nato smo nadaljevali peš do 

mestne dvorane, kjer je bila svečana akademija, ki je trajala 

od 16. do 19 ure. Vsekakor je bila predolga, kljub nekaterim 

zelo dobrim glasbenim in umetniškim vložkom. Pa tudi 

podeljevanje priznanj je trajalo kar nekoliko predolgo.

 

Zvečer smo imeli svečano večerjo v dvorani hotela, kjer je bila 

tudi izmenjava daril in je trajala več kot dve uri. Prisoten je bil 

tudi novi mednarodni predsednik Pierre-Martin MOULIN.

 Zadnji dan, v nedeljo 30. 9. 2012, se nas je večina zbrala še na 

zajtrku, nato pa sva  odpotovala domov. 

Poljaki so se izkazali kot dobri gostitelji. Vse aktivnosti so 

potekale v okviru programa. 

PRAZNOVANJE 20. 
OBLETNICE IPA SEKCIJE 
POLJSKE
Vinko OTOVIČ / Stanislav ŠAJN

Med 27. in 30. 9. 2012 je IPA sekcija Poljske organizirala praznovanje ob 20. obletnici v kraju Bydgoszcz na severu 
Poljske.  Poleg gostov iz vseh njihovih regionalnih klubov smo bili prisotni tudi gosti, predstavniki tujih držav, in 
sicer z Madžarske, Romunije, Ukrajine, Rusije, Estonije, Latvije, Švice, Srbije, Litvanije, Moldavije, Izraela, Velike 
Britanije, Gibraltarja, Belgije, Nemčije, Irske, Japonske, Grčije, Norveške, Avstrije, Nizozemske, Ukrajine, Finske, 
Češke, Slovaške, Danske in Slovenije. Zbralo se nas je skupaj več kot 150.  IPA sekcijo Slovenije sva zastopala 
podpredsednik Vinko Otovič in član UO Stanislav Šajn. 

Skupinski posnetek pred pričetkom svečane akademije

Izmenjava daril
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INTERESNE 
DEJAVNOSTI IPA 
SEKCIJE SLOVENIJE

Združenje je bilo ustanovljeno, 27. 2. 1999, v Mariboru in 

ima svoj sedež na naslovu ZZPI Slovenija, Antoličičeva 24, 

2000 Maribor,  e-mail: branka.zupanic@triera.net.

Združuje zbiratelje predmetov s policijsko tematiko 

(policistika), ki obsega zbiranje:

•	uniform in njenih delov (kape in druga pokrivala, 

čelade, našitki – insignije, znaki specialnosti, znaki s 

kap, čini, kravatne igle itd.);

•	službenih predmetov (pasovi – opasači, torbice, 

prometni loparji, gumijevke, lisice itd.);

•	policijskih medalj in odlikovanj;

•	fotografij s tematiko policije (policisti, vozila, 

opravljanje dela, objekti itd.);

•	strokovnih knjig, romanov in drugih strokovnih 

literatur s policijsko tematiko;

•	zbiranje znamk s policijsko tematiko (filatelija);

•	drugih predmetov s policijsko tematiko (značke, 

modeli avtomobilov, helikopterjev, letal, propagandi 

material itd.).

Ker zbiranje orožja ni policijska tematika, imajo kljub temu 

nekateri člani v svojih zbirkah primerke tako policijskega 

kot drugega orožja.

Člani združenja delujejo tudi na področju proučevanja 

zgodovinskega razvoja policije in policijskih uniform na 

območju Slovenije. Za ohranitev kulturne dediščine zbirajo 

in proučujejo stare uniforme, dokumente, strokovne 

knjige, fotografije in predmete.

Združenje prireja vsako leto mednarodno srečanje in dve 

društveni menjalni srečanji in izdaja tri do štirikrat letno 

svoj bilten “NOVICE”.

Združenje ima svojo spletno stran: 

http://www.kokosar.com/ZZPI-index.htm

in tudi svojo rubriko na spletnih straneh policije.

ZDRUŽENJE ZBIRATELJEV 
POLICIJSKIH INSIGNIJ SLOVENIJE

II

II - INTERESNE DEJAVNOSTI IPA SEKCIJE SLOVENIJE



IPA - NOVICE18

V avgustu sem se udeležila srečanja mladih na Češkem. V 

soboto, 4.8.2012, sem z letališča Marco Polo v Italiji odletela 

v Prago, kjer so me pričakali organizatorji tega potovanja 

in me odpeljali do našega prvega hotela. Do mesta naše 

prve nastavitve smo prišli v času večerje, preostanek dneva 

smo porabili za spoznavanje. Drugi dan smo si ogledali 

znamenitosti Prage. 

 

Naslednji dan smo imeli zjutraj uradno srečanje s 

predsednikom IPE na Češkem, nato pa smo se odpravili  

v športni kamp do naše naslednje nastavitve, kjer smo se 

učili spretnosti plezanja ter drugih adrenalinskih športov, 

ogledali pa smo si tudi znamenitosti v bližini tega kampa.  

Obiskali smo proizvodnjo Blata minimotorjev, ki smo jih 

lahko tudi preizkusili. Obiskali smo tudi eno bolj znanih 

čeških znamenitosti  Lednice chateau. Obiskali pa so 

nas tudi pripadniki policijske specialne enote, ki so nam 

predstavili svoje delo.

Tako je naš čas v športnem kampu minil in že smo se 

odpravili na kmetijo v bližini Brna.V bližnjem mestu pa 

smo se preizkusili v spretnosti kovaštva in lončarstva.

 

Zadnji dan na kmetiji smo se preizkusili v upravljanju 

rovokopača, ribištvu ter ježi konj in oslov. 

In tako se je naš čas na Češkem začel počasi iztekati, vrnili 

smo se v Prago, kjer smo si ogledali še policijski muzej, 

zvečer pa smo imeli poslovilno zabavo, na kateri je bil tudi 

predsednik IPE.

Polna vtisov in sklenjenih novih poznanstev sem v nedeljo, 

19. 8. 2012, prispela v Benetke, kjer so me pričakali starši.

SREČANJE 
MLADIH 
NA ČEŠKEM
Meta JEŠELNIK

Ogledali smo si mesto Telč, ki je pod okriljem UNESCA
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Dne 19. 5. 2012 so člani združenja zbirateljev policijskih 
insignij s Slovaške organizirali prvo mednarodno 
srečanje v Bratislavi. Ker je bilo srečanje organizirano 
prvič, je bilo zanimanje zanj toliko večje. Srečanja se 
je namreč udeležilo zelo veliko zbirateljev iz različnih 
evropskih držav (Rusije, Nemčije, Avstrije, Belgije, 
Madžarske, Češke, Slovaške, Poljske, Španije …), zaradi 
česar smo se tudi v Združenju zbirateljev policijskih 
insignij Slovenije odločili, da se srečanja udeležimo. S 
seboj smo povabili partnerje oziroma družinske člane 
ter prijatelje in tako dodobra napolnili avtobus.

Ker so člani ZZPI Slovenije s celotnega območja naše 

domovine, smo se odločili, da na pot krenemo iz Maribora. Tako 

so se nekateri člani na pot odpravili v poznih večernih urah, in 

sicer 18. maja, da so lahko pravočasno prispeli v Maribor, od 

koder smo krenili proti Avstriji in Slovaški v soboto, 19. maja, 

ob 2.30 uri. Ker je bila nočna vožnja, smo jo izkoristili za počitek 

in spanje, kolikor se je pač dalo, saj smo se zavedali, da bo dan 

naporen. V jutranjih urah smo se srečno pripeljali v Bratislavo 

in se po nekaj zapletih namestili v hotelu Star. Časa za kakšen 

resen oddih v hotelski sobi ni bilo, saj so bila vrata dvorane že 

odprta in srečanje že v teku. Organizator Tibor Devat, s katerim 

smo bili ves čas v tesni navezi, je vse opravil z odliko in v dvorani 

so nas čakale rezervirane mize, na katere smo kaj hitro razstavili 

naše razstavne eksponate ter se odpravili na lov za novimi 

insignijami. Zelo veliko je bilo našitkov, zlasti zbiratelji iz Španije 

so nas presenetili z goro novih našitkov, ki so bili prava paša za 

oči. Pa tudi ostalih zanimivih insignij ni manjkalo, le ponudba 

policijskih kap je bila nekoliko slabša, predvsem zaradi tega, ker 

so naše zbirke že bogate in raznolike, tako da težko najdemo 

kaj novega. Mnogi razstavljalci so se celo oblekli v svoje 

policijske uniforme, kar je dalo celotnemu srečanju še poseben 

čar. Seveda pa smo najbolj pogumni izkoristili priložnost in se 

fotografirali z dvema postavnima slovaškima policistkama, ki 

sta srečanje popestrili na svojevrsten način. 

 

Organizatorji so po končanem srečanju poskrbeli tudi za 

družabni del, in sicer so za zbiratelje kot tudi ostale obiskovalce 

organizirali popoldanske aktivnosti, kot je bil ogled mestnih 

znamenitosti, večer pa smo združeno zaključili v eni 

izmed mestnih pivnic, kjer se je oglasil tudi zvok slovenske 

frajtonarice. Mirno lahko rečemo, da smo zvečer pobudo 

prevzeli Slovenci s pesmijo in glasbo. Beseda pa se je razvnela 

med vsemi udeleženci in poznavanje različnih jezikov sploh ni 

bil problem. Saj smo policisti oziroma so nekateri bili in kot bi 

bili v službi, je beseda tekla o tem in onem. Povabila na različna 

srečanja v Evropi so kar padala, pa vendar se vseh ne bomo 

mogli udeležiti. Utrujeni smo pozno legli in v nedeljo zjutraj s 

težkim srcem zapustili hotel ter se poslovili še od prijateljev iz 

Španije, Andore in Slovaške. Da pa ne bi prehitro prišli domov, 

smo tudi ta dan želeli izpolniti z dejavnostmi. Med potjo smo 

se ustavili na Dunaju, da bi si ogledali bolšji semenj, ki pa ta dan 

ni bil izpeljan, zato pa smo si ogledali prečudovit dvorec Marije 

Terezije Schönbrun. Ta dan je bil na Dunaju dan muzejev in 

dvorec smo si lahko ogledali brezplačno. 

Tako smo pozno popoldan prispeli v Maribor, sedli v svoje 

avtomobile in se odpeljali vsak proti svojemu domu. Preživeli 

smo dva prijetna dneva druženja in sklenili smo, da ga 

ponovimo naslednje leto, ko bomo odpotovali na srečanje v 

Prago.

SREČANJE ZBIRATELJEV 
POLICIJSKIH INSIGNIJ V BRATISLAVI
Besedilo: Peter ŽUPANC / Fotografiji: Branko ZUPANIČ

Predsednik IPA Dolenjske v prijetni družbi

Udeleženci srečanja
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Člani IPA moto kluba Slovenija - Skupine Ljubljana 
in Blue Knights LE MC - Slovenia II so, 26. aprila 2012, 
spremljali Mileta Stojkoskega, ki  je na invalidskem 
vozičku potoval v London, tako smo mu izkazali 
spoštovanje in podporo na njegovi plemeniti poti.
 
Mile Stojkoski prenaša plemenito sporočilo, saj s svojim 

zgledom opogumlja invalide in jim s tem vliva upanje in jih 

poziva, naj sledijo njegovemu pozitivnemu zgledu. Leta 1996 

je doživel nesrečo z motornim kolesom in je od takrat na 

invalidskem vozičku. To je bil njegov že deseti maraton. Na 

prvega se je podal leta 2004, ko se je iz domačega Prilepa podal 

do olimpijskih Aten. Takrat je drugim in predvsem sebi dokazal, 

da tudi po hudi nesreči z motorjem zmore. V olimpijskem letu 

2008 je želel doseči Peking, a se je njegovo potovanje zaradi 

zapletov z vizumom zaključilo v Damasku.

Tokratni projekt Mileta Stojkoskega se je imenoval "London 

2012". Njegova dolga pot ga je vodila skozi petnajst držav. Pred 

Slovenijo, v kateri je bival med 25. in 30. aprilom, se je poleg 

Makedonije mudil že v Srbiji, na Madžarskem, Slovaškem, v 

Avstriji in na Hrvaškem. Po Sloveniji so sledile še Italija, Švica, 

Nemčija, Nizozemska, Belgija, Luksemburg, nato je prečkal 

Francijo in prispel v Veliko Britanijo, do Londona. Na dan je v 

povprečju prepotoval okoli 60 kilometrov, prihod v London pa 

je načrtovan 27. junija, po 133 dneh potovanj.

 

Že pred vstopom v Ljubljano so ga z motornimi kolesi pričakali 

predstavniki IPA moto kluba Slovenija - Skupine Ljubljana in 

Blue Knights LE MC - Slovenia II, ter ga pospremili do Rudnika, 

kjer so mu vsi skupaj izrekli dobrodošlico. Pozdravit ga je prišel 

tudi minister za notranje zadeve dr. Vinko Gorenak,  izrazil je 

podporo pri projektih, ki se jih loteva.

Po izrečeni dobrodošlici je Mile v spremstvu motoristov 

nadaljeval pot do Kongresnega trga, kjer so motoristi parkirali 

svoja motorna kolesa in Mileta peš pospremili do mestnega 

jedra. Na Prešernovem trgu je vse skupaj pričakal veleposlanik 

Republike Makedonije gospod Igor Popov. Nato so se vsi 

skupaj odpravili do mestne hiše, kjer ga je sprejel še ljubljanski 

župan Zoran Janković in z Miletom izmenjal nekaj besed o 

njegovem poslanstvu.

          

Po zaključku sprejema smo se motoristi IPA moto kluba 

Slovenija - Skupine Ljubljana in Blue Knights LE MC - Slovenia 

II od Mileta poslovili, mu želeli srečno pot in veliko uspeha na 

njegovi plemeniti poti z rekom:  "Kjer je volja, tam je tudi pot", 

ki ga Mile s svojim poslanstvom potrjuje, motoristi člani IPA pa 

so ponovno potrdili svoje znano geslo "Servo per amikeco!" in 

pokazali, da prijateljstvo ne pozna meja.

MILE STOJKOSKI 
- PROJEKT "LONDON 2012"
Dejan KORADE / Fotografije: Dejan KORADE, Primož HORVAT, Vladimir PANDOVSKI
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Člani IPA moto kluba Slovenija - Skupine Ljubljana 
so, 7. aprila 2012, med 9. in 15. uro, sodelovali na 
prireditvi "Varno z motorjem - Otvoritev sezone 2012" 
pred trgovino TC moto shop, na Leskoškovi ulici 12 v 
Ljubljani.

Organizacija prireditve je potekala v sodelovanju z avtošolo 

AMTK, podjetjem TC moto shop, SMTours, Adriatic Slovenica, 

uslužbenci Mestnega redarstva MU MOL, Vojaške policije 

Slovenske vojske in policisti Policijske uprave Ljubljana.

Prireditev se je začela z blagoslovom enoslednih jeklenih 

konjičkov, ki ga je opravil župnik Frančišek Jerant - Aco, ki je 

kot redovnik v samostanu preživel osem let. Ko se je odločil 

za izstop iz samostana, si je najprej kupil motor in takrat tudi 

sam postal navdušen motorist, drugače pa je vsestranski 

človek in med številnimi konjički, ki jih ima, tudi sodelavec 

motoristične revije Moto.si.

Po blagoslovu motornih koles so policisti motoristi Postaje 

prometne policije Ljubljana in Vojaške policije Slovenske 

vojske pripravili poligon in na njem s službenimi motornimi 

kolesi prikazali spretnostno vožnjo.

 

Po prikazu je bila organizirana delavnica varne vožnje, kjer so 

se motoristi pod budnim očesom policijskih strokovnjakov 

in kolegov Vojaške policije Slovenske vojske preizkusili v 

spretnostni vožnji. Policist inštruktor je motoristom svetoval, 

kako svojo vožnjo izboljšati in s tem prispevati k večji varnosti 

v cestnem prometu.

Poleg delavnice varne vožnje so policisti udeležencem 

prireditve razkazali tudi tehnično opremo in vozila, ki jih 

uporabljajo pri vsakodnevnem delu, ter nudili strokovna 

pojasnila in preventivne nasvete. 

Na prireditvi so poleg policistov svoja motorna kolesa in 

tehnično opremo razkazali tudi pripadniki Vojaške policije 

Slovenske vojske in Mestnega redarstva. Še posebej so 

bili zanimivi "trikolesniki", ki jih uporabljajo mestni redarji, 

na katere so priklenili t.i. "lisice" za motorna kolesa in med 

drugim predstavili vozilo Škoda roamster, s katerim izvajajo 

meritve hitrosti na javnih prometnih površinah na območju 

Mestne občine Ljubljana.

Pred zaključkom je motorist reševalec Reševalne postaje 

Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani prikazal nudenje 

prve pomoči poškodovanemu motoristu. Poseben poudarek 

je bil posvečen snemanju čelade s poškodovanega motorista, 

kjer je motorist reševalec s sodelovanjem prostovoljca to zelo 

poučno in praktično prikazal.

Ves čas so udeležence na prireditvi gostile mične hostese, 

ki so skrbele za dobro voljo in lakoto udeležencev, saj so 

vse skupaj postregle s kulinaričnimi dobrotami, osvežilnimi 

brezalkoholnimi napitki in delile reklamni material.

Druženje je potekalo v zelo prijetnem vzdušju in vsi skupaj 

smo na koncu ugotovili, da smo modrejši za novo izkušnjo. 

Upamo, da smo vsi skupaj s svojim zgledom in nasveti 

kakorkoli pripomogli k dvigu prometne kulture udeležencev 

na enoslednih vozilih.

VARNO Z MOTORJEM - OTVORITEV 
SEZONE 2012
Dejan KORADE, poverjenik IPA moto kluba Slovenije - Skupina Ljubljana
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OBLETNICE 
REGIONALNIH 
KLUBOV

III

Tudi Gorenjci smo dočakali svojih prvi 20 let 
delovanja v mednarodnem policijskem združenju 
IPA. Ustanovljen je bil namreč, 21. 2. 1992, v Gozdu 
Martuljku. 

V ta namen smo med 11. in 13. majem 2012 organizirali 

tridnevno druženje, na katerega smo povabili najbolj 

zaslužne člane IPE iz Avstrije in Italije, ki so nam pred več 

kot 20 leti pomagali pri vstopu v mednarodno policijsko 

organizacijo IPA. Povabili pa smo še ostale naše dobre 

prijatelje iz Avstrije, Italije, Belgije, Nemčije in Združenih 

držav Amerike, s katerimi že 20 let zelo dobro sodelujemo. 

Nismo pa pozabili na  predstavnike držav, katerim smo 

tudi mi pomagali in jim stali ob strani, ko so se vključevali 

v svetovno IPA organizacijo. To so predstavniki  s Hrvaške, 

Srbije in BIH.

Že prvi večer smo se odpeljali na Jesenice, kjer smo 

v sodelovanju s PU Kranj v Gledališču Toneta Čufarja 

organizirali koncert policijskega orkestra s solistko Heleno 

Blagne. Nastop v polni dvorani je navdušil vse prisotne.

Sobota je bila izletniško obarvana, saj smo goste popeljali v 

Bohinj. Po prihodu v Bohinj nas je sprejel direktor PU Kranj 

g. Simon Velički. Ogledali smo si bohinjsko sirarno, popeljali 

smo se po bohinjskem jezeru in si ogledali cerkev sv. Janeza 

Krstnika. Za kosilo pa smo izbrali avtohtono bohinjsko 

postrv – zlatovščico. Ustavili smo se tudi na Bledu, kjer 

smo naredili kratek sprehod ob jezeru ter poskušali znane 

blejske kremne rezine.

    

Vrhunec vseh aktivnosti pa je bila večerna svečana 

akademija, ki je potekala v ovalni dvorani Hotela Larix. 

20 LET IPA 
REGIONALNEGA KLUBA 
GORENJSKE
Vinko OTOVIČ

Del dobitnikov posebnih priznanj
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Udeležilo se je več kot sto gostov, članov in prijateljev. 

Udeležence svečane akademije so pozdravili predsednik IPA 

sekcije Slovenije Stanislav Ficko,  župan občine Kranjska Gora 

Jure Žerjav in direktor Policijske uprave Kranj Simon Velički, 

slavnostni govornik pa je bil predsednik regionalnega kluba 

Vinko Otovič. Za prijetno vzdušje je poskrbela citrarka Tanja 

Zajc Zupan, flavtistka Anja Burnik, sekstet orkestra slovenske 

policije in folklorna skupina Julijana s Hrušice. 

Največ zaslug pri nastajanju IPE v naši novi državi so imeli 

naši prijatelji iz Avstrije in Italije, s katerimi smo se družili 

že precej let pred našo osamosvojitvijo, zato so ob naši 

20. obletnici prejeli posebna priznanja Walter Mösslehner, 

Ewald Grölitch, Armin Mayer, Roland Zipot, Augusto 

Menguzato, Federico Marcioro. Posebno priznanje pa je 

prejel tudi prvi predsednik IPA RK Gorenjske Andrej Žemva.

Walter Mösslehner se je zahvalil v imenu vseh dobitnikov 

posebnih priznanj iz tujine ter opisal pot, kako je nastajala 

slovenska IPA sekcija in obenem regionalni klub Gorenjske.

Svečana akademija je bila namenjena tudi podelitvi 

priznanj IPA sekcije Slovenije za uspešno in prizadevno 

večletno delo ter zasluge pri širjenju, organiziranju in 

razvijanju IPE. Plaketo IPE, najvišje priznanje IPE, sta prejela 

Stanislav Ficko in Vinko Otovič, zlati znak so prejeli Alojz 

Mesojedec, Anton Hribar, Jože Mencin, Jože Ajdišek in  Jure 

Lešnjak, srebrni znak so prejeli  Darko Kejžar, Boštjan Knific 

in Andrej Zakrajšek, bronasti znak pa Aljoša Jazbec, Damjan 

Bertoncelj, Rajko Šimunkovič, Boštjan Sikošek, Marija Štefe 

in Drago Hlastan. 

Posebno priznanje za zelo dobro sodelovanje so prejeli 

tudi PU Kranj, Občina Kranjska Gora, Debitel d.d. in Hotel 

Hit Alpinea.

 

Svečana akademija se je nato zaključila s pozdravi 

in zahvalami gostov ter naših prijateljev iz tujine in 

predstavnikov slovenskih regionalnih klubov s Štajerske, 

Ljubljane, Postojne, Kopra in Celja. 

Nagovor Walterja Mössslehnerja 

Vožnja z ladjico po Bohinjskem jezeru                 

Ogled bohinjske sirarne
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V petek, 25. maja 2012, smo na dvorcu Zemono pri 
Vipavi  slavnostno obeležili 20. obletnico ustanovitve 
IPA regionalnega kluba Nova Gorica. Na svečano 
akademijo so bili vabljeni vsi člani kluba, predstavniki 
regionalnih klubov sekcije Slovenije in tujih IPA klubov, 
ter drugi gosti.

S svojo prisotnostjo so praznovanju obletnice pomemben 

poudarek tako dali Mihael Burilov, podpredsednik IPA sekcije 

Slovenije, Alojzij Mohar, direktor Policijske uprave Nova 

Gorica,  Ivan Princes, župan občine Vipava, Jure Bačar, direktor 

Carinskega urada Nova Gorica, Danijela Devčič, vodja oddelka 

zaporov  Novi Gorici, predstavniki  IPA klubov  slovenske sekcije, 

in sicer klubi Koper, Ljubljana in  Postojna ter predstavniki IPA 

klubov iz tujine, in sicer iz Italije ( Lignano, Monfalcone,Trieste), 

Hrvaške (Istra), Madžarske (Solnok), Slovaške (Dunajska sreda) 

in Srbije (Smederevo).

Začetek slavnostne akademije je naznanil kvartet trobil  

slovenske policije, ki je zaigral državno in IPA himno. Prireditev 

je potekala v čudovitem okolju dvorca Zemono pod vodstvom 

profesionalne novinarke Ingrid Kašca Bucik.  Predsednik  je v 

slavnostnem govoru  predstavil pomembnejše okoliščine in 

ključne posameznike za ustanovitev regionalnega kluba za 

Primorsko.  V nadaljevanju pa so  bila posameznim članom 

podeljena priznanja IPA za uspešno delo v klubu. Zlati znak IPA 

Slovenije je prejel Danijel Žnidar, znak mu je bil podeljen na  

praznovanju 20. obletnice IPA Slovenije, aprila 2011 v Gozdu 

Martuljku. Srebrni znak IPA Slovenije sta prejela  Aloj Žerak 

in Branko Bizjak. Bronasti znak pa so prejeli Sergej Benedetič, 

Janko Manfreda, Gorazd Perdih, Marjan Sivka, Marko Terbovšek 

in Bojan Bizjak.

Posebej za to priložnost so bile izdelane priložnostne plakete, 

ki so bile podeljene posameznim zaslužnim članom in 

podjetjem, ki  že več let uspešno sodelujejo pri aktivnostih 

regionalnega kluba.  Plaketo so prejeli  Jaka Čeferin, Ivan 

Ambrožič, Nevijo Kristan, Bruno Ipavec, Branko Sterle, Danijel 

Žnidar, Ivan Bratuž, Michele Totaro, Alojzij Mohar, Jure Bačar, 

Danijela Devčič, kolesarski klub Brda, Ribiška družina Tolmin in 

drugi.   

  

Zaključek slavnostne akademije so z odlično predstavo 

popestrile  članice mladinske  tamburaške skupine »Tamburjaši« 

iz Vipave. Predsednik se je tako tamburaški skupini kakor tudi 

voditeljici zahvalil in izročil šopek rož.

V nadaljevanju druženja je bila skupna  večerja, ki jo je pripravil 

svetovno znani kuharski mojster Tomaž Kavčič (Gostilna pri 

Lojzetu), in ples ob spremljavi dveh članov ansambla Hram.  

Med večerjo je potekala tudi tradicionalna izmenjava daril 

med gostujočimi IPA klubi.

SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB 20. 
OBLETNICI IPA REGIONALNEGA 
KLUBA NOVA GORICA
Bruno IPAVEC, predsednik IPA RK Nova Gorica
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Koroški policisti oz. miličniki smo se z IPA mednarodno 
policijsko zvezo srečali že pred letom 1990, ko smo se 
zaradi različnih službenih potreb sestajali s kolegi iz R 
Avstrije. Več ustanovnih članov  sedanjega kluba je že 
v letu 1990 in 1991 postalo član IPA sekcije avstrijske 
Štajerske. Po osamosvojitveni vojni smo koroški policisti 
postali člani takratnega RK IPA za Štajersko, Koroško in 
Prekmurje. Želja po samostojnem regionalnem klubu 
se nam je izpolnila med prvimi v Sloveniji; naš klub je 
vpisan v poslovni register z dnem ustanovitve 31. 7. 
1992. Prvi zbor članov smo imeli, dne 6. 11. 1992, ko 
je bila IPA sekcija Slovenije sprejeta v mednarodno 
policijsko združenje. 

V IPA RK za Koroško je danes, ko praznujemo 20-letnico 

delovanja, vključeno 341 članov. Naše aktivnosti so vezane 

na področja družabnega življenja, saj že tradicionalno vsako 

leto prirejamo IPA ples v mesecu februarju ali marcu (vezan 

na praznik valentinovo ali dan žena) in majski planinski dan 

s pohodom na 1523 m visok Košenjak nad Dravogradom, 

katerega se poleg naših članov redno udeležujejo tudi 

predstavniki drugih RK iz Slovenije, avstrijski kolegi, zadnjih 6 

let pa tudi predstavniki IPA sekcije Hrvaške - IPA RK Šibensko 

Kninske županije in člani IPA Zabok.

Na športnem področju naš RK organizira tekmovanja v 

smučanju, šahu, odbojki in kegljanju. Že nekaj let zapored naša 

ekipa odbojkarjev zmaguje na turnirju v Domžalah. Smo stalni 

udeleženci športnih tekmovanj v organizaciji drugih RK. 

V okviru RK so zelo aktivni člani radioamaterji, odmevne 

so akcije policistov motoristov; zbiranje igrač za oddelek 

otroške bolnišnice Slovenj Gradec. Prav tako so bile odmevne 

»okrogle mize«, organizirane in izvedene s pomočjo priznanih 

strokovnjakov posameznih obravnavanih področij in 

zainteresiranih institucij, lokalne skupnosti ter javnost. 

Ob praznovanju 20-letnega delovanja smo v petek, 16. 11. 

2012, zaslužnim članom podelili priznanja za dolgoletno 

uspešno delo v klubu. Simona Otič je prejela srebrni znak, 

Igor Isak, Anton Drevenšek, Branko Čagran in Iztok Ferk pa 

zlati znak. S simboličnim spominskim darilom smo se zahvalili 

prvim članom organov IPA RK Koroške. V prijetnem vzdušju 

in druženju so nas pozdravili predsednik IPA sekcije Slovenije 

g. Stane Ficko, predstavniki IPA RK Gorenjske, RK Celja, RK 

Štajerske, RK Pomurja in župan MO Slovenj Gradec g. Andrej 

Čas. 

Člani RK Koroška si bomo še v prihodnje prizadevali, da 

poslanstvo in cilji združenja IPA ''SLUŽIMO PRIJATELJSTVU'' 

postanejo stvarnost. 

20 LET IPA 
RK KOROŠKA
Iztok Ferk, predsednik IPA RK za Koroško

III - OBLETNICE REGIONALNIH KLUBOV
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ŽIVLJENJE IN DELO 
V REGIONALNIH 
KLUBIH

IV

OGLED KEKČEVE 
DEŽELE 2012
Alojz MESOJEDEC

IPA regionalni klub Gorenjske je tudi letos uspešno 
izvedel 19. tradicionalni ogled Kekčeve dežele na 
območju Kranjske Gore. Zbrali smo se, 10. junija 2012, 
ob 9.00 uri v prelepi dolini Pod Poncami ob vznožju 
letalnice.  

V čudoviti dolini Pišnice, ali kot bi rekli domačini Kranjske 

Gore v najlepšem biseru Slovenije, je, 10. junija 2012, zopet 

odmevala Kekčeva pesem »Jaz pa pojdem in zasejem dobro 

voljo pri ljudeh, v eni roki nosim sonce v drugi zlati smeh …«. 

Privabila je namreč okoli 30 otrok iz različnih krajev Slovenije 

(Kopra, Murske Sobote, Bovca, Metlike …). 

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 terenskim vozilom, ki je otroke popeljal v 

prečudovit pravljični svet. Med nadebudnimi otroki je bilo 

nekaj tudi takih, ki so v strahu pričakovali, kaj se bo zgodilo, 

vendar so vsega hudega navajeni vodiči otroke hitro pomirili 

in odpeljali so se proč od staršev, ki so jim lahko samo še 

pomahali v kratkotrajno slovo. Nekateri starši so se odpravili 

na krajše sprehode in ogled letalnice, nekateri pa so obiskali 

dolino Pod Poncami in izvir reke Save. Veliko število pa jih je 

ostalo kar pri Kavki. Hitro pa je prišel tudi čas, ko so se otroci 

vrnili, vendar s precej bolj vedrimi obrazi, kot so odšli na pot. 

Kekec, Pehta in Brincelj so jim vlili veliko poguma. Otroci pa so 

na različne načine ponovno oživljali Vandotove junake, ki so jih 

srečali v Kekčevi deželi. Prav tako pa jih je teta Pehta postregla 

s kislim mlekom in žganci.  

Organizacijski odbor IPA Gorenjske je otroke in njihove starše 

pospremil na srečno pot domov ter jih povabil v Kekčevo 

deželo JUNIJA 2013.



Na podlagi 16. člena Pravilnika o 
ustanovitvi in delovanju socialnega 
sklada in socialne komisije nacionalne 
sekcije IPA Slovenije z dne, 9. 11. 1993 
je Upravni odbor IPA Mednarodne 
policijske zveze - Sekcija Slovenija, 
na svoji 4. seji dne, 23. 4. 2009 in 6. 
seji dne, 28. 8. 2012 v Celju, sprejel 
dopolnjena:

P R A V I L A

O DODELJEVANJU FINANČNIH 
IN MATERIALNIH SREDSTEV 

S KRITERIJI IN MERILI ZA 
FINANČNO IN MATERIALNO 
POMOČ PRI ORGANIZACIJI 

ŠPORTNIH IN DRUGIH 
PRIREDITEV IN KRITERIJI TER 

MERILI ZA DODELJEVANJE 
SOCIALNE POMOČI 

POSAMEZNIKOM

1. člen
(področje urejanja)

Pravila urejajo način, pogoje, postopek in 
višino finančne in/ali materialne pomoči 
članici zveze (IPA Regionalnemu 
klubu), skupini članov IPA in 
posameznemu članu IPA ali njegovim 
družinskim članom ter drugim. Pomoč 
se dodeli zaradi organizacije, izvedbe 
ali udeležbe na športnih in drugih 
prireditvah. Socialna pomoč se dodeli 
posameznemu članu IPA ali njegovim 
družinskim članom z namenom lajšanja 
in odpravljanja socialne stiske. 

2.člen
(splošni postopek)

Finančna in/ali materialna pomoč iz 1. 
člena teh pravil se upravičencu dodeli na 
podlagi sklepa Upravnega odbora IPA 
Mednarodne policijske zveze, Sekcija 
Slovenija (v nadaljevanju: Upravni 
odbor). Upravni odbor lahko ustrezen 
sklep sprejeme na podlagi neposredne 
obravnave na seji Upravnega odbora ali 
pa na predlog socialne komisije, ko le-ta 
ugotovi, da so izpolnjeni vsi pogoji. 

Predlagatelj je lahko Upravni odbor, 
članica zveze ali posamezni član 
IPA. Predlagatelj predlog za pomoč 
praviloma posreduje na predpisanem 
obrazcu. Posamezni člani IPA svoje 
vloge praviloma posredujejo preko 

članice zveze, kjer so člani. Članica 
zveze po prejemu vloge oziroma 
predloga zadevo čim prej obravnava 
in nato predlogu priloži svoje mnenje. 
Opredeliti mora tudi ukrepe, ki jih je že 
izvedla (dana finančna in/ali materialna 
pomoč ipd.). 

Vloge za dodeljevanje pomoči 
praviloma obravnava socialna komisija, 
ki v postopku preveri izpolnjevanje 
določenih pogojev ter upošteva določene 
kriterije in merila za posamezno vrsto 
pomoči. Za Upravni odbor pripravi 
predlog sklepa.   

3. člen
(športne in druge prireditve, 

upravičenci)

Članice zveze in posamezniki za 
organizacijo ali udeležbo na športnih 
in drugih prireditvah lahko zaprosijo 
za finančno in/ali materialno pomoč 
na predpisanem obrazcu. Prošnjo 
je potrebno posredovati praviloma 
najmanj en mesec pred datumom 
začetka prireditve.  

Pomoč se dodeljuje za organizacijo 
ali udeležbo na športnih in drugih 
prireditvah v Republiki Sloveniji in 
tujini, izhajajoč iz namenov in ciljev 
zveze, določenih v 6. in 7. členu Statuta 
zveze. 

Prireditev mora biti praviloma določena 
v Programu dela zveze za tekoče leto. 

V primeru organiziranja športnih in 
drugih prireditev, za katere članica 
zveze pričakuje pomoč večjo od 500 
EUR, mora biti vlogi priložen finančni 
načrt prireditve. Enako velja za udeležbo 
članice ali posameznika na športni ali 
drugi prireditvi v tujini.    

4. člen
(upoštevanje predpisov)

Pri dodeljevanju finančne in/ali 
materialne pomoči članicam zveze ali 
posameznikom se upoštevajo predpisi 
zveze in ostali predpisi, ki urejajo 
finančno in materialno poslovanje ter 
veljavni finančni načrt zveze.    

5.člen
(višina pomoči za športne in druge 

prireditve)

Finančna in/ali materialna pomoč se 
dodeli na pisno prošnjo upravičenca 
iz 3. člena v primerih in v naslednjem 
razponu: 

• za organizacijo športnih in drugih 
prireditev v organizaciji članice 
zveze do 500 EUR za posamezno 
prireditev,

• za aktivno udeležbo članice zveze 
na športnih in drugih prireditvah 
sosednjih ali drugih IPA Sekcij, 
kjer so udeleženi predstavniki vsaj 
štirih tujih IPA Sekcij, do 500 EUR 
v poslovnem letu, 

• za udeležbo posameznega 
(individualna udeležba) člana IPA 
na športnih ali drugih prireditvah 
v sosednjih ali drugih IPA Sekcijah 
do 300 EUR v poslovnem letu.

Vlogi na obrazcu za dodelitev finančne 
in/ali materialne pomoči iz prve, 
druge in tretje alinee tega člena se 
mora priložiti finančni načrt prireditve 
oziroma podatki o predvidenih stroških 
(stroškovnik). 

Za pridobitev določenih finančnih 
sredstev iz prve in druge alineje morajo 
članice organizatorke tovrstne prireditve 
načrtovati ob sprejemu programa dela 
sekcije za tekoče koledarsko leto. 

Članice kot organizatorke lahko 
za pomoč iz prve alineje zaprosijo 
največkrat dvakrat v koledarskem letu.   

V primerih organiziranja športnih 
prireditev v obliki lige (npr. kolesarska 
IPA liga) in so članice organizatorke 
posameznih športnih prireditev, se 
pomoč za soorganizacijo dodeli članici, 
ki organizira zaključek tekmovanja. 
V tovrstnem tekmovanju morajo 
sodelovati člani IPA iz vsaj štirih članic.    

6. člen
(promocija IPA Mednarodne 

policijske zveze, Sekcije Slovenije)

Finančna in/ali materialna pomoč se 
lahko dodeli tudi članici zveze ali pa 
skupini članov oziroma posameznemu 
članu IPE v primerih, ko se bo:

• promovirala IPA Mednarodna 
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• policijska zveza, Sekcija Slovenije 
na lokalnih športnih in drugih 
prireditvah v višini do 100 EUR;

• promovirala IPA Mednarodna 
policijska zveza, Sekcija Slovenije 
na mednarodnih športnih in drugih 
prireditvah v višini do 100 EUR;

• promovirala IPA Mednarodna 
policijska zveza, Sekcija Slovenije 
ob uradnih obiskih skupine ali 
posameznih članov IPA drugih 
sekcij v višini do 100 EUR;

• promovirala IPA Mednarodna 
policijska zveza, Sekcija Slovenije 
ob drugih obiskih (neuradnih) 
skupine ali posameznikov pri 
drugih IPA Sekcijah v višini do 50 
EUR.

V zgoraj navedenih primerih je pomoč 
praviloma v materialni obliki do višine 
odobrenega zneska. Vloga se poda na 
predpisanem obrazcu za športne in 
druge prireditve.

V primeru že dobljene pomoči članicam 
zveze, skupini članov ali posameznim 
članom IPE iz 5. člena teh pravil se 
finančna in/ali materialna sredstva za 
promocijo ne dodelijo. 

7. člen
(socialna pomoč)

Socialna pomoč se lahko dodeli 
posameznemu članu IPA, njegovim 
družinskim članom, članicam zveze in 
drugim IPA Sekcijam.  

Socialna pomoč se praviloma dodeli 
socialno ali zdravstveno ogroženemu 
članu IPA ali njegovim družinskim 
članom. 

Socialna pomoč se lahko dodeli tudi 
ožjim družinskim članom ob smrti člana 
IPA. 

Socialna pomoč se praviloma dodeli 
prosilcu enkrat v poslovnem letu. 

Socialna pomoč članicam zveze in 
drugim IPA Sekcijam se dodeli v 
primerih naravnih in drugih nesreč, ko 
je prizadeto večje število posameznih 
članov IPA, ki nato pomoč dodelijo 
najbolj ogroženim, skladno z lastnimi 
(izdelanimi) kriteriji.  

Socialna pomoč se lahko dodeli v 
finančni in/ali materialni obliki. Na 

predlog članice zveze ali pa na podlagi 
sklepa Upravnega odbora se lahko 
organizira tudi zbiranje finančne in/ali 
materialne pomoči med člani IPA ali 
širše. V tem primeru se v sklepu opredeli 
vrsta, obseg, način, čas, izvajalec, druge 
vsebine in pogoji za izvedbo ter način 
izročitve zbrane pomoči. 

8. člen
(postopek dodelitve socialne pomoči)

Posamezni član IPA ali njegov družinski 
član za socialno pomoč zaprosi na 
predpisanem obrazcu. Izpolnjen obrazec 
- prošnjo posreduje članici zveze, ki 
vsebino obrazca dopolni z manjkajočimi 
podatki ter priloži oziroma zapiše svoje 
mnenje. Izpolnjen obrazec posreduje 
Socialni komisiji IPA Mednarodne 
policijske zveze, Sekcije Slovenije. 
Socialna komisija predlog obravnava v 
čim krajšem možnem času ter pripravi 
predlog sklepa za odločanje o pomoči 
na seji Upravnega odbora. Upravni 
odbor o predlogu odloča praviloma na 
svoji prvi redni seji, izjemoma pa lahko 
odloča na korespondenčni seji, skladno s 
Poslovnikom o delu Upravnega odbora.    

Članica zveze za socialno pomoč zaprosi 
na predpisanem obrazcu. Natančno 
navede za kakšno vrsto oziroma višino 
socialne pomoči prosi, za koga in kako 
bo dodeljeno pomoč delila. 

V primeru prošnje ali posredovane 
iniciative o zbiranju socialne pomoči 
za druge IPA Sekcije ali njihove 
posameznike, o obsegu, vrsti in načinu 
zbiranja pomoči odloča Upravni odbor 
za vsak primer posebej. 

9. člen
(višina socialne pomoči)

Pri dodeljevanju socialne pomoči je 
potrebno upoštevata akte, ki urejajo 
finančno in materialno poslovanje zveze 
ter veljavni finančni načrt.   

Pomoč posameznemu članu IPA in/ali 
njegovim družinskim članom se dodeli 
na podlagi predloga socialne komisije in 
nato sklepa Upravnega odbora v obsegu 
od 300 do 500 EUR. Praviloma se dodeli 
za obdobje tekočega poslovnega leta.  

Pomoč članicam zveze in drugim 
IPA Sekcijam se dodeli na podlagi 
razpoložljivih finančnih sredstev 
socialnega sklada v višini od 300 do 

3.000 EUR. Višina pomoči se na predlog 
socialne komisije določi s sklepom 
Upravnega odbora.

V vseh primerih se pri določitvi višine 
socialne pomoči upošteva vrsta in obseg 
dogodka, število prizadetih članov, ki 
so pomoči potrebni, vrsta ogroženosti 
ter druge podatke, ki lahko vplivajo na 
višino socialne pomoči in so pomembni 
za odločanje. 

Pri dodeljevanju pomoči posamezniku 
iz druge IPA Sekcije se upošteva višina 
pomoči opredeljena v drugem odstavku 
tega člena.  

10. člen
(predpisana obrazca)

Sestavni del teh pravil sta: Obrazec za 
pridobitev pomoči za športno in drugo 
prireditev in Obrazec za pridobitev 
socialne pomoči. 

11. člen
(veljavnost pravil)

Pravila pričnejo veljati z dnem sprejema 
na seji Upravnega odbora in se pričnejo 
uporabljati takoj.

Upravni odbor IPA Sekcije Slovenije je 
Pravila dopolnil na šesti seji Upravnega 
odbora 28. avgusta 2012 v Celju.

PREDSEDNIK SOCIALNE KOMISIJE     
Mihael BURILOV       
                                                                   
PREDSEDNIK                                                                                               
Stanislav FICKO
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Že skoraj tradicionalni pohodi Prekmurcev v visoko-
gorja se tudi to leto nadaljujejo. IPA  sekcija Pomurje 
je tudi to leto organizirala dvodnevni pohod na naša 
najlepša jezera, »triglavska jezera«, ki smo jih  izvedli 
med tednom zaradi lažje prilagoditve razporeda, 
nezasedenosti planinske koče, udeležbe planinskega 
vodiča in še…

Dvodnevni pohod je bil izveden, 20. in 21. avgusta 2012 

(ponedeljek, torek), iz najlažje smeri, in sicer iz Stare Fužine 

- bližina Bohinjskega jezera. Pohoda se je udeležilo  20  

udeležencev. 

Kratek potek dvodnevnega pohoda:
Dne 20.8.2012 smo odšli ob 4.30 uri  iz Murske Sobote z dvema 

kombijema ter osebnim avtomobilom. Prvi postanek je bil 

seveda na Trojanah, kjer smo se okrepčali s krofom ter kavico. 

Ob približno 8.00 uri smo prispeli do policijskega objekta Doma 

na Skalci ob Bohinjskem jezeru, kjer smo po poprejšnjem 

dogovoru popili kavico in se skupaj z domačinom zapeljali do 

izhodiščne točke pohoda. Vozila so nato odpeljali do Doma na 

Skalci,  kjer so ostala parkirana do vrnitve.

Na počivališču  pri  Kosijevem domu smo opravili malico in se  

pripravili na pohod. Pohod je bil zmeren s postanki za počitek, 

prigrizek, pijačo, spoznavanje narave   ter prelepe okolice s 

programom, ki ga je pripravil naš stalni vodič Štefan. Pot nas je 

vodila iz  smeri Kosijevega  doma na Vogarju – koča na planini 

pri jezeru – koča pri triglavskih jezerih, kamor smo prispeli 

popoldne. Po namestitvi smo odložili odvečno prtljago in se 

napotili na  ogled  jezer in se proti večeru vrnili  nazaj v kočo, 

kjer smo prenočili. 

V  dopoldanskih urah pot nazaj, in sicer v drugi smeri proti 

domu na Komni – dom Savica – koča pri Savici – slap Savica. 

Popoldne smo prispeli do parkiranih vozil, kjer nam  je osebje 

našega doma nudilo prostor, da smo pomalicali in se skopali 

v Bohinjskem jezeru. Nato pa povratek domov, kamor smo 

prispeli ob približno 23.00 uri polni prelepih vtisov in kar precej 

utrujeni.

In še dogovor za naslednjo leto našega tradicionalnega 

pohoda; dvodnevni pohod na Krnska jezera.

Posebna zahvala zaposlenim doma na Skalci,  saj so nas 

prijazno sprejeli  in nam omogočili okrepčilo in parkiranje vozil 

ter ob vrnitvi kopanje v jezeru, ter našemu vodiču Štefanu 

Kozak, ki nas je sedaj že drugo leto varno in uspešno popeljal 

po našem visokogorju.

17. 2. 2012 smo se člani IPA regionalnega kluba Dolenjska in 

regionalnega kluba Posavje družili na smučarskem dnevu 

na smučišču Stari vrh nad Škofjo Loko. Smučarski dan sta v 

letošnjem letu prvič združeno organizirala RK Dolenjska in RK 

Posavje za svoje člane. Udeležba je bila primerna, udeleženci 

pa so po dolgih letih, ko nam vreme ni bilo najbolj naklonjeno, 

doživeli enkratno smuko v prelepem sončnem vremenu.

POHOD NA 
TRIGLAVSKA 
JEZERA 

SMUČARSKI DAN 
NA STAREM VRHU 
NAD ŠKOFJO 
LOKO

Milan HALABAREC

Peter ŽUPANC, predsednik RK Dolenjska
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V nedeljo, 18. decembra 2011, je tudi pomurske otroke 
obiskal najbolj priljubljen mož na svetu, ki nosi belo 
brado in rdečo obleko.

IPA regionalni klub za Pomurje, PU Murska Sobota in Območni 

policijski sindikat so za otroke svojih članov organizirali 

tradicionalni obisk Božička, ki je letos obdaril otroke v hotelu 

Diana v Murski Soboti.

Otroci so si najprej ogledali otroško predstavo, kjer ni 

manjkalo otroškega veselja in navdušenja,  nato pa so vsi 

skupaj glasno priklicali  Božička. Božiček je z veseljem vse 

otroke tudi obdaril. Otroke je razveseljeval tudi škrat, ki je 

Božičku pomagal pri obdarovanju otrok.

Veseli in zadovoljni obrazi najmlajših so organizatorjem 

obveza, da se ta tradicionalna prireditev nadaljuje tudi v 

prihodnjem letu.

Na povabilo kolegov iz IPA Berlin (Nemčija) smo 
predstavniki iz IPA Štajerske obiskali mesto Berlin 
in se z njimi dogovorili o skupnem sodelovanju v 
prihodnje. IPA kolegi iz Berlina so nam razkazali zanimivosti 

mesta z zanimivo stavbno arhitekturo, muzejske zbirke, 

Brandenburška vrata (Brandenburger Tor), Aleksandrov trg 

(Alexanderplatz), mestno hišo (Rotes Rathaus) nemški zvezni 

parlament (Reichstag), spominsko cerkev (Kaiser Wilhelm 

Gedächtniskirche), Potsdamski trg (Potsdamer Platz) in 

ostanke Berlinskega zidu z legendarno mejno kontrolno 

točko med nekdanjim vzhodnim in zahodnim Berlinom 

Checkpoint Charlie.

V enoti vodne policije Berlin - vzhod (Wasserschuttzpolizei 

Berlin - Ost) so nam predstavili delo in naloge policistov na 

vodi ter nas s policijskim patruljnim čolnom popeljali po reki 

Spree.

Člani IPA RK Dolenjske smo se, 12. 10. 2012, družili na 

tradicionalnem kostanjevem pikniku na Mirni Gori. Da je bilo 

vse, kot je potrebno, sta poskrbela oskrbnika planinskega 

doma Stane in Marinka, glede na nekoliko slabše vremenske 

pogoje pa je bila udeležba članov pod pričakovanji. Kljub 

temu pa smo se navzoči udeleženci piknika sproščeno 

zabavali ob peki kostanja  in zvokih harmonike.

BOŽIČEK JE 
OBISKAL IN 
OBDARIL OTROKE

NA OBISKU PRI 
KOLEGIH IPA 
BERLIN

KOSTANJEV 
PIKNIK ČLANOV 
RK DOLENJSKE 
NA MIRNI GORI

Jože PRŠA Robert MESIČEK

Peter Županc, predsednik IPA RK Dolenjske
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Na policijski postaji 62 (Polizeiabschnitt 62) v vzhodnem delu 

Berlina smo si ogledali prostore te policijske postaje. Vodstvo 

policijske postaje 62 nam je predstavilo delo enote, policijsko 

opremo, vozni park, analogne in digitalne TETRA radijske 

zveze ter oborožitev. Zanimiva se nam je zdela opremljenost 

dežurne sobe policijske postaje 62, kjer delata dva do štirje 

dežurni policisti. Eden skrbi za varovanje objektov policijske 

postaje, ostali dežurni pa za komuniciranje po komunikacijskih 

sredstvih, pridržane osebe, za zadolževanje opreme policistov 

in drugo.

Na zvezni helikopterski enoti v Blumbergu smo si ogledali 

helikoptersko floto Nemške zvezne policije. Prav tako so man 

pokazali film o delovanju in operativni podpori helikopterjev 

pri raznih policijskih akcijah.

Na koncu smo se ustavili še v berlinski pivovarni in si ogledali 

proizvodnjo piva. Z novimi spoznanji in izkušnjami smo se 

vrnili domov.

V času praznovanja dneva policije nas je obiskala 
skupina 8 članov prijateljske organizacije IPA iz 
Marburga na Lahni. Kot vse goste , ki prihajajo k nam, 
smo jih na večer, 7. 6. 2012, sprejeli na MP Šentilj. Po 
pozdravu in okrepčilu smo jih nastanili v motelu Meranu 
in priredili večerjo v Ski centru Pohorje. Ob prijetnem 
klepetu starih znancev se je večerja zavlekla  pozno v 
noč.

Naslednji dan smo se posvečali ogledu kulturnih znamenitosti 

mesta Maribor, v okviru tega smo jih seznanili tudi z najstarejšo 

trto in dobrotami, ki jih ponuja ustanova Stare trte. Po kosilu, 

ki smo ga zaužili v prijetnih  prostorih Sive goske v Trnovski 

vasi, smo se odpravili na raziskovanje po starem Ptuju in si 

ogledali muzejske zbirke na Ptujskem gradu. Prijetno vzdušje 

prijateljev smo zaključili z večerjo pri  gostitelju Gastro na Ptuju. 

Po doživetem dnevu s prijatelji smo jih zapustili z lepimi vtisi 

dneva v hotelu Merano.

OBISK 
PRIJATELJEV IPA 
IZ MARBURGA
IPA RK Štajerska

Pred Frančiškansko cerkvijo v Mariboru                            

Pred drevesom prijateljstva  IPA Maribor – IPA Marburg  
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Tako kot vsako leto je tudi letos IPA RK Gorenjske 
za svoje člane, simpatizerje in prijatelje organizirala 
izlet v eno najlepših italijanskih dežel, Toscano. Izlet 
je potekal med 5. 10 in 7. 10.2012, vodenje pa je bilo 
zaupano strokovnemu vodstvu osebja turistične 
agencije Levanta z Jesenic. Izleta seje udeležilo 48 
članov in simpatizerjev IPA.

V zgodnjih jutranjih urah smo, 5.10.2012, krenili iz Kranjske 

Gore proti cilju in po nekaj urni vožnji prispeli v čudovito 

deželo Toscano.

Prvi postanek in ogled smo opravili v vasi Greve in Chiati, v 

znameniti vinorodni pokrajini. Tu smo bili deležni pokušine 

znamenitega vina chianti, prav tako pa smo izvedeli vse o 

njegovem nastanku.  Samo mestece je znano po spomeniku, 

ki je postavljen v čast pomorščaku Giovanniju da Verrazzanu.  

Sledila je vožnja po znamenitih toskanskih gričih, po prekrasni 

pokrajini do vasice Radda in Chianti, kjer smo si po sprehodu po 

vaškem jedru privoščili krajši počitek ob kozarčku znamenitega 

vina chianti.

Po opravljenem počitku smo pot po pokrajini, ki kar kliče po 

slikanju in opazovanju gričev obarvanih v jesenske barve, 

nadaljevali pot do kraja Castellina in Chianti. Že samo ime 

pove, da se kraj nahaja v samem osrčju dežele Toscane, katere 

svetovni sloves o njeni lepoti je upravičen. Sledil je ogled 

mestnih znamenitosti, po ogledu v poznih večernih urah je 

sledila vožnja do hotela, večerja in nočni počitek.

V italijanski deželi Toscani se nahaja 6 krajev, ki so uvrščeni 

na seznam Unescove svetovne dediščine. Dva od teh krajev, 

zgodovinski center Siene in San Gimignana, smo si ogledali 

tudi mi.

Po prespani noči polnih vtisov smo se zbudili v čudovito jutro, 

ki nas je popeljalo do  zgodovinskega mesta Siena, za katerega 

pravijo, da spada med najočarljivejša srednjeveška mesta v 

IZLET V TOSCANO, ENO NAJLEPŠIH 
OD DVAJSETIH DEŽEL V REPUBLIKI 
ITALIJI
Zoran JANJOŠ

V Rogaški Slatini V Operativno-komunikacijskem centru PU Maribor

9.6.2012 smo prijateljem organizirali izlet na Dolenjsko, kjer so 

si ogledali znamenitosti prelepe Dolenjske. Za dobro počutje, 

prijetno druženje in doživetja sta poskrbela naša člana Anton  

in Zoran, ki sta jih v poznih večernih urah polnih vtisov varno 

pripeljala v hotel Merano na zasluženi počitek.

Četrti dan so se prijatelji mudili še na OKC PU Maribor, kjer smo 

jih seznanili z delom in tehniko, ki jo delavci centra uporabljajo 

pri obdelavi interventnih dogodkov. Nakar smo se poslovili od 

naših prijateljev, ki so z dobrimi vtisi in občutki zapuščali Slovenijo. 

Tako kot ob sprejemu smo se tudi ob odhodu od prijateljev 

poslovili  izpred policijske uprave Maribor z dogovorom, da se v 

naslednjem letu 2013 srečamo v Marburgu na Lahni.
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Evropi. Ustanovitelj mesta naj bi bil Senius, sin Rema, zaradi 

česar je v mestu veliko kipov volkulje, ki je dojila znamenita 

brata. Središče mesta je znamenita Piazza del Campo, trg, na 

katerem organizirajo Palio (konjske dirke), najznamenitejšo 

in najbolj obiskano prireditev v Italiji. Na tem trgu stoji ena 

najlepših mestnih hiš Palazzo Pubblico v Evropi, zgrajena je 

bila leta 1297 s svojim  srednjeveškim stolpom, ki meri v višino 

kar 102 metra in  ga uvrščajo med najvišje srednjeveške stolpe 

v Italiji.

 

Sledil je ogled znamenite sienske katedrale Duomo di Siena, 

katero so pričeli graditi v 12. stoletju, zaključili pa so leta 1380. 

Nekateri člani izleta smo imeli priložnost (zaradi velikega števila 

obiskovalcev), da smo si ogledali notranjost same katedrale, 

katere ogled je bil vsekakor vreden truda čakanja v nepopisno 

dolgi koloni obiskovalcev. 

Po enournem sprehodu po mestnem jedru smo pot nadaljevali 

do srednjeveškega kraja Montalcino, njegova znamenitost je 

trdnjava, ki kraljuje nad pokrajino. Od tu smo se odpeljali še 

do manjšega  kraja San Galgano, kjer smo si ogledali samostan 

sv. Galgano, ki je bil skozi stoletja pomembno postajališče in 

točka za potnike, romarje in druge ljudi. Tu je še znamenita 

kapela Montesiepi,  katere značilnost je  meč v kamnu, ki 

majhno okroglo kapelo ohranja. Ker je bilo v celem dneva 

veliko popotniških doživetij, seveda ni šlo brez dobre značilne 

toskanske večerje, ki smo jo imeli v eminentni restavraciji 

Vecchio Frantoio, v mestecu Frosini Chiusdino. Sledila je 

nočna vožnja po toskanski pokrajini do hotela Primavera, nakar 

je sledil nočni počitek.

Zadnji tretji dan po zajtrku smo se odpeljali do srednjeveškega 

mesta San Gimignano. Arhitekturna značilnost mesta je 

njegovo jedro in štirinajst dobro ohranjenih visokih kvadratnih 

stolpov iz obdobja med 11. in 13. stoletjem. Zgodovinsko 

mestno jedro je vpisano na Unescov seznam kulturne 

dediščine.  Sledila je vožnja do zadnje naše točke prečudovitega 

izleta, vožnja po pokrajini in ogled mesta Volterra z njegovim 

mestnim jedrom.  Ogledali smo si ostanke rimskega gledališča, 

katedralo Santa Maria Assunta, etruščanske stene in znamenito 

Piazza dei Priori.  

Na žalost se vse dobre stvari končajo hitro, je tudi ta izlet 

minil prehitro, vendar poln lepih vtisov, novih dogodivščin, 

kulinaričnih izzivov in barvnih spektrov, ki jih ponuja dežela 

Toscana.

V poznih popoldanskih urah, ko smo zaključili z ogledom 

mesta Volterra in kosilom, smo se polni popotniških vtisov  

odpravili proti domu, kamor smo prispeli še pred iztekom tega 

dne.
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Mesto Knin tokrat obiščem že drugič in letos se mi 
v spomin zarišejo zapisi v na novo postavljenem 
spominskem parku, ki so nastali v zadnji balkanski 
vojni. Se me dotaknejo in od tega trenutka se potepam 
po deželi bolj spoštljivo. Deželi, ki ima še vedno vidne 
rane in prikrito bolečino.

Na tržnici se oskrbim s sadjem in kot da kolo ne bi bilo že 

preobteženo, nanj obesim kar pet litrov vode. Mi je prijazni 

domačin svetoval, da na območju Dinare ne bom naletel na 

izvir pitne vode. Res je, zvečer sem mu bil neizmerno hvaležen.

Ura se bliža poldnevu, čas ko sonce krajša sence, in pri meni 

že ustaljena navada, da ne iščem prijetne sence, ampak 

se pogumno ali bolje rečeno malce noro spoprimem z 

neizogibnimi klanci, ki se mi postavijo na poti.

Kmalu iz mesta pri vasi Guge sledim smerokazu za Dinaro. 

Ob poti mi informacijska tabla prijazno da vedeti, da me čaka 

17 km prahu do planinskega doma, ki je običajno izhodišče 

za vzpon na goro. Prvi kilometri so imeli nekaj kratkih strmih 

odsekov, ki jih ukrotim z vijugasto akrobatsko vožnjo med 

kamenjem in kanali izoblikovanimi ob zadnjih močnih nalivih. 

Ob tem početju sem bil tako zatopljen in skoncentriran, da sta 

me na enem od ovinkov presenetila vojaška tovornjaka. Znoj 

in prah sta se združila in mi namenila varovalno barvo. Super, 

popolnoma zlit z naravo.

Pogledam na števec in v dobri uri samo pet kilometrov! 

Računam, preračunavam, ter se odločim, da je bolje, da se 

proti planinskemu domu odpravim peš. Kolo zamenjam s 

tekaškimi copati in ga pustim ob zapuščeni pastirski koči. V 

nahrbtnik stlačim vetrovko, lučko, nekaj za pod zob in dve 

plastenki vode. Ura kaže 14h, ko se lahkotno zapodim po 

markirani planinski poti.

Tu moram reči, ko sem se doma s pomočjo svetovnega spleta 

oskrboval s potrebnimi informacijami o vzponih na »najvrhove 

Balkana«, nisem naletel na prav nič koristnih podatkov za 

kolesarja in zato so bili vsi kolesarski vzponi popolna časovna 

neznanka.

Sonce in vročina sta želeli načeti mojo samozavest, vendar se 

ne predam zlahka in okoli glave ovijem brisačo, ki je priročni 

nadomestek za doma pozabljeno kapo. S palico v roki 

lomastim po ozki stezici skozi nizko grmovje in v hitrem tempu 

ne posvečam pozornosti prežečim kačam ali pajkom. Kmalu 

se pot združi s prašno cesto, ki sem jo pred tem zapustil. Svet 

pred menoj se odpre in pogled se mi ustavi na vrhovih, ki so se 

pojavili pred menoj. 

Odločim se zapustiti ovinkasto cesto in sledim komaj vidni 

stezici, ki pelje naravnost proti kočam na drugi strani polja. Ni 

NAJVRHOVI BALKANA 
- 16 DNI, 2036 KM, 5 x VRH
Dušan BARTELJ 
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IPA RK Gorenjske je letos že 21. organizirala IPA 
planinski dan »POHOD NA SEDLO ZA GLAVO – 1760 
m in DOM V TAMARJU – 1108m » za vse člane IPA in 
njihove simpatizerje.  

V sobota, 29. septembra 2012, ob 8.00 uri smo se udeleženci 

kljub slabemu vremenu zbrali na parkirnem prostoru pred 

Kavko v Planici pod skakalnico. Letošnji planinski dan je bil še 

toliko bolj odmeven, saj se nam je na pohodu pridružilo tudi 

vodstvo IPA sekcije Slovenije in delegacija vodstva IPA sekcije 

Srbije, ki se je v teh dneh mudila na delovnem obisku pri naši 

sekciji.

 

Na parkirnem prostoru  pod Kavko jih je pozdravil sekretar IPA 

RK Gorenjske Alojz Mesojedec in jim zaželel srečno pot. 

Po pozdravu so se pohodniki razdelili v dve skupini. Prva skupina 

se je pod vodstvom nadzornika Triglavskega narodnega parka 

Rada Legata odpravila proti Sedlu za Glavo (Vratca). 

Druga skupina z delegacijo vodstva IPA Srbije pa se je pod 

vodstvom Darka Kejžarja odpravila proti Tamarju, kjer so si 

ogledali tudi izvir Nadiže.                              

Po sestopu druge skupine pa smo imeli v Kavki pod letalnico 

kosilo in družaben zaključek planinskega dneva. 

minilo veliko časa, ko me je sredi največje vročine zmrazilo.

Znašel sem se sredi vojaškega poligona in tiste pikice, za 

katere sem mislil da so koče, so se prelevile v grozeče prikazni, 

v razbitine tankov.  Ooo, kako je človek v takih trenutkih živ! 

Vsa čutila se prebudijo, prepojena z adrenalinom. Ritensko in 

kot da bi hodil po jajcih, se počasi in mrmrajoč kletvice, vrnem 

nazaj na cesto. Že velikokrat je bilo rečeno, da so lahko bližnjice 

pogubne. Zato si pravim, le kam se ti mudi in nikar ne skreni s 

svoje poti.

Haha, pa se mi je mudilo. Že takoj za prvim ovinkom se pred 

menoj postavi tabla Suho polje in na njej smehljajoč napis Vrh 

Sinjal 1831m – 4h 40min. Ura pa veselo tiktaka proti 15h. Samo 

za hipec me je prešinilo, da bi se vrnil nazaj in poskusil vzpon 

naslednjega dne zjutraj. Ne, ne grem nazaj. Moral bi se vrniti 

v dolino dopolnit zaloge vode. Ne da bi še kaj pomišljal, se iz 

pohodnika spremenim v gorskega tekača.  

Ob 21h stojim ob isti tabli. Do te ure sem palico zamenjal z 

močnim kolom, ki mi je dajal lažni občutek varnosti, če bi se 

srečal z orjaškimi psi čuvarji ovac, ki sem jih na poti v daljavi 

videl ob vznožju sosednjega hriba. No, in v tem času sem tudi 

stopil na najvišji vrh Hrvaške.

Gledam Dinaro (Sinjal 1831m), ki se odeva v barve večernega 

sonca. Čeprav imam do kolesa malo več kot samo večerni 

sprehod, sem pomirjen, kot da bi bil že doma. Ni pomembno 

kaj me še vse čaka, pomembno je, da zmorem. In vem, da me 

čakajo zvezde, ki me bodo zazibale v spanec in ponesle nekam 

daleč stran na varno.

TRADICIONALNI 21. IPA PLANINSKI DAN
POHOD NA SEDLO ZA GLAVO – 1760 m in DOM V TAMARJU – 1108m
Simona MULEJ / Alojz MESOJEDEC      
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Med 25. in 27. 5. 2012 smo se člani IPA RK Dolenjske 
udeležili izleta v Vojvodino, ki je bil organiziran v 
skladu z letnim programom dela RK Dolenjske. Tudi 
tokrat so se IPA prijatelji iz Srbije izkazali kot odlični 
gostitelji.

Na pot smo se iz Novega mesta odpravili, 25. 5. 2012,  v 

zgodnjih jutranjih urah. Na mejnem prehodu med Republiko 

Hrvaško in Srbijo sta nas pričakala stara znanca in prijatelja 

Miroslav Pantelič in Dragan Stankovič iz IPA Srbije. Po 

opravljenih formalnostih mejne kontrole smo spili kavico 

za dobrodošlico, nato pa sta naju pospremila preko Fruške 

gore do Petrovaradinske trdnjave nad Novim Sadom. Zaradi 

obveznosti do nacionalnega kongresa, ki ga je IPA Srbija 

v tem času organizirala za njihove člane v Zaječaru, nas je 

v nadaljevanju spremljal Slavomir ZARIČ iz IPA Novi Sad. 

Skupaj smo si ogledali Petrovaradinsko trdnjavo in prisluhnili 

zanimivim zgodbam, ki nam jih je kot vodič pripovedoval 

Slavomir Zarič. Na obrežju reke Donave smo si lačne želodčke 

potolažili z ribjimi specialitetami, nato pa smo se sprehodili 

po ulicah Novega Sada. Izven načrtovanih aktivnosti nas je 

v prostorih Policijske uprave Novi Sad sprejel predsednik 

IPA Novi Sad Milorad Petkovič, s katerim smo si izmenjali IPA 

darila in se nato odpravili proti Subotici, kjer smo se namestili 

v motelu Aleksandar. Večer je minil ob tradicionalnih jedeh z 

žara in zvokih tamburašev. Najbolj utrujeni so legli k nočnemu 

počitku, peščica pa je okusila malce nočnega življenja v eni 

izmed diskotek v Subotici. 

Tudi naslednji dan je bil pester in zanimiv. Večino dneva smo 

preživeli ob jezeru Palič in se naužili njegovih lepot. Nekaj nas 

je obiskalo živalski vrt in potrebno je priznati, da je prelepo 

urejen. Sledil je obisk vinske kleti Zvonka Bogdanova, kjer smo 

v okviru degustacije lahko okusili tudi nekaj žlahtne kapljice. 

Vsem pa je jemal dih pogled na urejenost vinske kleti in 

njeno razkošno opremljenost. Zvečer smo se ponovno vrnili 

na obrežje jezera Palič, kjer smo se pozno v noč zabavali ob 

zvokih tamburašev ter ob dobrotah tradicionalne madžarske 

kuhinje. 

Ker je vsega lepega enkrat konec, smo se zadnji dan v 

dopoldanskem času poslovili od gostiteljev ter si ob odhodu 

izmenjali IPA darila. Med potjo smo se ustavili na tržnici v 

Subotici, ki je ni in ni bilo konca, nato pa smo se zadovoljni in 

polni lepih trenutkov in spominov vrnili v Slovenijo. Kot vedno 

so nam IPA prijatelji iz Srbije pripravili nepozaben program in 

izlet, še posebej pa gre zahvala prijatelju Slavomiru ZARIČU. 

Ob ugibanju, kam bi šli naslednje leto, smo bili vsi enotnega 

mnenja, da ponovno v Srbijo.

IPA RK Gorenjska je za svoje člane, sorodnike ter prijatelje 

organiziral, dne 17.11.2012, izlet in martinovanje v Ločah pri 

Slovenskih Konjicah. Ker nimamo svojega vinorodnega okoliša, 

smo se Gorenjci odločili, da bomo martinovali v Ločah pri 

Slovenskih Konjicah, na Kmečkem turizmu Staneta Kukoviča v 

Klukočovniku. 

Prijazni lastnik Stane nas je pričakal in vsaj delno razkazal 

njegove vinograde, ki se s  hriba razprostirajo v dolino. Prideluje 

modro frankinjo in različna bela vina, med njimi je najbolj 

priljubljen zeleni silvanec.

IZLET ČLANOV IPA 
RK DOLENJSKE V 
VOJVODINO 

MARTINOVANJE V 
LOČAH

Peter ŽUPANC, predsednik RK Dolenjske

Vinko OTOVIČ
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V minulih letih so se stkale mnoge vezi med člani IPA 
na tleh nekdanje države. Spoznali smo veliko članov 
IPA Srbije, s katerimi vzdržujemo še posebej tople in 
prijateljske vezi.

V prelepih jesenskih dneh sem se z ženo odpravil na potep 

k njim. Srečali smo se s predsednikom IPA Valjevo  Đorđem 

Gračaninom in članoma Draganom Stankovićem in 

Miroslavom Pantelićem - Mikom, ki je tudi član upravnega 

odbora IPA sekcije Srbije. Popeljali so naju  skozi zgodovinske, 

kulturne in turistične znamenitosti  mesta Valjevo in okolice.

V mestu Ub so ravno v tistih dneh zaključili osnovnošolsko 

akcijo »STOP NASILJU, BAVI SE SPORTOM«, ki so jo na nivoju 

osnovnih šol občine izvajali mentorji in policisti. Akcijo 

je podprl Dragan Đajić, ki se ga spomnimo kot legende 

nogometa v nekdanji  Jugoslaviji. V tem mestu predstavlja 

Đajić veliko moralno avtoriteto tudi s svojo nogometno šolo 

in lastnim stadionom, na katerem  se kalijo mladi bodoči 

športniki. Na svečanosti so posebej podarili, da dogodku 

prisostvuje tudi predstavnik IPA iz Celja.

Z Miko sva  si ogledala največji površinski kop lignita Kolubara. 

Spoznala sva še nekaj njihovih običajev in okusnih  jedi. 

Ponovno so me prepričali s svojo prijaznostjo in vljudnostjo. 

Bilo je zanimivo in lepo, da bi bilo vredno še kdaj ponoviti.

POTEP PO SRBIJI
Alojz HRNČIČ

Po malici in okrepčilu pa smo se odpeljali v Rogatec, kjer smo 

si ogledali muzej na prostem z zanimivo  srednje štajersko 

kmetijo subpanonskega tipa staro več kot dve stoletji. V njej so 

še ohranjene stavbe: stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje, 

štala, dvojni vezani kozolec, toplar in svinjak.  Muzejska zbirka 

na prostem ohranja ljudsko stavbno dediščino in kulturno 

izročilo prebivalcev Obsotelja in sicer iz časa od 19. do sredine 

20. stol. 

 Nato smo si v Rogaški Slatini ogledali kozmetični salon in v 

tovarniški trgovini nakupili kozmetične izdelke Afrodita.

Martinovanje ne more biti brez ogleda vinske kleti. Zato smo si 

v Podčetrtku ogledali Hišo vin Emino, kjer proizvajajo vrhunska 

vina, med njimi sta najbolj znana  virštanjčan in modra frankinja. 

Seveda smo jih tudi poskusili.

Ob povratku smo si v Ponikvi ogledali eno najlepših cerkev 

v Sloveniji, cerkev Antona Martina Slomška. Prijazni župnik 

tamkajšnje cerkve g. Alojz Kačičnik  nam je spregovoril o 

značilnostih samega kraja, razkazal nam je tudi preurejeno 

vaško jedro s spomenikom Antonu Martinu Slomšku, ki sicer 

na dan našega obiska še ni bilo uradno odprto (slavnostna 

otvoritev je bila namreč šele en dan pozneje). 

Seveda pa izlet ne bi bil pravi, če ne bi bilo martinove večerje, 

kjer smo ob taktih harmonike poskušali dobrote domače 

kuhinje na Kmečkem turizmu Kukovič.

        

Pa tudi nazdravili smo s kozarčkom mladega vina. Kot se 

spodobi, smo izbrali tudi vinsko kraljico in kralja.

IV - ŽIVLJENJE IN DELO V REGIONALNIH KLUBIH
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DOGOVOR O SODELOVANJU  
Mihael BURILOV

Na pobudo kolegov iz Budimpešte, leta 2011, smo po 
predhodnem usklajevanju in medsebojni izmenjavi 
elektronskih verzij v mesecu aprilu napovedani 
dogovor o sodelovanju z IPA Magyar Szekcio BRFK 
Kozhasznu Egyesulete (kratko BRFK IPA KHE) tudi 
uradno podpisali. 

Na pot v Budimpešto je odšla delegacija IPA RK Ljubljana v 

sestavi Burilov, Brejc, Ribič in Pozvek, in sicer v petek, 20. aprila. 

Na poti se nam je v Čakovcu pridružil še g. Franjo Camplina, 

z delegacijo BRFK IPA KHE je bil pri nas že kot prevajalec. G. 

Camplin je član IPA sekcije Hrvaške. 

Po mirnem potovanju smo v Budimpešto prispeli v zgodnjih 

popoldanskih urah. Po namestitvi v hotelu smo se odpravili 

na krajši ogled Budimpešte. Po ogledu je sledila večerja in 

podpis dogovora o sodelovanju. Namen tovrstnih dogovorov 

je sodelovanje in povezovanje članov IPA glavnih mest. BRFK 

IPA KHE je tako že podpisala nekaj dogovorov. 

Vsebina dogovora je zajeta v štirih točkah, in sicer:

•	  da bo IPA RK Ljubljana kot gostitelj rezervirala prenočišča 

za do osem članov BRFK IPA KHE za v naprej določen 

datum;

•	 da bo pripravila poklicni, kulturni ali družabni program 

med bivanjem gostov v Ljubljani (o programu se obe 

strani preko e-pošte vnaprej dogovorita); 

•	 da bo organizirala enodnevni ogled za člane BRFK IPA 

KHE v Ljubljani (Sloveniji) skupaj s predstavniki IPA RK 

Ljubljana;

•	 da bo poskrbela za prevoz gostov z Madžarske (npr. od 

letališča do hotela in glede na program);

•	 da bo v okviru poklicnega dela programa organizirala 

obiske različnih policijskih enot in predstavitev posebnih 

značilnosti policijskega dela v Ljubljani;

•	 da bo gostila goste z Madžarske največ 4 dni (3 noči).

Z enako vsebino alinej je dogovor podpisala tudi BRFK IPA 

KHE.  

Po podpisu je sledil počitek, naslednji dan pa smo v 

dopoldanskem času odšli na ogled baročnega mesta 

Szentendre, ki se nahaja poleg Budimpešte. Zaključek našega 

druženja je bilo kosilo v imenitni restavraciji v Budimpešti. Po 

kosilu smo se od gostiteljev poslovili in krenili proti Čakovcu 

in Ljubljani. 
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V soboto, dne 1. 9. 2012, je pod Gabrjami pri Tolminu 
potekalo 19. tradicionalno srečanje IPA ribičev 
muharjev. Srečanje je organizirala IPA RK Nova Gorica 
v sodelovanju z RD Tolmin.
Srečanje je družabne in  tekmovalne narave, zato smo kot 

vsako leto tekmovali  za ulov največjega lipana. Tekmovanje 

je bilo časovno omejeno med 8.00 in 12.00 uro. Po zaključeni 

tekmi je lahko vsak udeleženec nadaljeval z ribolovom na reki 

Soči, seveda brez odvzema rib.

Lovne mere so določene v merilih Ribiške družine 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.

Najboljši posamezniki so bili: 

•	 Bojan Štefanič, ki je ulovil lipana

•	 Zdravko Zabavnik, z lipanom

•	 Iztok Štucin z ulovom največje  ribe, 53 cm velike šarenke

 

Srečanja se je letos udeležilo manj ribičev - muharjev kot v 

preteklih letih. Vsi  pa smo bili odločeni, da se prihodnje leto 

ponovno srečamo na 20. jubilejnem muharjenju. 

Udeleženci srečanja se zahvaljujemo: Ribiški družini Tolmin, 

sodniku Mirku KOFOLU in družini BIZJAK za pomoč pri 

organizaciji in izvedbi srečanja. 

ŠPORTNI DOGODKIV
RIBIŠKO SREČANJE IPA V 
MUHARJENJU NA REKI SOČI 2012
Ivan AMBROŽIČ

Postaja mejne policije Petišovci je v sodelovanju z Regionalnim klubom IPA za Pomurje letos organizirala že VI. 
tradicionalne Policijske igre na vodi 2012, ki so potekale na gramoznici v Bakovcih. Iger se je udeležilo 23 ekip iz 
celotne Slovenije, Hrvaške, Srbije in Madžarske. Ekipe so bile sestavljene iz 6 tekmovalcev, ki so se pomerili v 3 
različnih igrah na vodi.

Končni vrstni red v moški konkurenci:
1. mesto PMP Petišovci, 

2. mesto PP G. Radgona, 

3. mesto IPA skupina Nova Gorica.

Končni vrstni red v ženski konkurenci :
1. mesto ekipa PP MB I – Mambe.

VI. igre na vodi 2012 so minile v športnem in družabnem 
vzdušju kljub nekoliko slabemu vremenu brez kakršnekoli 
poškodbe, zato se organizatorji zahvaljujemo vsem 
udeležencem z željo, da se ponovno srečamo v letu 2013.

POLICIJSKE IGRE NA VODI
IPA Pomurje

V - ŠPORTNI DOGODKI



IPA - NOVICE42

IPA MEDNARODNI TURNIR V 
MALEM NOGOMETU NA ŠKOFIJAH 
Milan Marinšek, podpredsednik IPA RK Koper 

IPA (International police association) regionalni klub 
Koper je v soboto, dne 25. februarja 2012, v športni 
dvorani »Burja« na Škofijah organiziral že XII.
tradicionalni mednarodni turnir v malem nogometu.  

V prijateljskem in športnem vzdušju se je pomerilo 12 ekip 

policistov in pravosodnih policistov iz vse Slovenije, sosednje 

Italije in Hrvaške. 

Vrstni red je bil:

1. ŠD Belina – Policijska postaja Koper 

2. PŠD Sotla - IPA Celje 

3. Urad za varovanje in zaščito GPU MNZ Ljubljana 

4. PP Črnomelj – IPA Dolenjska  

5. PP Cerknica  

6. Zapori Koper   

7. IPA Ljubljana 

8. PMP Jelšane  

9. IPA ISTRA – R Hrvaška 

10. Zapori Maribor 

11. PP Ormož

12. IPA Muggia – Milje R Italija 

Za najboljšega igralca turnirja je bil izbran igralec ŠD Belina PP 

Koper Darko Čičič, za najboljšega vratarja pa igralec PŠD Sotla 

MarkoDoberšek. Pokal FAIR PLAY je prejela ekipa IPA Muggia 

– Milje iz Italije. 

Zaključna slovesnost je bila na kmetiji odprtih vrat v Kastelcu, 

kjer so najboljšim ekipam in posameznikom podelili pokale 

in priznanja podpredsednik kluba Milan Marinšek ter člani 

organizacijskega odbora turnirja Boris Urbanc, Alojz Ivančič 

in Dušan Adamovič. 

Dne 3. 9. 2011 je potekalo tradicionalno srečanje ribičev muharjev Soča 2011, ki ga je organiziral regionalni klub 
IPA Nova Gorica. Srečanja sva se tokrat iz IPA RK Celje udeležila le dva muharja, in sicer Marko Povše in Robert 
Žohar, saj je bil tretji Boštjan Urankar zaradi letnega dopusta odsoten. Na muharjenju je tekmovalo 5 ekip, med 
njimi tudi kolegi iz Avstrije, natančneje avstrijske Koroške. Zmago so slavili kolegi iz Avstrije.

Naš član, Marko Povše, je dosegel lep rezultat, saj je dosegel tretje mesto in s tem bronasto medaljo, kar je bil v močni (mednarodni) 

konkurenci lep dosežek.

V imenu članov IPA RK Celje čestitam Marku Povšetu za bronasto medaljo in odlično tretje mesto med posamezniki. 

IPA RK CELJE NA SREČANJU RIBIČEV MUHARJEV
Božidar Pezdevšek, predsednik IPA RK Celje 
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V soboto, 7. julija, je IPA regionalni klub Koper 
organiziral že 12. mednarodno tradicionalno srečanje 
članov IPA iz Slovenije, Hrvaške in Avstrije na morju. 
Srečanja na morju »IPA RIBIČIJA 2012« se je udeležilo 
skoraj 70 članov iz vse Slovenije, Hrvaške in Avstrije.

Člani so se zjutraj zbrali na parkirišču na Ukmarjevem trgu v 

Kopru in se vkrcali na turistično ladjo Portorož ter odpravili na 

celodnevno potepanje in kopanje v slovenskem morju. 

Na ladji so organizatorji iz RK Koper pripravili privlačna 

tekmovanja, in sicer v ribolovu in igranju priljubljene italijanske 

igre na karte briškole. Po končanem ribolovu so stehtali ujete 

ribe ter celoten ulov prodali na licitaciji. Po krajšem pristanku 

v Piranu so razglasili rezultate tekmovanja v ribolovu:

1. mesto Luka Maslo 2800 g rib

2. mesto David  Ule   1180 g rib

3. mesto Vlado Jazić 1080 g rib

V tekmovanju parov v briškoli je zmagal par Robi Malikovič - 

Boris Urbanc, drugi je bil par Milan Marinšek – Damjan Bertok 

ter tretji par Alojz Ivančič – Stanko Miklič. Vsi so prejeli pokale, 

medalje in  praktične nagrade. 

Organizatorji so podelili še praktične nagrade za najhitrejši 

trnek, ki ga je prejel otrok Matevž Fefer, ki je prejel tudi 

nagrado za najmlajšega udeleženca s svojimi petimi leti. Za 

največjo ribo je prejel nagrado David Ule, za najmanjšo Marko 

Korošec. Najstarejši udeleženec je bil član IPA iz Avstrije  Aldo 

Putzzi. Razglašena je bila naj-morska deklica Milena Jovanov. 

Po razglasitvi najboljših tekmovalcev je sledil bogat srečolov, 

ki je bil po tradiciji brezplačen. Razdeljeno je bilo preko 200 

praktičnih nagrad.     

   

Sonce in morje so botrovali dobremu vzdušju in novim 

poznanstvom. Po obilici dobre morske hrane ter pijače smo 

se po 18. uri vrnili v Koper, kjer so se udeleženci odpravili proti 

domu z obljubo, da se naslednje leto zopet vidimo. 

SERVO PER AMIKECO

Med sedmo in osmo uro, dne 23. 9. 2011, smo se v 
Gorici pri Slovnici zbrali ribiški navdušenci in drugi 
člani IPE. Zbrali smo se na prelepem piknik prostoru 
gasilskega društva 
Gorica pri SlivnicI. 
Zbralo se nas je devet 
ekip in en posameznik. 
Prišle so tudi tri ekipe 
s sosednje Hrvaške, 
in sicer iz Međimurja 
in Zagreba, tako da 
je tekmovanje dobilo 
mednarodni pomen.
  
Po močnem zajtrku in napetem žrebu lovnih mest smo se 

odpravili na prelepo Slivniško jezero, ki nas je pričakalo v 

čudovitem vremenu. Ob 9. 30 uri smo pričeli z lovlenjem rib, 

kar je bilo zelo napeto in za nekatere tudi naporno. Da smo 

lahko zdržali, so nam med tekmovanjem člani IPA RK Celje 

s predsednikom na čelu postregli s hladno pijačo. Ob 13.30 

uri je bilo tekmovanje končano in prizadevni člani Ribiškega 

društva Slivnica so nam stehtali presenetljivo dober ulov. 

 

Po končanem tehtanju 

in pospravljanju ribiške 

opreme smo se vrnili do 

gasilskega doma, kjer so 

bili razglašeni rezultati: 1. 

mesto je dosegla ekipa IPA 

RK Celje, 2. mesto ekipa IPA 

RK Međimurje I in 3. mesto 

ekipa IPA RK Međimurje II. 

V posamezni konkurenci 

je imel največjo težo član IPA Darko Javornik, drugo mesto 

Marjan Vardijan in tretje Boris Dolničar z IPA RK Celje.

Po razglasitvi rezultatov ter podelitvi spominskih majic 

in nagrad vsem tekmovalcem je sledila obilna pojedina 

in druženje.  Člani IPA RK Celje se zahvaljujemo vsem 

tekmovalcem kot tudi udeležencem popoldanskega 

druženja  za udeležbo in  upamo, da se v še večjem številu 

vidimo naslednje leto.

SREČANJE ČLANOV 
IPA NA MORJU – »IPA 
RIBIČIJA 2012« 

UTRINKI Z IPA 
RIBIČIJE NA 
SLIVNIŠKEM JEZERU 

Milan Marinšek, 
podpredsednik IPA RK Koper 

Sašo AČKO / Božidar PEZDEVŠEK

V - ŠPORTNI DOGODKI
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IPA skupina Policijske postaje Lendava je, 17.2.2012, v 
sodelovanju z regionalnim klubom IPA Pomurje ter IPA 
Slovenije organizirala mednarodni turnir v bowlingu v 
Lendavi. 

Na tekmovanju je sodelovalo 17 ekip iz Slovenije in Madžarske. 

Tekmovanje je potekalo ekipno, v vsaki ekipi so bili 

trije tekmovalci. Vse ekipe so se med sabo pomerile v 

predtekmovanju, v katerem je vsaka ekipa odigrala dve igri. V 

polfinale se je uvrstilo najboljših šest ekip, kjer je vsaka ekipa 

odigrala po dve igri. V finalu pa so nastopile tri ekipe, ki so 

odigrale dve tekmi. 

Končni rezultati so bili:

1. SEVER POMURJE 

2. FASCIKLI (IPA RK LJUBLJANA)

3. PSS LENDAVA I

4. POSTOJNA

5. LENTI

6. GORIŠNICA

7. PMP DOBOVA

8. SPS 1

9. PMP PETIŠOVCI

10. STRIKERJI

11. IPA ŠTAJERSKA

12. PSS LENDAVA 2

13. PSS LENDAVA 3

14. LENDAVA 4

15. PŠD RAČKA

16. SPS 2

17. PP M. SOBOTA

Prve tri ekipe so prejele pokale za ekipno uvrstitev ter 

praktična darila.

Najboljši posameznik je bil Borut Eltrin iz ekipe Fascikli (IPA 

RK Ljubljana) z 220 keglji, za kar je prejel tudi poseben pokal.

Organizator je bil z udeležbo na tekmovanju zadovoljen, saj 

je bilo takšno tekmovanje organizirano že drugič prvič. Kar 

nekaj ekip je žal udeležbo na tekmovanju v zadnjem hipu 

odpovedalo, tudi IPA kolegi s Hrvaške in Avstrije ter 3 ekipe 

z Madžarske.

Vsi udeleženci so izrazili veliko zadovoljstvo nad tekmovanjem 

in prireditvijo z željo, da bo tekmovanje organizirano 

tudi naslednje leto. To je vsekakor dobra popotnica za 

organizatorja in nekakšna moralna obveza, da bo tekmovanje 

vsekakor organiziral. Pri tem smo pridobili tudi izkušnje in 

upoštevali predloge tekmovalcev, vsekakor pa bo naslednje 

leto  tudi prehodni pokal tekmovanja, saj se pričakuje še več 

ekip.

Člani IPA regionalnega kluba Nova Gorica so se, 19. 
in 20. oktobra 2012, udeležili že 21. mednarodnega 
strelskega tekmovanja, imenovanega »Zlaty lev  
2012«, v mestu Cheb na Češkem.

Tekmovalo se je v streljanju s polavtomatsko pištolo 

znamke ČZ 75  in avtomatsko puško iste znamke  mod. 58. 

Na tekmovanju je sodelovalo 176 ekip varnostnih služb, 

policije, vojaških struktur in strelskih društev s Češke, Nemčije,  

Slovaške, Združenih držav Amerike,  Rusije, Kitajske, Poljske, 

Luxenburga in Slovenije.

Člani RK Nova Gorica so na tekmovanju nastopili z ekipo A, v 

sestavi Gorazd Perdih, Uroš Gruden in Mirko Rogač, ter  ekipo 

B, v sestavi Bogomir Velikonja, Klavdij Košuta in Marjan Sivka. 

Ekipi sta v  kategoriji »IPA«  osvojili  4. mesto in 12. mesto. 

Milan HALABAREC

Besedilo: Marjan Sivka / 
Foto: Gorazd Perdih 

MEDNARODNI 
BOWLING TURNIR V 
LENDAVI

MEDNARODNO 
STRELSKO 
TEKMOVANJE NA 
ČEŠKEM
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Konec avgusta smo se kot ekipa IPA 
Postojna udeležili mednarodno srečanje 
IPMC (Mednarodna policijska moto zveza) 
evropskega prvenstva v spretnostni vožnji 
z avtomobilom in motornim kolesom 
v mestu Grudziadzu na severu Poljske. 
Svečana otvoritev dogodka je potekala 
na trgu v centru mesta Grudziadz, s 
predstavitvijo 462 udeležencev iz 12 
držav, katerega si je ogledalo tudi veliko 
število ljudi. Že naslednji dan so potekali 
različni organizirani izleti z ogledom mesta 
in okoliških krajev na temo skrivnosti 
srednjeveških gradov, lokalne dobrote ter 
skrivnosti mesta. Motoristi pa so se podali 
na skupno vožnjo v dolžini 190 km. 

UDELEŽBA IPA ČLANOV NA EVROPSKEM 
PRVENSTVU V SPRETNOSTNI VOŽNJI Z 
AVTOMOBILOM IN MOTORNIM KOLESOM NA 
POLJSKEM
Tomi GÖNC

V petek je sledilo tekmovanje v spretnosti vožnji z 

avtomobilom SEAT leon in motornim kolesom YAMAHA YBR 

125 ccm.

IPA sekcijo Slovenije in IPA RK Postojna smo zastopali: Aljaž 

Čuš, Jernej Visočnik, Tomaž Kunavar, Tatjana Goričar, Darko 

Miholič in Tomislav Gönc. Na tekmovanju v spretnostni 

vožnji, v kategoriji "AVTO", smo dosegli naslednje rezultate, 

posamezno: 3. mesto Tomislav Gönc, 17. mesto Jernej 

Visočnik, 97. mesto Aljaž Čuš, 120. mesto Darko Miholič. 

EKIPNO: 5. mesto.

V kategoriji "MOTORNO KOLO" pa smo dosegli 
naslednje rezultate. 

Moto moški: 12. mesto Aljaž Čuš, 16. mesto Tomislav Gönc, 

18. mesto Jernej Visočnik, 25. mesto Darko Miholič in 38. 

mesto Tomaž Kunavar. 

ŽENSKE: 1. mesto TatjanaGoričar. 

EKIPNO: 5. mesto. 

Na kongresu delegatov je bil Tomislav Gönc izvoljen za 2. 

podpredsednika IPMC. Endre BALOGH z Madžarske pa je 

postal častni član. V zvezo IPMC so bili sprejeti novi klubi iz 

različnih držav, med njimi tudi IPA RK Postojna. 

Predstavljena so bila tudi naslednja tekmovanja:
2013 - Martelli, Italija (01.-05.07.2013)

2014 - Ljubljana in Vransko, Slovenija

2015 - Postdam, Nemčija

2016 - Lviv, Ukrajina

V različnih dneh je organizator priredil zabavno-športni 

program, in sicer tekmovanje v veslanju, polaganju rok, 

kjer so se pomerili najmočnejši, in v bowligu. V veslanju je 

zmagala ekipa iz Nemčije, v polaganju rok je zmaga odšla v 

poljske roke, zmaga v bowlingu pa k ekipi IPA Slovenije. 

Vrhunec dogodka je bil v soboto, kjer smo se predstavili vsi 

udeleženci v uniformah in s svojimi vozili v organizirani koloni 

skozi mesto, z zaključkom na glavnem trgu mesta Grudziadz. 

Naslednje leto se vidimo v italijanskih Dolomitih, v kraju 

Martello.

V - ŠPORTNI DOGODKI
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V petek, 7. septembra 2012, smo v športnem centru v 
Odrancih izvedli že 7. dan športa PU Murska Sobota 
oz. športno zabavno druženje vseh zaposlenih in 
upokojenih delavcev PU Murska Sobota ter vabljenih 
gostov. Tudi tokrat so enote poskrbele za množično 
udeležbo. Poleg aktivnih oz. upokojenih delavcev PU 
Murska Sobota so se srečanja udeležili tudi pravosodni 
policisti iz zaporov MS, delavci pravosodja (ODT in 
sodišča MS) ter vojašnice Murska Sobota. Ocenjujemo, 
da je na prireditvi sodelovalo več kot 300 športnikov in 
drugih obiskovalcev.

Srečanje so s skupnimi močmi organizirali Športno društvo 

UJV Murska Sobota, Območni policijski sindikat Murska 

Sobota, Sindikat policistov Slovenije - Murska Sobota, 

Policijsko veteransko društvo SEVER, IPA RK Pomurje, 

Združenje policijskih šefov Slovenije ter Policijska uprava 

Murska Sobota. Vsem se zahvaljujem za pomoč pri izvedbi.

Kot vsako leto doslej smo v sodelovanju z Oddelkom 

vrhunskih športnikov PA poskrbeli za obisk vrhunskega 

športnika, zaposlenega v Policiji. Tokrat je bil z nami plavalec 

Peter Mankoč, spremljal ga je vodja oddelka Tomas Globočnik. 

Vodstvu Policijske akademije in obema športnikoma se 

zahvaljujem za udeležbo in sodelovanje pri podelitvi pokalov.

Za popestritev dogajanja na prireditvi se zahvaljujem tudi 

Združenju policijskih šefov Slovenije, katerega člani so se 

pomerili v revijalni tekmi v odbojki proti uslužbencem PU 

Murska Sobota.

Letos smo prvič izvedli tudi rekreacijski tek na 6  oz. 12 km, 

udeležilo se je 14 tekačev in 4 tekačice. Kljub temu da rezultati 

niso bili v prvem planu, objavljamo prve tri po kategorijah:

Ženske 6 km:
1. Lidija Nemec, PP Ljutomer, čas 29:10
2. Evelina Miklavič, PP Lendava, 31:12
3. Simona Onišak Pustinek, SKP, 31:36

Moški 6 km:
1. Jože Lukinovič, OKC, 25:57
2. Andrej Sobočan, PP Lendava, 26:57
3. Robert Vukajč, SKP, 27:38

Moški 12 km:
1. Ernest Magdič, PP Lendava, 47:43 (prvi krog 24:00)
2. Avgust Sobočan, PP Lendava, 48:59 (24:40)
3. Zlatko Rajh, CSVO Dolga vas, 50:08 (24:48)

REZULTATI:
Vlečenje vrvi - sodelovalo je 8 ekip:
1. PP M. Sobota
2. PPP M. Sobota
3. Pravosodje M. Sobota

Šah - 2 ekipi:
1. PP IU M. Sobota
2. Klub Maksa Perca M. Sobota

Pikado ženske - 7 ekip:
1. Služba za operativno podporo PU MS
2. Služba direktorja PU M. Sobota
3. PP M. Sobota

Pikado moški - 22 ekip:
1. PP Lendava I.
2. Sektor kriminalistične policije PU MS II.
3. PP G. Radgona

Nogomet - 11 ekip:
1. PP Lendava
2. PP Ljutomer
3. PP G. Petrovci

Odbojka - 14 ekip:
1. PP IU M. Sobota
2. Sektor uniformirane policije PU MS
3. PP G. Petrovci

Košarka - 9 ekip:
1. Zapori M. Sobota
2. Vojašnica M. Sobota

3. PP Ljutomer

Franjo STANČIN

DAN ŠPORTA PU 
MURSKA SOBOTA
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Pokale sta podeljevala vrhunski športnik Peter Mankoč in 

direktor PU MS Drago Ribaš.

Vsem tistim, ki ste sodelovali pri organizaciji in izvedbi 

prireditve, se zahvaljujem za vaš doprinos, prav tako se 

zahvaljujem vsem udeležencem in gostom za prijetno 

druženje.

Na snidenje prihodnje leto.

Policijska uprava Murska Sobota je v sodelovanju z IPA 

regionalnim klubom za Pomurje, Javno agencijo Republike 

Slovenije za varnost prometa in Prometno varnostnim 

centrom Španik Murska Sobota, v petek, 20.4.2012, 

organizirala 1. Mednarodno tekmovanje uniformiranih 

policistov iz prometne varnosti. Na tekmovanju, ki je potekalo 

v Murski Soboti, so nastopile ekipe iz sedmih evropskih 

držav (Avstrije, Madžarske, Hrvaške, Srbije, Romunije, Poljske 

in Slovenije). Štiričlanske ekipe policistov (vodja in trije 

tekmovalci) so tekmovali v poznavanju cestno-prometnih 

predpisov, fizičnem urejanju prometa v križiščih (zaradi 

zakonodaje so se v tej panogi pomerili le slovenski policisti), 

v spretnostni vožnji na poligonu in v vožnji v prometu po 

mestu Murska Sobota. Tuji policisti so se med seboj pomerili 

še v spretnostni vožnji s terenskim vozilom. 

Cilj tekmovanja je bil obnovitev splošnega znanja iz 

varnosti cestnega prometa in predstavitev policijskega 

dela obiskovalcem, ter preventivno delovati na področju 

varnosti cestnega prometa (ozaveščanje vseh kategorij 

udeležencev v cestnem prometu, tako na področju cestno 

prometnih predpisov kot tudi z opozarjanjem na znake, ki 

jih dajejo policisti ob urejanju cestnega prometa). Zato so 

bili k sodelovanju povabljeni tudi prebivalci Pomurja, ki so 

se lahko preizkusili v poznavanju predpisov in vožnji pod 

nadzorom izpitne komisije. Na prireditvenem prostoru so 

se predstavile tudi službe, ki skrbijo za varnost v prometu in 

policije sosednjih držav.

Na koncu tekmovanja so bile razglašene najboljše ekipe. V 

kategoriji domačih ekip je zmagala ekipa PPP Murska Sobota 

pred ekipama IPA Postojna in IPA Koroška. Med tujimi ekipami 

pa je po tesnem rezultatu zmago slavila ekipa Somogy 

MRFK (Madžarska) pred ekipo IPA Fejér (Madžarska) in PI Bad 

Radkesburg (Avstrija).

 Razglašeni pa so bili tudi najboljši posamezniki. V kategoriji 

izpitne vožnje v prometu je bil najboljši policist Zsolt Bánfi 

iz ekipe IPA Fejér pred Denisom Markočem iz IPA Postojna 

in Ernestom Bricmanom iz IPA Koroška. V spretnostni vožnji 

na poligonu je zmagal policist IPA Postojna, Tomi Gönc, pred 

Bojanom Rojkom, PPP Murska Sobota, in Zoltánom Orbánom 

iz madžarske ekipe Somogy MRFK. V spretnostni vožnji s 

terenskim vozilom je bil najboljši policist madžarske ekipe 

Somogy MRFK, Mate Toth pred Jánosom Horvathom iz ekipe 

IPA Fejér in Mihaelom Pruschom iz ekipe PI Bad Radkesburg. 

V najlepši disciplini, usmerjanju prometa v križišču, pa je 

bil najboljši domači policisti Robert Šebjanič pred Aljošo 

Felknerjem iz ekipe IPA Koroška in Davorjem Šijancem iz PP 

Murska Sobota. 

Prisotni so prvo tovrstno tekmovanje s preverjanjem 

strokovnega znanja in usposobljenosti za opravljanje 

vsakodnevnega dela označili kot dobrodošlo in so z 

zadovoljstvom zapuščali Pomurje. Za kar gre zahvala vsem, 

ki so v organizaciji prireditve sodelovali. Organizatorji so se 

obvezali, da bodo tudi naslednje leto poskusili pripraviti 

tovrstno tekmovanje.

Rezultati (tuje ekipe - skupno) 
1. Somogy MRFK     966*

2. IPA Fejér       966

3. PI Bad Radkesburg I.    1137

4. Policja Kraków     1165

5. IPA Zala       1296

6. Készenleti Rendőrség Budapest 1439

7. IPA Smederevo     1456

8. PPRP Čakovec      1517

9. IPA Harghita Regiunea 1   1553

10. IPA Vas       1820

11. PI Bad Radkesburg II.    1880

12. Pest MRFK       1963

  

Rezultati (domače ekipe - skupno)
1. PPP Murska Sobota    306

2. IPA Postojna      514

3. IPA Koroška      585

4. PP Ormož       683

5. PP Murska Sobota    745

6. PP Brežice       956

IPA Pomurje

MEDNARODNO 
TEKMOVANJE 
POLICISTOV IZ 
PROMETNE VARNOSTI 

V - ŠPORTNI DOGODKI
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V soboto, 13. oktobra 2012, je 
IPA regionalni klub Nova Gorica 
že štirinajstič zapored organiziral 
kolesarsko tekmo »vzpon na Sabotin«.  
Kolesarska tekma je že enajstič zapored 
štela tudi za pokal IPA Slovenije.  

Letos vreme tekmovalcem in organizatorju 

ni bilo naklonjeno. Kot običajno so se 

tekmovalci  zbrali  v Prelesju, na štartnem  

mestu. Zmerni vzpon in  oblačno vreme je 

tekmovalce spremljalo proti vrhu Sabotina, 

na progi  v dolžini 9.5 km.

  

Razglasitev rezultatov ter podelitev pokalov 

je zmotilo slabo vreme, zato smo se 

umaknili na toplo, v prostore bivše stražnice 

in današnjega muzeja.   

Zmaga je tudi tokrat pripadla ekipi 

kolesarjev   »IPA RK Ljubljana« pred ekipo 

»IPA Nova Gorica« in »IPA Postojna«. 

Najhitrejši kolesar na tekmi je bil Tomaž 

Setničar  iz IPA RK Ljubljana. 

Za pokal IPA Slovenije štejejo kolesarske 

tekme: vzpon na Kal, vzpon na Slivnico in 

vzpon v Zagorju in vzpon na Sabotin kot 

zaključna tekma.  Najboljša ekipa leta 2012 

je bila tudi tokrat ekipa regionalnega kluba 

iz Ljubljane.  

MOŠKI DO 35 LET

MESTO ST-ŠT. PRIIMEK IN IME RK KLUB ČAS TOČKE

1 201 LOBODA PETER RK LJ 45.40 30

2 202 LOBODA JANEZ RK LJ 1;02.10 25

MOŠKI DO 35 LET 

PRIIMEK IME KAL ZAGORJE SLIVNICA SABOTIN SKUPAJ

LOBODA Janez 25 30 25 25 105

LOBODA Peter 30 30 30 90

KANDŽIČ Matjaž   21  21

MOŠKI DO 45 LET

PRIIMEK IME KAL ZAGORJE SLIVNICA SABOTIN SKUPAJ

SETNIČAR Tomaž 30 30 30 30 120

SOJER Branko 25 25

POTRČ Lado 25 25

MOŠKI DO 45 LET

PRIIMEK IME KAL ZAGORJE SLIVNICA SABOTIN SKUPAJ

RAPPL Marko 25 30 30 30 115

BURILOV Mihael 18 25 21 21 85

ŽNIDAR Danijel 21 25 25 71

BRUMEN Milan 21 18 39

STOSIČ Igor 30 30

MOŠKI DO 45 LET
MESTO ST-ŠT. PRIIMEK IN IME RK KLUB ČAS TOČKE

1 220 SETNIČAR TOMAŽ RK LJ 41.10 30

2 212 POTRČ LADISLAV RK LJ 49.52 25

MOŠKI NAD 45 LET
MESTO ST-ŠT. PRIIMEK IN IME RK KLUB ČAS TOČKE

1 216 RAPPL MARE RK LJ 45.06 30

2 188 ŽNIDAR DANIJEL RK GO 46.48 25

3 223 BURILOV MIHA RK LJ 1;04.36 21

4 200 BRUMEN MILAN RK PO 1;04.37 18

Bruno Ipavec, predsednik IPA RK Nova Gorica 

KOLESARSKO TEKMOVANJE ZA POKAL 
IPA SLOVENIJE » SABOTIN 2012«

SABOTIN 2012 - REZULTATI

POKAL IPA SLOVENIJE
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IPA RK Celje se je v sodelovanju z IPA RK Ljubljana, IPA 
Koroška in IPA Pomurje odločila izvesti veleslalom za 
vse članice in člane IPA Slovenija in tudi širše, vendar 
je tekmovanje sovpadalo z obilico snega tako pri naših 
kolegih s Hrvaške in Srbije kot tudi v Nemčiji, zato 
se srečanja žal niso mogli udeležiti. Kljub temu smo 
veleslalom izvedli, in sicer v petek, 10. februarja 2012, 
na Golteh. Hladno vreme in megla, ki sta botrovala 
temu dnevu, nista ustavila več kot 50 smučarjev,  ki 
so se spustili po dobro zastavljeni progi, po kateri so 
prismučali prav vsi tekmovalci. Prijavljeni so tekmovali 
v štirih kategorija, in sicer kategorija ženske, moški do 
35 let, moški od 35 do 45 let in nad 45 let ter ekipno. 

Beležili smo kar nekaj odličnih časov, tako da se je tudi tokrat 

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.

 V kategoriji ženske so bile najboljše:

1. mesto Janja BERNIK - IPA Ljubljana 

2. mesto Jožica GABERŠEK – IPA Celje 

3. mesto Brigita TOMAŽIN – IPA Celje

V kategoriji moški do 35 let so bili najboljši:

1. mesto Miha LESKOVŠEK – IPA Celje

2. mesto Rok NAVERŠNIK – IPA Štajerska

3. mesto Robert JANČIČ – IPA Celje

Tatjana VALANT, sekretarka IPA RK Celje

IPA VELESLALOM - GOLTE 2012

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

1. mesto Tonček ČEPLAK – IPA Ljubljana

2. mesto Nikolaj LEGAT – IPA Gorenjska

3. mesto Rudi KRESNIK – IPA Celje

 V kategoriji moški nad 45 let so bili najboljši:

1. mesto Darko REPENŠEK – IPA Celje 

2. mesto Miloš ŠPOLJAR – IPA Ljubljana

3. mesto Vili BEZJAK – IPA Celje

Absolutno najboljši čas je dosegel član IPA Ljubljana Tonček 

ČEPLAK.

Ekipno je slavila IPA Celje, 2. mesto je zasedla ekipa IPA 

Ljubljana, 3. mesto pa IPA Koroška.

Po razglasitvi je sledilo kosilo in druženje, ki je prineslo veliko 

novih poznanstev, veliko smeha, plesa..., tako da bi na koncu 

tudi v tej kategoriji »druženja« lahko razglasili najboljše.

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

Glede na celoten potek dneva (priprave,tekmovanja in 

druženja) smo prepričani, da se naslednje leto spet vidimo in 

da to druženje postane tradicionalno.

Foto Danijel Žnidar

V - ŠPORTNI DOGODKI
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IPA regionalni klub za Pomurje je, 29. 3. 2012, v sodelovanju z Občinsko strelsko zvezo Murska Sobota izvedla 
tekmovanje v streljanju s serijsko zračno puško v Murski Soboti. 

Na tekmovanju so lahko sodelovali vsi člani IPA iz Slovenije in tujine, vsi aktivni in upokojeni predstavniki MNZ in 
Policije, člani Sever ter člani sindikatov PSS in SPS.

Tekmovanja se je udeležilo 8 ekip iz Slovenije in Hrvaške. Ekipo so sestavljali trije tekmovalci, tekmovalo se je v 
moški in ženski konkurenci. Tekmovalci so streljali po 40 nabojev na razdalji 10 metrov v tarče R8.

TEKMOVANJE V STRELJANJU S SERIJSKO 
ZRAČNO PUŠKO
Tomislav HABULIN, organizator

V ekipni konkurenci so bili doseženi naslednji rezultati:

EKIPNO 1 serija 2 serija 3 serija 4 serija skupaj zadetki 10

1 OPS Murska Sobota 2 257 263 255 259 1.034 19

2 Sever Pomurje 260 256 258 257 1.031 18

3 OPS Podravje 252 243 251 249 995 20

4 OPS Murska Sobota 1 252 245 248 246 991 12

5 IPA Međimurje-Čakovec 2 243 244 245 251 983 7

6 IPA Međimurje-Čakovec 1 221 239 215 242 917 10

7 PP Gorišnica 191 209 200 199 799 6

8 PPP Murska Sobota 177 194 205 208 784 3

V ekipni konkurenci so bili doseženi naslednji rezultati:

EKIPNO 1 serija 2 serija 3 serija 4 serija skupaj zadetki 10

1 Vlaj Zver Tina 87 92 86 86 351 8

2 Vogrinčič Dragica 85 81 87 81 334 5

3 Hošnjak Alenka 81 88 75 89 333 6

4 Rantaša Marija 83 81 84 82 330 1

5 Žitek Andreja 82 72 78 78 310 3

6 Horvat Marija 69 75 74 77 295 0

7 Kožnjak Dragica 71 76 66 76 289 4

8 Kristl Doris 56 64 61 62 243 2

9 Jovišević Violeta 38 54 66 62 220 0

V ekipni konkurenci so bili doseženi naslednji rezultati:

EKIPNO 1 serija 2 serija 3 serija 4 serija skupaj zadetki 10

1 Prapotnik Aleksander 87 93 96 89 365 14

2 Kološa Drago 88 90 88 91 357 9

3 Kosi Mladen 84 88 91 88 351 7

4 Šterman Jože 92 88 81 89 350 7

5 Zelko Miroslav 87 85 83 85 340 4

6 Fundak Mario 85 83 83 88 339 4

7 Šnepf Silvo 81 87 83 82 333 5

8 Golob Boris 85 83 80 82 330 5
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6.360, 3. Tomaž Murgelj (PMP Petišovci) 6.120, 4. Robertto 

Bevk (PP Gornja Radgona) 6.020, 5. Jožef Titan (PP Lendava) 

4.540, 6. Iztok Starovasnik (Slovenska vojska) in Franc Šeruga 

(Sever I Pomurje) po 4.220, 8. Ciril Magdič (Sever I Pomurje) 

4.100, 9. Jože Zemljič (PMP Petišovci) 3.960, 10. Luka Lesjak 

(Slovenska vojska) 2.680, itd...

 

Pokale, medalje in bogate praktične nagrade (za vsakega 

tekmovalca) je ob pomoči organizatorja podelil predsednik 

IPA regionalnega kluba za Pomurje, Drago Ribaš, direktor PU 

Murska Sobota. Ribičem, ki pa niso ujeli nobene ribe, pa je 

organizator med drugim priskrbel tudi ribice v konzervi.

Predstavniki mednarodnega policijskega združenja IPA 
Slovenije – regionalni klub za Pomurje in organizacijski 
odbor pri PP Gornja Radgona so pripravili tradicionalno 
XIII. mednarodno ribiško tekmovanje »Radgona 2012«, 
kar je na ribnik Podgrad pri Gornji Radgoni privabilo 24 
ribičev oz. osem ekip. Kljub nekoliko slabšem vremenu 
ter rahlemu dežju so tekmovalci v štirih urah skupaj 
ujeli dobrih 60.000 gramov rib, ki pa so jih po tehtanju 
spustili nazaj v ribnik.

Na samem tekmovanju je zmagala je ekipa PP Lendava (Drago 

Škraban, Dejan Kranjec, Jožef Titan) s skupaj 15.900 gramov 

ujetih rib. Drugo mesto je zasedla ekipa PMP Petišovci (Jože 

Zemljič, Tomaž Murgelj, Robert Poredoš), ki je z 10.080 grami 

rib zaostala za kar slabih šest kilogramov rib. Tretje mesto pa 

je pripadlo ekipi Sever Pomurje I (Franc Šeruga, Ciril Magdič, 

Peter Horvat) z 8.320 gramov ujetih rib. Sledijo: četrto mesto 

PP Gornja Radgona in Slovenska vojska po 7.080, šesto mesto 

Zveza veteranov vojne za Slovenijo 6.360, itd...

Končni vrstni red, posamezno: 1. Darko Škraban (PP Lendava) 

11.360, 2. Anton Čeh (Zveza veteranov vojne za Slovenijo) 

XIII. MEDNARODNO IPA RIBIŠKO 
TEKMOVANJE »RADGONA 2012»
IPA Pomurje

Vsem tekmovalcem za dosežene rezultate čestitamo.

9 Novak Damir 81 78 80 84 323 2

10 Košir Mirko 77 83 82 79 321 1

11 Zavratnik Roman 80 67 75 78 300 1

12 Casar Leon 79 70 76 71 296 1

13 Kepe Manfred 69 70 75 78 292 3

14 Rožanc Robi 70 70 64 68 272 0

15 Lipič Peter 56 75 63 66 260 3

V - ŠPORTNI DOGODKI
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V nedeljo, 20. 11. 2011, smo se zbrali v 

glavnem mestu Prekmurja. Sedem Prek-

murcev in ''Štajerc'' - tako smo imenovali 

edinega člana ekipe, ki je bil z desnega 

brega reke Mure. Usedli smo se v kom-

bi, prižgali navigacijo in se podali v nam 

tuj svet. Polni športnih in avanturističnih 

pričakovanj, polni energije. Podali smo 

se na nogometni turnir v belgijski Lom-

mel, imenovan World Police Futsal Tour-

nament. Gre za enega največjih svetov-

nih turnirjev policijskih ekip, s 17-letno 

tradicijo. Turnir je potekal v članski, ve-

teranski in ženski konkurenci. Mi smo se 

namenili na veteranski turnir, imenovan 

Silver Cup, na katerega se je prijavilo 84 

ekip iz 33 držav. 

V Šentilju smo pogledali nazaj, vedoč, 

da ljube domovine nekaj dni ne bomo 

videli. Sredi Avstrije (Liezen) smo se usta-

vili na avtocestnem postajališču. Tempe-

ratura je bila krepko pod ničlo. Muri je 

tekal po parkirišču sem ter tja, dokler 

ga le nismo vprašali, kaj počne. ''Iščem 

hladilnik, da stopim vanj in se malce se-

grejem,'' nam je odgovoril. Že smo bili 

v kombiju in smo nadaljevali z vožnjo 

mimo mesta Passau (nekoč enega naj-

večjih in najbolj prometnih evropskih 

mejnih prehodov) skozi Regensburg, 

nato mimo Nürnberga, Frankfurta do 

Kölna. Zavili smo v smeri nemškega 

obmejnega mesta Aachen, kjer so nas 

z leve in desne strani obdajale vetrne 

elektrarne, število le-teh se je stopnjeva-

lo, ko smo zapeljali na ozemlje Nizozem-

ske. Slovenija je poleg Malte namreč še 

edina država v Evropski uniji, ki ne izra-

blja vetrnega potenciala. 

Prečkali smo nemško-nizozemsko mejo. 

Ni minilo 5 minut, kot je pred nas zape-

ljal nizozemski policist na motorju. Bilo 

je okrog 9.30 zjutraj, ''junak'' pa je bil pri 

7°C na motorju. Začel nas je ustavljati. 

Bili smo si enotni, da če bi bili mi na nje-

govem mestu, bi tovrstno vozilo ''naba-

sano'' s potniki in prtljago, pa še čudne 

registracije, tudi sami ustavili in kontroli-

rali. Kazal nam je, naj mu sledimo, za rep 

vozila pa se nam je ''prilepila'' še ena nji-

hova patrulja z intervencijskim vozilom. 

Kot zanimivost,  ni nas vodil do prvega 

primernega mesta za zaustavitev, am-

pak smo mu morali slediti dobrih 5 ki-

lometrov, potem nas je vodil izven avto-

ceste na samoten kraj. Ko smo izstopili, 

smo se hitro sporazumeli, povedali smo 

jim, da smo tudi mi varuhi reda in miru, 

tam spodaj, na južnem robu Evropske 

unije. Uraden postopek je bil v trenutku 

končan, še fotografirali smo se skupaj. 

 

Nadaljevali smo z vožnjo in vstopili v 

Belgijo. V oči nam je padla avtocesta, ki 

je bila v celoti osvetljena. Take so vse v 

Belgiji, uporaba pa brezplačna, čeprav 

že razmišljajo o uvedbi cestnine. Po 

nekaj minutah smo prispeli v Lommel, 

naš ciljni kraj. Od meje z Nizozemsko je 

oddaljen vsega 4 kilometre. Števec kilo-

metrov se je ustavil pri nekaj manj kot 

1200 km. S pomočjo prijaznega ženske-

ga glasu z navigacijske naprave smo na-

šli kraj nastanitve – De Vossemeren. To 

je zelo velik turistični center z vodnimi 

atrakcijami, igrišči, dvoranami, kolesar-

skimi stezami, jezeri itd. Namestili smo 

se v vilah, zvečer pa smo se odpravili na 

uradno otvoritev v dvorano De Soevere-

in v Lommlu. 

V torek smo pričeli s predtekmovanjem 

v skupini, v kateri je bilo poleg naše še 

sedem ekip, in sicer s Slovaške, Rusije, 

Francije, Bosne in Hercegovine, Romu-

nije, Madžarske in Belgije. Ekipe so bile 

sicer razdeljene v tri skupine po osem 

ekip, skupno torej 24 ekip. Tekmovanje 

je potekalo v kar treh dvoranah, od tega 

je bila ena, v kateri smo igrali tudi mi, na 

ozemlju Nizozemske. V torek smo tako 

odigrali tri, v sredo pa štiri tekme. V sku-

pini smo si tako ''pribrcali'' drugo mesto, 

saj smo naredili dva manjša spodrsljaja. 

Seveda smo se uvrstili v finalni del tur-

nirja – poleg nas pa še petnajst ekip. 

 

V sredo smo po končani zadnji tekmi  

predtekmovanja odšli v smeri Eindhov-

na na Nizozemskem. Sledil je vrhunec 

našega športnega izleta – pred stadi-

Željko Stojko, IPA RK Pomurje

POMURSKI POLICISTI V BELGIJI OSVOJILI 
NASLOV SVETOVNIH PRVAKOV V FUTSALU
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onom velikana evropskega nogometa 

PSV Eindhovna smo se dobili s sloven-

skim reprezentantom in trenutno našim 

najbolj vročim nogometašem Timom 

Matavžem. S Timom smo si ogledali 

stadion, ki nosi ime The Philips Stadium, 

sprejme pa 35.000 gledalcev. Po ogledu 

stadiona smo odšli v center mesta, ki 

nam ga je Tim prijazno razkazal. Od po-

nosa smo se kar naježili, ko so se mimo-

idoči ozirali za nami in vzklikali: ''Matavz, 

Matavz''. Hja, poba je tam zvezda. 

Četrtkovo jutro. Obilen zajtrk, priprava 

opreme in odhod v dvorano, ki sprej-

me nekaj tisoč gledalcev, za potrebe 

finalnega dneva pa so igralno površino 

prilagodili tako, da sta bili v dvorani dve 

igrišči. Naši nasprotniki v osmini finala so 

bili Brazilci. Slišalo se je grozno, tako smo 

se tudi počutili. Mislili smo si, zastonj pa 

od tako daleč na ta turnir zagotovo niso 

prišli. Malce treme je bilo. Stopili smo 

na igrišče, oboji v nacionalnih dresih – 

Brazilci v rumeno modrih, mi v zelenih. 

Pa se je pričelo. Dobili smo gol, ga hitro 

vrnili. Bili smo izenačeni. Dva proti dva 

je bilo ob sodnikovem zadnjem pisku. 

Streljanje šestmetrovk – loterija. Vsi naši 

trije so bili strogo zbrani, dosegli so gole. 

Zadnji Brazilec se je srečal ''iz oči v oči'' 

z našim vratarjem. Vratar ga je ''prečital'' 

in izbil žogo. Veselje. Pošteno povedano 

- tekmeca sta bila enakovredna. Brazilci 

z »brazilskimi« vložki, z mnogo kom-

biniranja in tekanja, mi z zbranostjo in 

potrpežljivostjo. Po sladki zmagi smo jih 

prosili za skupno fotografijo. Seveda so 

pristali, tudi njim je bilo v ponos, da se 

slikajo z nami. Sledil je počitek pred četr-

tfinalno tekmo. Dobili smo ruski Kalinin-

grad. Ekipo, s katero smo v skupinskem 

delu izgubili z 0:1. Maščevanje za poraz, 

to nam je hodilo po glavi. Kaliningrad je 

sicer pristaniško mesto in upravno sredi-

šče ruske eksklave kaliningrajske oblasti, 

ki leži med Poljsko in Litvo ob Baltskem 

morju. Šteje okrog 450.000 prebivalcev. 

Koliko jih že ima Murska Sobota? Sodni-

ški žvižg, razbežali smo se po igrišču. Te-

kali smo, kombinirali ... Dosegli smo dva 

zadetka, oni enega. Konec. Spet veselje, 

kriki. »Svoje smo opravili,« smo si mislili. 

Pa vendar. Gremo naprej. Nestrpno smo 

čakali, kdo nam bo dodeljen v polfinalu. 

Spremljali smo tekme, analizirali. In do-

bili smo romunski Bihor, lanskoletnega 

zmagovalca tega turnirja. Ekipa nosi ime 

po njihovi občini, ki šteje dobrih 600.000 

prebivalcev. Tekma se je odvijala identič-

no kot četrtfinalna. Povedli smo z dve-

ma goloma razlike, enega smo dobili. 

Konec. Finale je naš. In zdaj. Kot je vedno 

govoril naš nekdanji »selektor« - zdaj že 

upokojeni policijski kolega Danilo: ''Prišli 

smo v Rim, zdaj moramo videti še pape-

ža!'' Izvedeli smo, preko katere ekipe bo 

potrebno iti, da pridemo do papeža. To 

bo hrvaški Split. Hja, slabe izkušnje ima-

mo s kolegi Hrvati. To je bila naša prva 

misel. Pa še dve izredno močni romunski 

ekipi so izločili. Težko bo. 

Napovedovalec je napovedal finale Sil-

ver Cup-a. Odšli smo do slačilnic, iz njih 

pa v smeri igrišča – obe ekipi, vsi igralci, s 

sodnikoma na sredini, vsak s svojo zasta-

vo. Fotografiranje, snemanje ... Kolegi iz 

Splita so bili, seveda, v reprezentančnih 

– modrih ''šahovniških'' dresih, mi v zele-

nih. Začetni sodniški pisk. Hitro smo sto-

rili prekršek za najstrožjo kazen. Splitčani 

so dosegli gol in so povedli. Morala nam 

je padla, do konca je še mnogo. Izenačili 

smo, morala se je spet dvignila. Tekma je 

bila enakovredna. Taktirko igre je prevzel 

naš najizkušenejši igralec Feri. V drugi 

polovici drugega polčasa je Dani naredil 

svoje, lepo je našel Ferija, ki je z leve na 

prvo mojstrsko zadel. Evforija, vendar še 

ni bilo konec. Kljub našemu medseboj-

nemu motiviranju je Splitčanom uspelo 

20 sekund pred koncem izenačiti. Glave 

so nam padle, sodnik je s piskom ozna-

čil konec. Šestmetrovke. Po trije na vsa-

ki strani. Srce razbija. Žreb je določil, da 

Splitčani prvi streljajo. Dosegli so gol. 

Nato je streljal naš Janko. Hladen, kot da 

ne bi šlo za finale,  je  zadel. Spet Splitča-

ni. Naš »golman« (ki sicer to ni) je s para-

do odbil njihov strel. Naslednji je bil Feri 

– hladen, kot pred tem Janko, je zadel. 

Spet Splitčani in ... naš »golman« je odbil 

in nato ... Kriki veselja, brezglavo tekanje, 

skakanje v objem … Doni: »Kdor ne ska-

če, ni Slovenc, hej hej hej!.« To se ponovi 

najmanj 30 krat. 

K sebi smo prišli komaj po dobre pol ure. 

Moramo pa dodati, da so nas v finalnem Z nizozemskimi policisti ... 

Stojijo z leve: Boštjan Bačič, Tomaž Murgelj, Željko Stojko, Janko Šobak; 
Čepijo z leve: Franc Krančič, Mojmir Zelko, Daniel Kleindienst in Jožef Grah 

V - ŠPORTNI DOGODKI
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dnevu spodbujale prav vse ekipe iz naše 

predtekmovalne skupine, saj, kot so de-

jali, smo igrali najbolj všečen nogomet, 

brez vsakršne grobosti in prigovarjanj. 

Za večerno podelitev, ki je sledila final-

nim obračunom, se niti nismo imeli časa 

urediti. Dogovorili smo se, da glede na 

rezultat, ki smo ga dosegli, nanjo odide-

mo kar v reprezentančnih trenerkah, saj 

bomo tako še bolj prepoznavni. In res 

smo tako odšli. Ne samo, da smo dobili 

pokal in medalje za zmagovalce, podelili 

so nam še nagrado za najbolj Fair Play 

ekipo. To je bilo še večje priznanje. 

Pravijo, da v zadnjih letih med policisti ni 

več tistega pravega prijateljskega vzduš-

ja, druženja v prostem času. Odgovarja-

mo jim, da je, pa še kako veliko. Doživeli 

smo nekaj, kar bi v zasebnem življenju 

težko doživeli. In to ostane v lepem spo-

minu in samo to je pomembno. Dragi 

prijatelji, hvala, da sem bil lahko del te 

ekipe. Bilo je FULLLLLLL!!!

V dneh, od 14.11.2012 do 17.11.2012, smo se člani 
IPA RK Gorenjske udeležili XI. mednarodnega IPA 
nogometnega turnirja Brno cup 2012. Po dobrodošlici 
ob prihodu smo se dne, 15. in 16.11.2012, med seboj 
pomerile ekipe iz Italije, Češke in Slovenije. 

Dne 15.11.2012 so v skupinah potekale predtekmovalne 

tekme, dne 16.11.2012 pa finalne tekme.

 

Po napornih tekmah pa smo našli tudi čas za ogled 

znamenitosti Brna, pokušino dobrega češkega piva in hrane.

Dne 17.11.2012 smo se polni lepih vtisov vrnili domov z 

odločitvijo, da se v letu 2013 ponovno udeležimo turnirja.

Darko KEJŽAR

UDELEŽBA ČLANOV IPA RK GORENJSKE NA 
NOGOMETNEM TURNIRJU V BRNU – ČEŠKA

S Timom Matavžem 
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OBVESTILAVI

Obveščamo vas, da bo tudi v letu 2013 za otroke člane 
IPA Slovenije, v starosti 16 ali 17 let, organizirano 
druženje mladih, ki bo v Švici, in sicer v času med 20. 
julijem in 3. avgustom 2013.

IPA Švica prireja 14-dnevno srečanje mladih. Kdor si želi 

izvedeti več, lahko prebere celotni program, ki se nahaja na 

spletni strani  IPE sekcije Švice:

 https://www.ipa.ch/en/page.php?cmsid=414

Kdor bi želel spoznati Švico, njene tradicije, običaje, 

zgodovino ter ljudi, ki tam prebivajo, in je star 16 ali 17 let, 

naj starši oddajo prijavnico, ki jo dobijo na omenjeni spletni 

strani. Cena 14-dnevnega izleta je 700 CHF. Izbrani kandidati 

morajo plačati akontacijo 300 CHF ob prijavi, ostali znesek 

pa do 31. maja 2013 (prevoz v to ceno ni vključen). Polovico 

najcenejšega prevoza krije IPA sekcija Slovenije po predložitvi 

plačanega računa. Vsaka sekcija lahko prijavi dva mladostnika, 

do zapolnitve 50 prostih mest. Prijave bomo pričeli zbirati 1. 

1. 2013, rok pa je do 29. 3. 2013 oziroma do zapolnitve 50 

prostih mest.  Prosim vas, da s prijavo pohitite. Prej ko boste 

vložili prošnjo in oddali prijavnico, več možnosti boste imeli 

za uspešno prijavo. Če bo prijavljenih več kandidatov, bo o 

prijavi odločal upravni odbor IPA sekcije Slovenije ob koncu 

meseca marca 2013. 

Vse ostale informacije lahko dobite pri podpredsedniku 
IPA sekcije Slovenije, Vinku Otoviču na telefonu 

041 -742-890 ali vinko.otovic@telemach.net. 

SREČANJE MLADIH 2013
Vinko OTOVIČ, podpredsednik IPA sekcije Slovenije

VI - OBVESTILA
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