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Konec leta je čas, ko se ozremo 
po opravljenem delu in začrtamo 
naloge za naprej. Ob tej priliki 
se Vam zahvaljujemo za pomoč 
in podporo pri vodenju in delu 
v IPA sekciji Slovenije. Prispevek 
vsakega člana je pomembnem in 
dragocen ne glede na obseg. V 
naslednjem  letu nas čakajo šte-
vilne pomembne naloge, prazno-
vali pa bomo tudi 20. obletnico 
našega delovanja.  

IPA sekcijo Slovenije smo usta-
novili 20. aprila 1991,  in sicer na 

ustanovne kongresu, ki je bil  v Hotelu Špik v Gozd Martuljku. V 
svetovno organizacijo smo bili sprejeti 6. 11. 1992 na IPA svetovnem 
kongresu v Rio de Janeiru. Za nami je 20 let aktivnega dela, ko smo 
od začetnikov prerasli v veliko, delovno in ugledno sekcijo, katere 
delo cenijo tudi naši prijatelji v tujini. Našo 20. obletnico delovanja 
bomo slavnostno obeležili na svečani akademiji, ki bo v Hotelu Špik 
v Gozd Martuljku, 22. 4. 2011, ob 10.00 uri. Pripravili bomo pose-
ben program praznovanja, ki bo potekal vse do 24. aprila 2011. Več 
informacij o tem in drugih dogodkih dobite na naši spletni strani 
www.ipaslovenija.org. 

Leto 2011 bo tudi sicer zelo delovno leto, saj bodo v okviru pro-
grama sekcije in regionalnih klubov izvedene številne strokovne, 
kulturne, družabne in druge aktivnosti. Organizirali in sodelovali 

bomo na številnih mednarodnih prireditvah in srečanjih.  Aktivno 
smo in bomo sodelovali tudi v programu mednarodnega izobraže-
vanja in drugih oblikah sodelovanja. Izvedli bomo tudi VII. kongres 
naše sekcije, ki bo prav tako v Hotelu Špik v Gozd Martuljku, in sicer 
22. 10. 2011.

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

Zavedamo se, da so dobri medsebojni odnosi ter dobri odnosi med 
policisti in državljani porok za uspešno delo. Prav zato bomo pri 
delu še večjo skrb namenili prijateljstvu, medsebojni pomoči in so-
delovanju ter zakonitemu delu ob spoštovanju temeljnih človekovih 
pravic in svoboščin. Geslo SERVO PER AMIKECO - SLUŽITI PRIJA-
TELJSTVU bo tako tudi v  prihodnje vodilo za naše delo.  

Sodelovanje s Policijo je dobro, toda biti mora še boljše. Sodelo-
vanje poteka na partnerskem principu, na temelju podpisanega 
sporazuma o medsebojnem sodelovanju, ki pa ga bomo še nad-
grajevali.   

Srečno, uspešno in veselo v novem letu 2011. 

Stanislav Ficko
PREDSEDNIK   

Spoštovane članice in člani IPA sekcije Slovenije, 
spoštovane policistke in policisti, dragi IPA prijatelji
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IPA sekcija Avstrije je v kraju Linz od, 6. do 9. maja 2010, organizi-
rala XI. konferenco.
Na konferenci je sodelovalo 11 držav. Konferenco je otvoril predse-
dnik avstrijske sekcije Werner Pail.
Prva tema konference je bila azilna politika iz izkušnje Avstrije, ki so 
jo predstavili eminentni strokovnjaki policije in pravosodja. Proble-
matika  prosilcev za azil se je močno povečala v letih 2000 do 2004 
prav zaradi ohlapne zakonodaje, ki so jo nato popravili in stanje se 
je hitro  izboljšalo.
Druga tema je bila o reki Donavi in njeni rečni policiji. Predstavili so 
sistem delovanja njihove rečne policije na 40 kilometrih reke Dona-
ve, za katerega so zadolženi. Delo policije temelji na povezanosti z 
ostalimi  službami, ki skrbijo za nemoten promet, racionalno upo-
rabo visoke tehnologije in varnost vseh, ki skrbijo za gospodarsko 
rast.
Poslušali smo koncert orkestra linške policije in si ogledali največji 
znameniti baročni samostan svetega Florjana v Zgornji Avstriji.
Zaključek konference je bil povezan s praznovanjem 25. letnice 
ustanovitve IPA podružnice Linz, ki se je odvijala v prostorih in pod 
pokroviteljstvom deželne Reiffeisen banke Linz.

Naslednjo 12. konferenco bo organizirala IPA sekcija Bolgarije, leta 
2011.

Ištvan Lipnik

Od 12.11. do 14.11.2010 je potekal nacionalni kongres IPA sekcije 
Slovaške v Bratislavi na Slovaškem. Udeležila sva se ga Milan Ma-
rinšek in Stanislav Šajn. Poleg naju so se nacionalnega kongresa IPA 
sekcije Slovaške udeležile še delegacije Madžarske, Poljske, Češke, 
Avstrije in Hrvaške.  

Slovaška ima 5,5 mio prebivalcev, Bratislava, kot glavno mesto, ima 
430 000 prebivalcev. IPA je bila na Slovaškem ustanovljena nekje 
leta 1994 in ima danes  6500 članov, ki se združujejo v 39 regional-
nih klubih. V Bratislavi je 12 klubov, ki niso organizirani teritorialno, 
ampak po službah ali rodovih (npr. kriminalistična policija v Brati-
slavi ima svoj klub) . Letna članarina je 20 €. 

Bratislava kmalu po 16.00 uri. Takoj po prihodu v hotel Falkenstei-
ner, ki se nahaja v centru starega dela Bratislave oziroma pod Bra-
tislavskim gradom, zraven katerega je tudi novi parlament Slovaške 
Republike. Vozilo sva lahko parkirala v hotelski garaži in ga tam 
pustila do odhoda domov. V hotelu so naju namestili v eni dvopo-
steljni sobi. V recepciji in v salonu pred recepcijo ni bilo ob najinem 
prihodu nobenega predstavnika IPE. Sprehodila sva se po hotelu 
in našla kongresni del, kjer sva na info-tabli odkrila napis, da bo 
naslednjega dne IPA nacionalni kongres Slovaške sekcije. Peš sva 
odšla na Bratislavski grad in se vrnila okrog 18.00 ure, ko sva v sa-
lonu našla podpredsednika IPA sekcije Sloveške Varga Štefana in 
prevajalca, ki je govoril nemško, srbsko in hrvaško. Ob 20. uri smo 
imeli v hotelski restavraciji večerjo, ki so se je poleg  gostov ude-
ležili še predsednik IPA sekcije Slovaške Peter Muller, gen. sekretar 
Jan Welnitz in nekaj članov ožjega UO. V nagovoru je predsednik 
večkrat poudaril, da ne bo več kandidiral za to funkcijo. Pri večerji 

so nam gostom izročili spominska darila. Večer smo končali v lastni 
režiji po starem mestnem jedru Bratislave, saj je bil Sv. Martin in je 
bilo zelo živahno.       

V soboto je bila ob 10. uri slavnostna otvoritev nacionalnega kon-
gresa IPA sekcije Slovaške v kongresnem delu hotela. Po igranju IPA 
himne sta predsednik in gen. sekretar v nagovoru pozdravila dele-
gate in goste. Na kongresu ni bilo opaziti upravne linije oziroma na 
otvoritvi ni bilo nikogar od predstavnikov Slovaške Policije ali iz Mi-
nistrstva za notranje zadeve Slovaške. Kongresa se je udeležilo 39 
delegatov, saj ima vsak regionalni klub (ne glede na velikost) enega 
delegata. Delovnega predsedstva kongresa niso volili posebej, am-
pak je bil to kar upravni odbor, v katerem so predsednik, trije pod-
predsedniki, ki so bili oštevilčeni od I. do III., generalni sekretar, ki 
ima dva namestnika ter blagajnik, ki ima tudi svojega namestnika 
(skupaj 9 oseb). 

Gostje smo kmalu po otvoritvi zapustili dvorano, kjer se je začelo 
plenarno zasedanje. Ob 10.30 uri smo že odpotovali na krajši iz-
let. Z manjšim avtobusom so nas zapeljali na grad Červeny Kamen 
(rdeči kamen), ki se nahaja okrog 60 km od Bratislave v notranjosti 
Slovaške. Ogledali smo si grad in se nato opravili nazaj v smeri pro-
ti Bratislavi, kjer smo si ogledali lončarsko oziroma keramičarsko 
obrt. Od tu smo odpotovali v vinsko klet, kjer smo imeli degustacijo 
belih in rdečih vin ter kosilo.  Po kosilu smo v Bratislavi sedli na 
turistični vlakec in se zapeljali še po starem delu Bratislave in na 
Bratislavski grad, ki pa je v tem času zaprt zaradi popravil, tako da 
si ga nismo ogledali. V hotel smo se vrnili po 17.00 uri, nato smo 
bili prosti do slavnostne večerje. Ob 20. uri je bila v hotelski resta-

XI. IPA KONFERENCA CENTRALNE IN VZHODNE EVROPE

UDELEŽBA NA NACIONALNEM KONGRESU IPA SEKCIJE SLOVAŠKE
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Po sklepu UO sta se kongresa, od 14.5. do 16.5.2010, v Zrenjaninu  
udeležila Ištvan Lipnik in Alojz Hrnčič.
Na povabilo IPA Srbije  so na kongresu sodelovali  še predstavniki 
IPE iz: Grčije, Romunije, Bolgarije, Madžarske, Hrvaške, Izraela in 
Slovenije.
Na svečanem delu kongresa je predsednik IPA Srbije Stole FILIPO-
VIČ opisal pot nastanka njihove sekcije, ki je  na 34. IEC konferenci 
15.9.2007 v Balatonu  postala polnopravno članica mednarodne 
organizacije IPA. Njihov kongres so pozdravili vsi predstavniki go-
stujočih sekcij in  njihov predstavnik ministrstva za notranje zadeve. 
 

Trenutno imajo 1300 članov, ki so organizirani v 8 regijah. V 5 regi-
jah imajo začasne organe in v preostalih 7 regijah pripravljajo usta-
novitev regijske  organizacije.  Zelo se trudijo  s predstavitvijo ciljev 
IPE, da bi  pridobili čim več novih članov, vendar jim ne gre preveč 
dobro. 

Na samem kongresu so razpravljali o  programu dela  in  notranji  
organiziranosti sekcije. Volilni kongres bodo imeli spomladi leta 
2011. 
Po odnosu do naju se da sklepati, da našo sekcijo zelo cenijo. Ob 
naju sta bila  vedno drugi in tretji podpredsednik Miroslav Pantelič 
in Mirjana  Guberinič . Na svečanem delu druženja sva v spomin na 
srečanje v imenu IPA sekcije Slovenije predsedniku izročila  bronast 
kip, ki simbolizira človeško ribico iz Postojnske jame.
 
Poleg kulinarične predstavitve  so nas popeljali na ogled naravnega 
parka  Stari Begej in znotraj njega še posebej  Carske bare, kjer živi 
260 vrst ptic, med njimi je še posebej zanimivih sedem vrst čapelj.

Ištvan Lipnik

vraciji slavnostna večerja,  kjer smo izvedeli, da je bilo izvoljeno 
novo vodstvo IPA sekcije Slovaške. Predsednik je postal dotedanji 
III. podpredsednik Štefan Varga (ki je že 3 leta upokojen). Generalni 
sekrater je ostal  Jan Welnitz, medtem ko so bili ostali člani UO 
popolnoma novozvoljeni. Na slavnostni večerji ni bilo vseh udele-
žencev kongresa (39 delegatov + 9 članov UO), ampak le slabih 40 
oseb (s 14 gosti iz tujine). Na večerji so podelili dvema policistoma 
priznanji Arturja Troopa za hrabro dejanje. Tuje delegacije smo no-
voizvoljenemu predsedniku izročili nacionalna darila. 

V nedeljo, dne 14.11.2010, sva po zajtrku pozdravila odhajajoče de-
legacije. V salonu sta se od gostov v imenu IPA sekcije Slovaške 
poslovila novi predsednik in generalni sekretar.   

Milan Marinšek 
Stanislav Šajn 

KONGRES  IPA SRBIJE  V ZRENJANINU 
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V času, od 23. do 27. junija 2010, je v organizaciji IPA sekcije Grčije 
na otoku Rodosu, v hotelu Rodos Palace, potekal 12. sestanek IPA 
mediteranskih sekcij. V tem času je potekal tudi 26. nacionalni kon-
gres IPA sekcije Grčije, v okviru kongresa pa so obeležili tudi 45 let 
IPA sekcije Grčije. Sestanka sta se udeležila predsednik IPA sekcije 
Slovenije Stanislav Ficko in podpredsednik Vinko Otovič.

Sestanka mediteranskih sekcij so se, poleg naše sekcije in gostite-
lja, udeležili tudi predstavniki IPA sekcij Malte, Hrvaške, Gibraltar-
ja, Izraela, Italije, Portugalske, Švice, Turčije in Španije, kot gostje 
pa so bili tu še predstavniki IPA sekcij Srbije, Romunije, Anglije in 
Nemčije ter predstavnik sekcije v ustanavljanju iz Cape Verda, ka-
tere sponzorska sekcija je IPA sekcija Portugalska. Kot gost je bil na 
sestanku tudi mednarodni predsednik Michael ODYSSEOS. 

Vse aktivnosti so potekale po predhodno izdelanem programu, se-
stanek mediteranskih sekcij pa je bil, dne 24. 6. 2010, po določe-
nem dnevnem redu. 

Kot običajno so se Grki izkazali kot dobri gostitelji. Vse aktivnosti so 
potekale v okviru programa, edini problem pa so bile stalne zamu-
de, ne glede na vrsto dogodka. 
Sestanek je odprl in nato tudi vodil predsednik IPA sekcije Grčije 

Geroge KATSAROPOULOS. Na kratko je predstavil nekaj organizacij-
skih zadev, nato pa tudi otok Rodos.

V nadaljevanju je bil po predstavitvi dnevnega reda pregledan za-
pisnik sestanka, ki je bil lani v Švici v Luganu. Na zapisnik ni bilo 
pripomb.

IPA socialne aktivnosti je predstavila 3. podpredsednica IPE in 
predsednica socialne komisije Gal SHARON. Posebej je izpostavi-
la sestanek vodij IPA hiš, ki je bil na Poljskem. V IPI imamo sedaj 
73 IPA hiš v 21 članicah IPE. Poseben problem pa predstavljajo t.i. 
»POLICE GUESTS HAUSES«, ki jih kot IPA hiše ponuja IPA sekcija 
Turčije. Navedeno so v bistvu počitniške kapacitete turške policije, 
sam seznam pa ni dostopen na internetu, temveč se je potrebno za 
koriščenje dogovoriti z odgovorno osebo, ki je navedena na spletni 
strani. 

V okviru kulturnih aktivnosti je predsedujoči vse pozval k večji ak-
tivnosti pri organizaciji kulturnih in športnih prireditev, predvsem 
v smislu obveščanja svetovne organizacije in objave teh dogodkov 
v IPA novicah, ki jih izdaja oziroma pošilja svetovna organizacija. 
Predstavil je tudi pobudo o mednarodnem FOTO natečaju in razsta-
vi teh fotografij. 

V okviru profesionalnih aktivnosti je bila prestavljena ideja o orga-
nizaciji seminarja mladih policistov, ki naj bi bil na Cipru leta 2011. 
Prav tako so bile vse sekcije pozvane na večje koriščenje  seminar-
jev v Gimbornu, kar še posebej velja za sekcije EU držav. Poziv sek-
cijam je bil podan tudi za večje koriščenje IPA štipendij. 

Posebej je predsedujoči izpostavil in pozval k večji izmenjavi dele-
gacij med sekcijami. To velja tako za skupine članov, mladih poli-
cistov, strokovne izmenjave  policistov, še posebej mladih polici-
stov. Trenutno potekajo dogovori med Ciprom in Anglijo, Izraelom 
in Ciprom, Švica se dogovarja z Italijo in Francijo, Portugalska pa z 
Nemčijo. Tako sodelovanje je dobro, ker to pomeni promocijo stro-
kovnih zadev in prijateljstva. 

Izpostavljena je bila tudi potreba po večjem in aktivnejšem sode-
lovanju med sekcijami, še posebej pa delo vsake sekcije z regi-
onalnimi klubi. To je najlažje doseči s kulturnimi, predvsem pa s 
športnimi aktivnostmi. V okviru teh aktivnostih ni potrebno, da so 
člani nastanjeni v hotelih, lahko so tudi pri članih IPE doma ipd.. 
Internetne strani sekcij pa je potrebo oblikovati tako, da so na njih 
predstavljene  tudi regije oziroma regionalni klubi. 

Predstavnik IPA Malte je navzočim predstavil malo spremenjen pre-
dlog nove članske IPA izkaznice, ki bo podan na IEC konferenci v Pa-
rizu. Predlog uvaja format kreditne kartice s fotografijo (štiri strani) 
in možnost lepljenja 15 letnih članskih znamkic. Stroški naj bi bili 
manjši, ker se take izkaznice enostavno tiska s tiskalnikom. 

IPA sekcija Grčije je zaprosila, da se pri komunikaciji (angleško) 
uporablja novo ime države, to je HELLAS« in ne staro »GREECE«. 
IPA sekcija Portugalske je kot sponzor sekcije predstavila potek 
ustanavljanja IPA sekcije CAPE VERDE, v nadaljevanju pa je pred-
stavnik CAPE VERDA predstavil državo, ki je bila do leta 1976 por-

13. SESTANEK IPA MEDITERANSKIH SEKCIJ V GRČIJI NA OTOKU RODOSU
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tugalska kolonija ter organizacijo in delo policije ter aktivnosti za 
ustanovitev IPA sekcije. 

Sestanek IPA mediteranskih sekcij leta 2011 bo na Cipru vzporedno 
z izvedbo seminarja o varnosti.

Stanislav FICKO
PREDSEDNIK 

Dne 21. do 24. oktobra 2010 sva se delegata IPA sekcije Sloveni-
je Alojz Hrnčič in Peter Županc udeležila VII. kongresu IPA Poljske. 
Po prihodu in namestitvi v hotelu nas je sprejela in  pozdravila v 
spremstvu prevajalca generalna sekretarka.
Naslednje jutro smo se udeležili svečane otvoritve kongresa, ki 
so ga odprli praporščaki in nagovorili  visoki predstavniki polici-
je okrožja Nowy Sacz in Krakow, prebrali so tudi pozdravno pismo 
ministra.
 
Gostje smo se takoj pripravili na odhod z avtobusom. Peljali so nas 
na stadion, kjer so nam pripadniki mejne policije demonstrirali 
helikoptersko reševanje varovanih oseb in ponesrečenca. Pot smo 
nadaljevali v bližnje mesto Krynica, kjer so nam pokazali gasilsko 
postajo. Gasilci so v okviru policije kot na primer v Srbiji. Po kraj-
šem ogledu mesteca so nas odpeljali v Jaworozyno in s sedežnico 
na 1114 m visoko smučišče (povprečno 17.000 smučarjev dnevno v 
sezoni), kjer policija opravlja nadzor na smučiščih. 
V soboto so imeli delegati izobraževalni del na temo čezmejne pro-
blematike, nas goste pa so odpeljali na ogled rudnika soli v kraj 

Wieliczka, ki ga letno obišče več kot milijon obiskovalcev.
Uvod v svečani del zadnjega dne je bil koncert orkestra mejne poli-
cije, ki deluje kot naš policijski orkester in ima pomembne medna-
rodne uspehe s sopranistko in tenoristom.
 
 Na svečani večerji je bil najprej predstavljen novi upravni odbor, 
podeljena priznanja zaslužnim članom in zahvale sponzorjem ter 
izmenjava daril. Na čelu IPA Poljska ostaja dosedanji predsednik, 
prva podpredsednica je bila doslej generalna sekretarka, generalni 
sekretar in zapisnikar imata na kongresu izvoljena namestnika. 
Prisotne so bile delegacije IPA sekcij: Avstrije, Cipra, Latvije, Litve, 
Irske, Izraela, Slovaške, Srbije in Slovenije.
 
Ob odhodu je generalna sekretarka izrazila željo po poglobljenem 
sodelovanju in izmenjavi med IPA RK Novi Sacz  in Slovenijo.

Alojz Hrnčič

UDELEŽBA NA VII. KONGRESU IPA POLJSKE 
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Na povabilo poljskih kolegov je upravni odbor IPA RK Gorenjska 
sprejel sklep, da se predstavniki udeležijo srečanja IPA Opole III 
»Korona«, in sicer od 10. 6. do 13. 6. 2010, v mestu Opole na Polj-
skem.

V četrtek, 10.6.2010, smo člani IPA RK Gorenjske Darko KEJŽAR, 
Aljoša JAZBEC in Andrej ZAKRAJŠEK z avtomobilom krenili na pot. 
Potovali smo preko Avstrije - mimo Dunaja, Češke - mimo Brna in 
po prevoženih 750 km prispeli v mesto Opole. Tam nas je na sedežu 
policije mesta Opole sprejel Bogdan GUSTOWSKI, predsednik kluba 
IPA Opole III »Korona«.

Poveljstvo policije Opole

Ob sprejemu smo si ogledali prostore njihovega lično urejenega 
kluba in se po deveturni vožnji osvežili s hladno pijačo. Bogdan nas 
je pospremil v približno 40 km oddaljen kraj Pokoj, kjer smo bili 
v času srečanja nastanjeni na ranču »Buffallo ranch«, ob katerem 
je tudi indijansko naselje »Indian village«. Nastanili smo se v zani-
mivih sobah, urejenih v stilu divjega zahoda. Po krajšem počitku 
smo se zbrali in spoznali z ostalimi člani kluba, ogledali pa smo 
si tudi bližnje indijansko naselje ter dobili nekaj vtisov o življenju 
indijancev. V večernih urah so se nam pridružili še po trije člani iz 
Slovaške, Madžarske in Romunije, tako da se je prvi dan, ob prije-
tnem druženju, predstavitvi dela, izmenjavi mnenj in izkušenj ter 
degustaciji nacionalnih pijač, končal šele v poznih večernih urah.

Pogled na indijansko vas

Naslednji dan smo po zajtrku vsi sodelujoči z avtobusom odpoto-
vali na ogled srednje pomorske šolo, kjer nas je ob prihodu sprejel 
njihov orkester. Po predstavitvi smo odšli na ogled ladjedelnice, 
zatem pa smo se z učno ladjo pomorske šole odpeljali po reki Odri. 
Posebej zanimive so bile zapornice – pregrade, preko katerih ladje 
premagujejo razliko v višini reke. Na krovu kljub soncu in vročini ni 
manjkalo veselega razpoloženja, gostitelji pa so odlično poskrbeli 
za hrano in pijačo. V popoldanskih urah smo se vrnili na ranč, kjer 
smo ob večerji izmenjali vtise o novi mornarski izkušnji, seveda pa 
predvsem o organizaciji in delu IPE ter policij v državah udeležen-
cev.

Tretji dan so že zjutraj stekle priprave na kulinarično popoldne, kjer 
je vsaka skupina pripravila eno od nacionalnih jedi. Naša trojka se 
je odločila za pripravo jote, na kar smo se že pred pričetkom kuhe 
posebej pripravili in temu primerno oblekli, s čemer smo si pri-
dobili naklonjenost vsega ženskega dela udeleženk, vodje ranča, 
pa tudi nekaj moških nam je izreklo pohvale. Naša jed je bila žiriji 
zelo okusna, dobili smo kar nekaj prošenj sodelujočih za recept. 
Pred večerjo je sledil uradni del, v katerem se je gostitelj zahvalil 
za udeležbo, izmenjali smo spominska darila ter podpisali listino 
o sodelovanju. Do zgodnjih jutranjih ur je sledila zabava ob dobri 
kapljici in kitari, na kateri je več udeležencev pokazalo svoj posluh, 
ostali pa so pritegnili s petjem.
Kuharski mojstri

V nedeljo smo se po slovesu in z željo po ponovnem snidenju od-
pravili proti domu. V poznih popoldanskih urah smo srečno zaklju-
čili naše potovanje, na katerem smo spoznali nove kraje in navade 
ter sklenili nova prijateljstva. 

 

UDELEŽBA NA SREČANJU IPA POLJSKA - OPOLE
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Del udeležencev srečanja

Prijetno srečanje in razpoloženje v vseh dneh bivanja na Poljskem 
so skušali motiti le komarji - zaradi območja z jezeri in predhodnih 
poplav jih je bilo namreč ogromno. No ja, pa saj smo bivali na ran-
ču, kajne?!

Tekst: Darko Kejžar in Andrej Zakrajšek
Foto: Aljoša Jazbec

Konferenca je potekala v Parizu, od 7. do 12. septembra 2010, Slo-
venijo pa sta zastopala Zdenko PRIZMIČ kot delegat in Marjan PRAH 
kot opazovalec.

Čeprav so Francozi kandidaturo napovedali že nekaj let prej, so 
samo eno leto pred dogodkom zamenjali celoten pripravljalni od-
bor. Zato tudi niso imeli dosti časa za temeljite priprave in so bili 
nekateri dogodki bolj prepuščeni improvizaciji, ki pa jim je včasih 
tudi uspela. Bila pa je to do sedaj najdražja konferenca od ustano-
vitve IPA.

Otvoritev je bila v UNESCO centru v Parizu

Poleg navedenega so imeli organizatorji dodatne težave še zaradi 
stavke prometnih delavcev in kontrolorjev zračnega prometa, ravno 
na dan začetka konference. Tudi to je prispevalo k dodatni zmedi 
pri prihodih udeležencev.

Za demonstranti se pomika kolona policijskih vozil s pripadniki po-
sebnih enot

Policista iz enote za zavaro-
vanje demonstracij

36. KONFERENCA MEDNARODNEGA IZVRŠNEGA SVETA - IEC
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Tokrat se je prvič zgodilo, da obiskovalci konference, to je spremlje-
valci delegatov in opazovalcev ter ostali gostje, niso imeli poseb-
nega programa ogledov in obiskov, temveč so bili prepuščeni svoji 
iznajdljivosti ali pa so morali doplačati, da so jih Francozi popeljali 
po Parizu.

Kljub težavam, ki so jih imeli organizatorji, je uradni del konference 
potekal v skladu z dnevnim redom. Po nekaj proceduralnih zapletih 
glede pravočasnih prijav na konferenco, smo začasno iz IPA izklju-
čili Sejšele, saj že nekaj let ne izpolnjujejo obveznosti, ki jih določa 
mednarodni statut. Smo pa v polnopravno članstvo sprejeli Molda-
vijo, tako da se število sekcij ni spremenilo.

Omeniti kaže sklepe glede članskih izkaznic. Dogovorili smo se, da 
se izkaznice ali podobni dokumenti, ki jih nekatere sekcije dajejo 
sponzorjem in prijateljem IPE poenotijo oziroma se določijo med-
narodna pravila za take primere.

Po predstavitvi bodočih mednarodnih dogodkov smo tudi odobrili 
organizacijo svetovnega IPA kongresa na Cipru, leta 2015, in pa or-
ganizacijo Mednarodnega srečanja mladih, ki bo leta 2013 v Švici.
Naslednje leto bo konferenca v Romuniji.

Nekaj posebnega so bili dogodki po koncu konference.
Eno od večerij smo imeli na dveh ladjah, ki sta med večerjo pluli po 
Seni. Čeprav je bila noč, je breg pariške reke Sene zelo dobro osve-
tljen, tako da smo lahko opazovali Pariz tudi z ladje.

 
Eifflov stolp z ladjice na Seni

Nekaj posebnega je bilo polaganje vencev padlim pri Slavoloku 
zmage v centru Pariza.

Vsi udeleženci smo namreč zakorakali po Elizejskih poljanah, pribli-
žno polovica sekcij je imela s seboj tudi nacionalne zastave, nosilci 
pa so jih nesli na čelu sprevoda.

V ta namen so Francozi ustavili ves promet na Elizejskih poljanah 
za kakšno uro. Videti je, da so Francozi na take zapore, vključno z 
demonstracijami, že kar precej navajeni, zato večjih težav ni bilo.

Pod Slavolokom

Zdenko Prizmič
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Želja IPA sekcij Slovenije in Hrvaške je po-
stala resnična, o tem smo se lahko prepri-
čali na 4. skupnem srečanju ožjih upravnih 
odborov IPA sekcije Slovenije in IPA sekcije 
Hrvaške, ki ga je letos organizirala IPA Hrva-
ške in je potekalo, od 18. do 19. septembra 
2010, v hotelu Adriatik v Opatiji. Srečanja s 
sestankom se je udeležilo po sedem članov 
iz vsake sekcije.

Ob prihodu nas je sprejel predsednik IPA 
sekcije Hrvaška Miljenko Vidak ter ostali 
člani ožjega upravnega odbora.

Dež, ki nas je pričakal, je preprečil izvedbo 
programa v celoti. Tako smo morali izpu-
stiti del programa, in sicer turistični ogled 
mesta Opatija. Zato smo po kosilu izkoristili 
dano možnost in se s kolegi s Hrvaške IPE 
dogovarjali o novem skupnem sodelovanju 
na vseh področjih dela. 

Vsebina pogovorov med vodstvoma je tekla 
o sodelovanju obeh vodstev, sodelovanju 
IPA regionalnih klubov in o XX. IPA svetov-
nem kongresu. Oba predsednika sekcij sta 
ugotovila, da je sodelovanje med obema 
sekcijama zelo dobro.

Zvečer smo ob kulturnem programu spre-
mljali orientalske plese, ki so jih pripravile 
članice IPE in večer je minil ob poslušanju 
IPA ansambla. Poleg predstavnikov policije 
in občine Opatije je bilo na srečanju priso-
tnih tudi nekaj članov IPE iz Trsta.

Predsednik Stanislav Ficko se je v nagovoru 
zahvalil za povabilo, povedal je tudi, da je 
prav, da se tradicija nadaljuje in tako bo na-
slednje leto srečanje članov ožjega uprav-
nega odbora v Sloveniji.

 Vinko Otovič

Člani IPA Regionalnega kluba Nova Gorica smo se tudi letos odzvali 
na povabilo IPA sekcije Madžarske, in sicer regionalnega kluba iz 
Szolnoka na Madžarskem, da bi se udeležili tradicionalnem sreča-
nje IPA sekcij, ki je potekalo med 20. in 23. majem v mestu Szolnok 
na Madžarskem.  Srečanja so se poleg nas udeležili tudi klubi IPA s 
Češke, Slovaške, Romunije in Bolgarije. Osrednje dogajanje na sre-
čanju sta bili tekmovanji v športnem ribolovu in pripravi oz. kuha-
nju madžarske tradicionalne jedi - golaža.

Tako je ekipa ribičev, kot tudi ekipa, ki se je odločila za kuhanje 
golaža, v hudi  konkurenci (19 ekip) osvojila tretje mesto. Poseb-
na zahvala gre ekipi, ki je kuhala golaž. Sestavljali so jo: Drago in 
Ljubica KUMER, Milenka AMBROŽIČ, Ivan BRATUŽ in Jaka ČEFERIN. 

Ivan Ambrožič

SREČANJE IN SESTANEK Z VODSTVOM IPA HRVAŠKE V OPATIJI

TRADICIONALNO MEDNARODNO SREČANJE IPA V SZOLNOKU
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Predstavnika IPA Regionalnega kluba Nova Gorica sta, 5. 3. 2010,  družini pokojnega policista Aleksandra Lebana,  izročila  finančna 
sredstva solidarnostne pomoči IPA združenja.  Pokojni Aleksander Leban je vse do svoje prezgodnje smrti opravljal naloge prometnega 
policista na Postaji prometne policije Nova Gorica.

Bruno Ipavec
Predsednik IPA RK Nova Gorica 

Predstavniki IPE Regionalnega kluba Nova Gorica so, 28. 10. 2010, 
svojemu članu Vinku Zornu  izročili  zbrana sredstva solidarnostne 
pomoči IPA združenja. Vinko Zorn je  utrpel večjo materialno ško-
do v času poplav, ki so prizadejale območje naselja Bilje 18. in 19. 
septembra 2010.

Bruno Ipavec
Predsednik IPA RK Nova Gorica 
                                                                                                          

SOLIDARNOSTNA POMOČ ČLANOV IPA RK NOVA GORICA

SOLIDARNOSTNA POMOČ ČLANOV IPA RK NOVA GORICA
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Izgubili smo dragega prijatelja, ki se je nesebično razdajal za ideale 
IPA.

Danes se lahko člani slovenske IPE s ponosom  ozremo na prehoje-
no pot v preteklih  letih.  Naše vezi s prijatelji iz tujine, predvsem iz 
Avstrije in Italije, segajo v sedemdeseta leta. Seveda so bile takrat 
te vezi  bolj skrivnostne in le med posameznimi policisti.

Začetek devetdesetih let je bil za našo mlado državo ter hkrati za 
slovensko IPO še kako pomemben. V tem času, še pred ustanovitvi-
jo sekcije spomladi leta 1990, smo bili nekateri slovenski policisti 
že člani mednarodnega policijskega združenja. V svoje vrste so nas 
sprejeli prijatelji iz Avstrije, kjer smo bili pridruženi člani.  Naši ko-
legi z Gorenjske in Štajerske so pod vodstvom avstrijske Koroške in 
avstrijske Štajerske izvedli vse aktivnosti, da smo lahko 20. aprila 
1991 v Gozd Martuljku ustanovili IPA sekcijo Slovenije. To je bil za 
nas izjemen dan in trenutek, katerega veličine se zavedamo danes, 
mogoče celo bolj kot takrat.  

Dejavnost IPA organizacije ni ustavila niti vojaška agresija na Slove-
nijo, med katero smo se povezali s policisti po svetu in jih zaprosili 
za pomoč. Na naš poziv so se prvi odzvali prijatelji iz deželne sku-
pine za Štajersko iz Avstrije, ki so nam darovali precejšnja finančna 
sredstva.

Za nesebično pomoč , ki nam jo je v letih 1990  in 1991 nudil  častni 
predsednik IPA sekcije Avstrije dr. Hubert Holler,  se mu je IPA sek-
cija Slovenija zahvalila  s posebnim priznanjem 20. aprila 2001, ko 
je na Otočcu praznovala 10. obletnico ustanovitve.

Zasluga ustanoviteljev in njihovih prijateljev iz Avstrije, predvsem 
dr. Huberta Hollerja, je danes, 20 let kasneje, vredna toliko večjega 
spoštovanja, saj so prvi začutili, kaj vse lahko IPA nudi slovenski 
policiji in kaj lahko vsak od nas stori za to največjo policijsko dru-
žino na svetu. Misli in dejanja prijatelja Huberta nam bodo ostala v 
trajnem spominu.

Družini Holler in IPA sekciji Avstrije ob izgubi družinskega člana, 
člana IPA, predvsem pa dobrega in iskrenega prijatelja, v imenu IPA 
sekcije Slovenije izrekava iskreno sožalje.

Generalni sekretar:    Predsednik:
Ištvan Lipnik                           Stanislav Ficko

Prireditev je potekala v soboto, 17. aprila 2010, od 10. do 14. ure na 
parkirnih površinah trgovskega centra Mercator Primskovo, Cesta 
Staneta Žagarja 69,  v Kranju.

Namen prireditve je bil usmerjen predvsem v izpopolnjevanje o 
varni vožnji voznikov motornih koles in koles z motorjem. Vozniki 
so bili  povabljeni na posebej pripravljene poligone. V obliki šole 
varne vožnje so bile prikazane nekatere vaje in pravila vožnje za 
njihovo varnejšo udeležbo v prometu. Vzporedno so bile aktivnosti 
namenjene tudi drugim udeležencem v prometu, predvsem preko 
osveščanja o prometni preventivi in s prikazom demonstracije pro-
metne nesreče. Mlajšim je bil namenjen program v okviru  zaključ-
ne prireditve PASAVČEK 2010.

Izpolnjeni so bili cilji  z namenom opozoriti, da so vozniki koles z 

motorjem in motornih koles pogosto žrtve prometnih nesreč, izko-
ristiti znanje in izkušnje policistov ter ostalih strokovnjakov kot na-
svet za večjo varnost  voznikov koles z motorjem in motornih koles 
v prometu, osveščanje o pravilnem ravnanju v prometnih nesrečah, 
opozoriti in prikazati pravilno uporabo varnostnega pasu kot naj-
učinkovitejše naprave za zaščito vseh potnikov v osebnih vozilih.

Program, predviden z izvedbenim načrtom, je bil izveden, le v  drugi 
demonstraciji prometne nesreče je zaradi višje sile (vulkanski pe-
pel) izpadlo sodelovanje helikopterja slovenske policije.

Prireditev si je ogledalo okoli 4000 obiskovalcev. Organizatorji so 
beležili obisk 250- 300 motorjev, pri zaključku projekta PASAVČEK 
pa je sodelovalo okoli 250 otrok, ki so jih spremljali njihovi starši.  
Na prireditvi je bilo okoli 90 sodelujočih. 

IPA SEKCIJI AVSTRIJE IN DRUŽINI HOLLER

VARNOSTNO - PREVENTIVNA PRIREDITEV 
»VAŠA IZKUŠNJA – NAŠ NASVET - VARNO V ŽIVLJENJE«
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Slavnostna govornika na prireditvi sta bila župan Mestne občine 
Kranj g. Damijan PERNE in direktor Policijske uprave Kranj g. Simon 
VELIČKI.

Prireditev je bila tudi medijsko zelo podprta. Ves čas je bila oglaše-
vana na radiu Belvi in v reviji Motorist, ki  sta bila tudi medijska po-
krovitelja, članki so bili objavljeni v časopisu Gorenjski glas, preko 
Zveze motoklubov Slovenije, na motorističnem portalu Motosvet, 
na intranetu in internetu Policije, na GTV televiziji, izvedena je bila 
tiskovna konferenca v prostorih Mestne občine Kranj, plakatira-

nje oz. vabljenje pa se je ves izvajalo v Trgovskem center Mercator 
Kranj Primskovo.  

Organizator je za motoriste, ki so se prireditve udeležili, sodelujoče 
izvajalce, poskrbel tudi s prehrano, brezalkoholno pijačo in moto-
rističnimi rutkami IPA Slovenije - Moto klub. Prehrano in pijačo je 
zagotovila restavracija Mercatorja Kranj. 

Rajko Šimunkovič

IPA Regionalni klub za Koroško  je poleg družabnih in športnih aktiv-
nosti za svoje člane že pred devetimi leti organiziral tudi strokovna 
posvetovanja in okrogle mize, ki so namenjene tudi širši javnosti. 
Od takrat redno pripravljamo posvetovanja o aktualnih temah, ki 
jih nikoli ne zmanjka. Pri pripravi  programa dela za leto 2010 smo 
bili enotnega mnenja, da je v naši regiji, kot tudi v naši državi in na 
celotnem planetu, zelo aktualna problematika varovanja in ohra-
njanja okolja. Gre za problem, o katerem se v zadnjem času precej 
govori, kljub napredku na tem področju pa se še vedno naredi pre-
malo za izboljšanje in ohranjanje našega planeta.    
V sredo, 10. 11. 2010, ob 11. uri je IPA RK Koroška v sodelovanju s 
Policijsko upravo Slovenj Gradec in ob podpori Mestne občine Slo-
venj Gradec ter IPA sekcije Slovenije izvedla okroglo mizo na temo 
ekologije z delovnim naslovom »VARUJMO OKOLJE – SKUPAJ NAM 
BO USPELO«. 

Okrogle mize so se udeležili predstavniki gozdarstva, lovskih dru-
žin, koroške ribiške družine, planinskih društev, učenci osnovnih 
šol in tisti, ki mladino vzgajajo (mentorji oz. socialni delavci šol v 
regiji), predstavniki lokalnih skupnosti in mediji, kot tudi predstav-
niki IPA sekcije Slovenije, IPA RK klubov, prav tako pa tudi policisti 
PU Slovenj Gradec. Skupno je bilo okoli 130 udeležencev. 

Na okrogli mizi so bile obravnavane naslednje teme:
1. Vloga policije na področju varovanja okolja, ki sta jo predstavila 
Miro ZUPANC, inšpektor za posebne naloge, in Branko SOVINC; višji 
krim. inšpektor s PU Slovenj Gradec,
2. Posegi v naravo in njihov vpliv na eko sistem, ki jo je predstavil 

Drago KRIŽAN, gozdarski in lovski inšpektor, IRSKGP, enota Celje, 
izp. Dravograd, 
3. Vloga medobčinskega inšpektorata Koroške pri varovanju okolja, 
ki jo je predstavila mag. Jelka KLEMENC, vodja medobčinskega in-
špektorata Koroške,
4. Ravnanje z odpadki na Koroškem, ki jo je predstavila Teja Račnik, 
univ. dipl. biol., predstavnica JP Komunala Slovenj Gradec. 

V vseh predstavljenih temah ter komentarjih poslušalcev in odgo-
vorih na vprašanja, je bila poudarjena vloga skupne skrbi za čistej-
še okolje in nujnost povezovanja vseh organov, ki delujejo na tem 
pomembnem področju. Posebej je bila izpostavljena teza gozdar-
skega in lovskega inšpektorja »biti v gozdu gost«, kar pomeni, da se 
moramo v gozdu in naravi obnašati kot gostje, to je, da jo spoštuje-
mo, saj jo bomo le na ta način obvarovali tudi za naše potomce. Ob 
tej priliki smo izdali tudi zbornik, ki smo ga razdelili udeležencem, 
še posebej predstavnikom šol, objavljen pa je tudi na naših spletnih 
straneh.
 
V imenu IPA RK za Koroško se ob tej priliki zahvaljujem vsem no-
silcem tem, vsem, ki so kakorkoli pomagali pri pripravi in izvedbi 
tega posveta – PU Slovenj Gradec, Mestni občini Slovenj Gradec, 
IPA sekciji Slovenije in seveda celotnemu organizacijskemu odboru 
in vsem ostalim, ki  ste prispevali k izvedbi tega posveta, seveda pa 
zahvala velja tudi vsem, ki ste se posveta udeležili ter medijem, saj 
je le s tem dobil svoj pravi pomen.

Srečko Lampret

OKROGLA MIZA »VARUJMO OKOLJE – SKUPAJ NAM BO USPELO«
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IPA RK Gorenjska je za svoje člane in prijatelje organiziral izlet na 
Azurno obalo v Francijo, ki je potekal med 30. 9 in 3.10.2010. Vo-
denje izleta je bilo zaupano strokovnemu vodstvu osebja  turistične 
agencije Levanta z Jesenic. Izleta se je udeležilo 82 članov in sim-
patizerjev IPA.

V poznih večernih urah smo, 30 .9. 2010, krenili proti cilju in po 
nočni vožnji skozi Slovenijo in Italijo v dopoldanskem času prispeli 
v Francijo – cote d' Azour. 

Skupinski posnetek na plaži

Prvi postanek in ogled smo opravili v mestu Nica, ki leži tik ob sre-
dozemskem morju. Tu smo se sprehodili po znameniti angleški pro-
menadi, si ogledali rusko kapelico in glavni trg italijanskega heroja 
– Garibaldija. Glede na to, da gre za tipično mediteransko podne-
bje, za katero so značilne številne dišave, smo si v mestu Grasse 
ogledali eno bolj znanih izdelovalnic parfumov, kjer smo imeli mo-
žnost nakupa originalnih francoskih parfumov.

Ogled parfumerije                                           

Le ena izmed fontan

Noč smo dočakali v mestu Cannes – mestu romantike in filmske in-
dustrije. Po večernem ogledu znamenite promenade de la Crosset, 
ki poteka tik ob sredozemskem morju, ob kateri stojijo najimeni-
tnejši hoteli, smo si privoščili nočni počitek v hotelu Etap v samem 
središču mesta.

Večerni sprehod                                           

 Cannes ponoči zaživi

Naslednji dan smo se od-
peljali do mesta Aix-en-
Provence, ki ga imenujejo 
tudi mesto fontan. V njem 
so živeli znani in slavni lju-
dje (dobri kralj Rene, Emile 
Zola). Po ogledu znamenite catedrale St. Sauveur in sprehodu po 
mestnem jedru smo poskusili specialiteto Aixa imenovano calis-
sons. 

Prihod v Aix-en-Provence

Noč smo ponovno dočakali v mestu Cannes, kjer smo se po večer-
no - nočnem sprehodu po mestnem jedru, ogledu marine, mestne-
ga obzidja in promenadi odpravili na zasluženi nočni počitek.

Zadnji dan izleta smo se po jutranji vožnji z avtobusom po sami ri-
vieri cote d' Azour odpravili proti znameniti kneževini Monaco. Tu 
smo si ogledali znamenito igralnico Monte Carlo, luksuzne hotele, 
knežjo palačo in pa znameniti Grand Prix, ki poteka po ulicah Mo-
naca.

IZLET NA AZURNO OBALO Z IPA RK GORENJSKA
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Igralnica – Casino Monte Carlo                    Znameniti ovinek dirke Grand prix

Po končanem ogledu kneževine Monaco smo se polni vtisov odpra-
vili proti domu, kamor smo prišli v zgodnjih jutranjih urah.

Zoran Janjoš

Med 17. in 19. septembrom 2010 smo se člani IPA RK Gorenjska 
odzvali povabilu IPA Pavia v Italiji. Udeležili smo se mednarodne-
ga policijskega turnirja v nogometu, ki je potekal v mestu Pavia. 
Med seboj so se pomerile ekipe iz Italije, Slovenije, Španije, Grčije, 
Nemčije, Češke, itd. Tekmovanje je potekalo v skupinah, na koncu 
pa nam je zmanjkalo kanček športne sreče za uvrstitev na 3. mesto. 
Tako smo po zadnji tekmi, ki smo jo izgubili z 1:3, osvojili 7. mesto 
od 24 ekip. 

Po razglasitvi najboljših ekip je sledila zabava ob dobri hrani, pijači 
in glasbi vse do poznih večernih ur, ko smo se vrnili domov z odlo-
čitvijo, da se v letu 2011 ponovno vidimo.

Roland Brajič

Obveščamo vas, da bo tudi naslednje leto za otroke člane IPA Slo-
venije, v starosti 16 ali 17 let, organizirano druženje mladih, ki bo na 
Irskem, v času med 24. julijem in 7. avgustom 2011.

IPA Irska prireja 14-dnevno srečanje mladih, ki bo zajemalo poto-
vanje skozi najbolj spektakularne dele Irske, ki se začne v Dublinu, 
nadaljuje v Templemoreju in Tipperary. Ogledali si bodo delovanje 
policijskih izobraževalnih centrov, kjer jim bodo prikazali njihovo 
delovanje. Nato se ponovno vrnejo v Dublin, kjer tudi zaključijo s 
programom.

Kdor si želi izvedeti več, si lahko prebere celotni program, ki se na-
haja na spletni strani IPA Irske https://www.ipaireland.ie/news.php. 

Kdor bi želel spoznati zeleno deželo Irsko, njene tradicije, običaje, 
zgodovino ter ljudi, ki tam prebivajo, in je star 16 ali 17 let, naj starši 
oddajo prijavnico, ki jo dobijo na spletni strani: www.ipaslovenija.

org. Cena 14-dnevnega izleta je 700,00 €. Ob prijavi je potrebno 
plačati 100 €, ostali znesek pa do 24. marca 2011, (prevoz v to ceno 
ni vključen). Polovico najcenejšega prevoza krije IPA sekcija Slove-
nije po predložitvi plačanega računa. Vsaka sekcija lahko prijavi 
enega mladostnika.

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

Če bosta prijavljena več kot dva kandidata, bo o prijavi odločal 
upravni odbor IPA sekcije Slovenije v mesecu februarju 2011. Vse 
ostale informacije, prijavnico in program dobite na spletni strani 
www.ipaslovenija.org, od 07.12.2010 dalje.

Vinko Otovič 
Podpredsednik IPA sekcije Slovenije

UDELEŽBA ČLANOV IPA RK GORENJSKA 
NA TRADICIONALNEM  NOGOMETNEM TURNIRJU V PAVIJI, V ITALIJI

SREČANJE MLADIH 2011
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Jungfrau - mogočno pogorje Bernskih Alp v vzhodni Švici, ki je 
svetovno znana po svoji burni plezalni zgodovini in najvišji zobati 
železnici v Evropi. V gorski skupini je najbolj znan Eiger 3970 m s 
svojo znamenito severno steno, Monch 4.099 m in najvišjim vrhom 
Jungfrau 4158 m. 

Člani IPA RK Nova Gorica, ki so hkrati tudi člani športnega društva  
»GAMS«  iz Kobarida,  Bine, Ljubo, Vlado, Mitja, Danica, Damjan in 
Jordan, so se odločili, da osvojijo markanten in mogočen Monch. 

Iz Kobarida so se proti 750 km oddaljenemu cilju Lauterbrun-
nen v Švici,  preko prelazov St. Gothard in Sustenpas, odpeljali  
29.6.2010. Z zobato gorsko železnico so se odpeljali po čudovitih 
travnikih in skozi temačen 7 kilometrov dolg tunel skozi goro Eiger 
na najvišjo železniško postajo v Evropi Top of  Evrope, Jungfraujoch 
3475 m visoko. 

Pot so nadaljevali peš po ledeniku  do planinske koče Monchjoch-
hutte na višini 3657m, kjer so prespali. Naslednjega dne so vzpon 
nadaljevali po zasneženem grebenu proti vrhu gore Monch. Po do-
brih 3 urah vzpona v težkih razmerah so zasluženo dosegli vrh. Po 

vrnitvi v dolino so naslednjega dne v bližnjem Murrenu preplezali še 
atraktivno ferrato in se počasi odpeljali proti domu.

Foto: Stanko Balažič
Bruno Ipavec

IPA RK Gorenjska je tokrat že tretjič pripravila kolesarski izlet. Leto-
šnja trasa je bila zelo zanimiva in poleg rekreativnega pomena tudi 
poučna, saj je potekala po dolini Triglavskega narodnega parka, in 
sicer od Zgornje Radovne do Krnice. Vodja kolesarskega izleta je 
bil Darko Kejžar, ki se je spremenil v pravega turističnega vodnika. 
Udeleženci smo namreč spoznavali tudi del zgodovine na celotni 
trasi kolesarjenja. Kolesarski izlet je bil zanimiv, o tem se lahko pre-
pričate, če preberete naslednja  članka udeležencev kolesarskega 
izleta. Sam sem se ga udeležil kot spremljevalna ekipa, saj je moral 
nekdo poskrbeti,  da udeleženci slučajno ne bi»dehidrirali« ali če bi 
kdo potreboval kakšno drugo pomoč …

Vinko Otovič

VZPON ČLANOV IPA RK NOVA GORICA  NA MONCH (4099 m)

IPA KOLESARSKI IZLET 2010
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Kar nekaj se nas je zbralo v soboto, 4. septembra. Odzvali smo se 
povabilu IPA RK Gorenjske. Udeležili smo se družinskega kolesar-
skega izleta na relaciji od Zgornje Radovne do Krnice in nazaj. Vsi 
pa smo imeli isti cilj –sprostiti se, zabavati, družiti v zelenem okolju 
prelepe Gorenjske in predvsem - za nekaj uric pozabiti na vsakdan. 
Lahko rečem – uspelo nam je. 
Mi, štirje Štajerci – Jože, Karmen, Frenk in Helena – smo na pot kre-
nili že ob 6. uri zjutraj z namenom, da ne zamudimo na zbirno me-
sto. Še prejšnji dan so nemirno zvonili telefoni in potekala so posve-
tovanja, ali naj gremo na pot ali ne. Vremenska napoved namreč ni 
bila nič kaj obetavna za kolesarjenje v naravi. Po ugotovitvi, da nam 
par kapljic dežja pač ne more škoditi, je padla odločitev, da bomo 
šli. In kot že rečeno, ob pol deveti uri, v soboto, nas je Jože varno 
pripeljal na zbirno mesto pred gostilno Psnak. Seveda je zadnjih ne-
kaj kilometrov zvesto sledil navodilom  navigacijskega sistema. 
Vsi smo nekako prestrašeno zrli v megleno jutro. Moški del je takoj 
začel s pripravo koles, ženski del pa je veselo opazoval dogajanje. 
Z vsako minuto nas je bilo na zbirnem mestu vedno več. Tako se 
je zbrala prijetna druščina, kateri je dobrodošlico izrekel gospod 
Vinko. Prav fino smo se počutili, bili smo edini štirje Štajerci med 
Gorenjci. Dare, vodja izleta, nas je seznanil s predvidenim potekom 
kolesarskega dneva in že smo zajahali svoje konjičke – beri kolesa 
-  in se veselo podali na pot. Jutro je bilo še vedno megleno, o son-
cu ni bilo niti malo sledu, a to ni pokvarilo veselega pričakovanja.
Kolesarska pot nas je vodila skoraj v celoti po makadamski cesti, v 
objemu gozda, pašnikov, vasic, blagem kancu navzdol. Seveda se 
je ta klanec ob povratku spremenil v klanec navzgor. A o tem takrat 
še nismo razmišljali. Tu in tam nas je prehitel kakšen avto. Vsakega 
smo glasno naznanjali – kot v otroški igri telefon. Predvsem zato, 
da se izognemo kakšnemu neprijetnemu srečanju. Med potjo smo 
imeli postanke na mestih, za katera bi bilo škoda, če si jih ne bi 
ogledali. Seveda je vodja izleta, tokrat v vlogi že kar turističnega 
vodnika – Dare, poskrbel, da smo si  ogledali Gogalovo lipo, stari 
Psnakov mlin in žago, jezero, kjer so včasih kopali kredo. Ustavili 
smo se ob ostankih vasi, ki so jo med II. svetovno vojno požgali 
Nemci.  Misel na tiste čase nas je kar malo zresnila. Pot nas je vo-
dila tudi do Napoleonovega kamna. In na vsakem postanku nam je 

Dare izdal zanimivost kraja postanka. Noge pa so kar same vrtele 
pedala, le zadnji del prvega dela poti je, predvsem za ženski del 
ekipe in otroke, poskrbel za rdeča lička. In kako so trpele prestave 
na kolesih!!! Prispeli pa smo v čudovito Pokljuško sotesko oz. Po-
kljuško luknjo. Čudovit kraj za sprostitev duše!!! Povsod okrog nas 
zelenje, voda, tišina, petje ptic … Za vsakim prehojenim korakom 
pa se nam je odkrivala še lepša narava. In vso to lepoto je za povrh 
obsijal še sonček, ki je pregnal oblake. Kako prav so prišla sončna 
očala.  Naš, štajerski del ekipe, se kar ni mogel nadihati čistega 
zraka in nagledati vseh teh lepot. In zavest - da kolesarimo in se 
sprehajamo po delu Triglavskega narodnega parka – to nas je še 
toliko bolj navduševalo. Res je lep ta gorenjski košček Slovenije!
Po kakšni uri sprehoda po Pokljuški luknji, kjer smo nekateri za-
man klicali Kekca, drugi pa iskali pravljična bitja v tej pravljično 
lepi pokrajini, smo ponovno »zajahali« naše konjičke. Tokrat je pot 
vodila večji del navkreber. A smo zdržali. Kako ne bi, ko pa so naši 
spremljevalci v avtih na vsakem postanku poskrbeli za osvežitev. In 
prispeli do že znanega cilja – gostilne Psnak. Hiteli smo pospravlja-
ti kolesa, kajti grmenje in temni oblaki niso obetali nič lepega. Ko 
smo sedli za mizo v prijetnem, domačem vzdušju lastnika gostil-
ne, je pričelo deževati. Mi, srečni, da nam je uspel tako lep izlet, 
pa smo se z veseljem krepčali z domačo joto in krapi. Krapi, ja, ta 
pojem smo pa morali Štajerci in Gorenjci že na začetku druženja 
razjasniti. Kajti beseda »krap« v teh dveh narečjih pomeni nekaj po-
polno različnega. Krap - po domače - na našem koncu pomeni pu-
stni krof. Ampak  teknejo pa eni in drugi!!!! In povrh še dobra pijača, 
kavica, klepet v prijetni družbi. Dan je bil res popoln … Zagotovo je 
minil prehitro!!!  
Ko smo se poslavljali od naših gostiteljev in organizatorjev tega ču-
dovitega izleta po Gorenjski, smo bili prav veseli povabila na nove, 
podobne izlete. Z veseljem pridemo. Kako ne bi, ko pa je bila izku-
šnja tega sobotnega dne tako čudovita. Pohvala organizatorjem za 
brezhibno organizacijo in vodenje. Še vreme je bilo pod njihovim 
nadzorom… Ravno pravšnje za popotovanje s kolesi – za veter v 
laseh. 

Štajerski kolesarji: Jože, Karmen, Frenk in Helena

Po uspešno zaključenih dopustih in privajanju na delo  sem zasledil 
obvestilo IPA RK Gorenjske o družinskem kolesarskem izletu na re-
laciji Zgornja Radovna- Krnica. Obisk Gorenjske oz. neokrnjene na-
rave in Triglavskega narodnega parka pa vsekakor pomeni prijeten 
enodnevni odklop od napornega in stresnega vsakdana.
 
S seboj sem povabil ženo Karmen ter prijatelja Heleno in Miša. Dan 
smo preživeli v prijetni družbi. Po zaslugi odlične organizacije Dare-
ta, predsednika Vinka ter domačinov nas je kolesarski izlet napolnil 
z energijo in prijetnimi občutki.
 
Bil je naš prvi kolesarski izlet z IPO RK Gorenjska, vsekakor pa za-
gotovo ni bil zadnji.
 
Jožef  Kolarič                                                                                                                                           
PP Ptuj

KOLESARSKI IZLET

KOLESARSKI IZLET IPA RK GORENJSKA, DNE  4. 9. 2010
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Dvanajstič zapored so člani IPA Regionalne-
ga kluba Nova Gorica, v soboto, 9. oktobra 
2010,  organizirali kolesarsko tekmo »vzpon 
na Sabotin«.  Kolesarska tekma je že deve-
tič zapored štela tudi za pokal IPA Slovenije. 
Udeleženci tekme so se v lepem sončnem  
vremenu zbrali na štartnem  mesto v bliži-
ni naselja Prelesje ob reki Soči. Po strmem 
vzpenjanju po progi v dolžini 4,6 kilometrov, 
z višinsko razliko 350 metrov, so pot  nada-
ljevali po lepi panoramski asfaltirani cesti 
še 5 kilometrov do vrha Sabotina. 

Zaključek tekme se je nadaljeval ob zaslu-
ženi malici in pijači, ki sta tradicionalni za to 
območje. Pred zaključkom druženja so bili  
razglašeni še zmagovalci tekme in pokala 
IPA Slovenije.   

Zmaga je tudi tokrat pripadla ekipi IPA ko-
lesarjev iz Ljubljane, pred kolesarji  iz Nove 
Gorice in Postojne. Najhitrejši kolesar na 
tekmi je bil Tomaž Setničar iz Ljubljane, 
pred Danijelom Žnidarjem  iz Nove Gorice in 
Markom Pleteršnikom iz Ljubljane. 

V tekmovanje za pokal IPA Slovenije šte-
jejo poleg kolesarske tekme na Sabotin še 
vzpon na Kal, vzpon na Slivnico in vzpon v 
Logatcu. Najboljša ekipa je bila tudi tokrat 
ekipa Regionalnega kluba iz Ljubljane.  Eki-
pi kolesarjev iz Nove Gorice in Postojne sta 
se morali zadovoljiti z drugim oziroma tre-
tjim mestom.

Bruno Ipavec
Predsednik IPA RK Nova Gorica                                                            
                                                                                          

V nedeljo, dne 12.septembra, je IPA Regionalni klub Koper organizi-
ral za člane iz vse Slovenije enodnevni izlet v italijanski Rivolto, kjer 
je sedež znamenite italijanske vojaške akrobatske skupine Frecce 
Tricolori, ki so, v dneh od 11. in 12. septembra 2010, praznovale 
svojo 50. obletnico ustanovitve. Odziv članov IPA je bil nenormalno 
velik, saj smo morali najeti še en dodaten avtobus. 
Člani so se zjutraj zbrali v Kopru in nato odpotovali v Rivolto, kjer 
sta bila oba avtobusa spuščena na parkirna mesta, ker smo si pra-
vočasno priskrbeli akreditacije. V prelepem sončnem dnevu so si 
udeleženci (ki naj bi jih bilo okrog pol milijona) »aeromitinga« ogle-
dali predstave domače akrobatske skupine in vrsto tujih skupin, ki 
so bile povabljene na praznovanje. Milan Marinšek, podpredsednik IPA RK Koper 

Člani moto kluba IPA RK Gorenjske smo v letošnjem letu izvedli že 
6. srečanje motoristov,  članov IPA MK Slovenije in  žegnanje jekle-
nih konjičkov.
Prireditev smo izvedli, dne 8. maja 2010, na območju Občine  Kranj-
ska Gora. Zbor motoristov – člani IPA moto klubov in ostalih moto-
ristov, ki so bili vabljeni na srečanje preko medijev in oglaševanja 
na spletnem portalu MOTO SVET, so se zbrali  na Dovjem pri spome-
niku Jakoba Aljaža med 9.00 in 12.00 uro.
Ob 12.00 uri je sledilo žegnanje motorjev, ki ga je opravil župnik  z 
Dovjega.
Po končanem žegnanju  je bila organizirana promocijska vožnja sko-
zi Kranjsko Goro do Rateč in Planice, kjer je pri smučarski letalnici 

sledil postanek, nato pa je pot vodila nazaj v Kranjsko Goro, kjer je  
sledilo kosilo za udeležence prireditve in družabno srečanje, ki se 
je zaključilo ob 16.00 uri. 
Prireditve se je udeležilo 80 motoristov. Glede na zelo slabo vreme, 
saj je ves čas močno deževalo po celi Sloveniji, smo z  udeležbo 
motoristov  več kot zadovoljni, kar pomeni, da je prireditev dobro 
organizirana in  motoristi  (kljub zelo slabemu vremenu in nizkim 
temperaturam) radi  prihajajo na srečanje  IPA MK GORENJSKA v  
Kranjsko Goro. 

Boštjan KNIFIC 
IPA RK Gorenjska

KOLESARSKO TEKMOVANJE ZA POKAL IPA SLOVENIJE » SABOTIN 2010«

IZLET ITALIJANSKE VOJAŠKE AKROBATSKE SKUPINE 
“FRECCE TRICOLORI” V RIVOLTU 

6. SREČANJE IPA MOTO KLUBA SLOVENIJE 
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»Poskusi, šele takrat boš ugotovila, če je to zate.« S to mislijo sem 
se odpravila na nepozabne 10-dnevne počitnice v Švico k IPA druži-
ni Bader (Moniki, Thomasu in Samuelu). 
Vse skupaj se je začelo bolj za šalo kot zares. Moj oče, ki je po po-
klicu policist in dolgoletni član IPE, je na domači strani zasledil, da 
je med člani IPE možna mednarodna izmenjava otrok. Moja velika 
želja je bila in seveda še vedno je, da bi znala vsaj dva svetovna 
jezika, angleščino in nemščino. Ker pa je bila nemščina moj šibkejši 
člen, mi je oče predlagal, da bi obiskala eno izmed IPA družin v 
nemško govorečih državah. »Sama v tujo državo?« že sama misel je 
bila nekaj posebnega, vznemirljivega. To je bilo zame nekaj novega 
in seveda drugačnega. Časa za premislek sem imela veliko, saj še 
nisem dopolnila 14 let in sem bila tako rečeno še premlada. Počasi 
sem pozabila na to misel in sploh nisem več razmišljala o tem. Lah-
ko bi rekla, da si je tega skoraj bolj želel oče kot jaz in zato me je čez 
eno leto zopet spomnil na to. Lahko rečem, da mi je bilo vseeno, 
ker je bilo to pravzaprav res, pa še nova izkušnja v mojem življenju.
Na razpolago sem imela Avstrijo, Nemčijo ali Švico. Prav gotovo se 
sprašujete, zakaj prav Švica. Zame je bila to nedotaknjena država, 
saj še nikoli nisem bila tam in je bila zame kot nekakšen izziv (nova 
država, novi ljudje in nov način življenja). 

Veselila sem  se teh poletnih počitnic, saj sem vedela, da me čaka 
nova pustolovščina. Dnevi so hitro minevali in manjkal je le še te-
den do mojega odhoda. Ta teden je bil kar precej nemiren, saj me 
je že začelo skrbeti, kako se bom tam sploh lahko znašla. Kaj če jim 
ne bom všeč? Kaj če mi bo dolgčas? Kaj če bom pogrešala družino? 
In še mnogo drugih predsodkov je bilo, kar je bilo glede na moj 
položaj seveda normalo. 
Kmalu pa se je na koledarju pojavil 18. julij, dan mojega odhoda v 
Švico. Starši so me odpeljali na letališče Jožeta Pučnika v Ljubljani. 
Vso pot do letališča sem premišljevala, kako bo na letališču. Tega 
sem se res zelo veselila. Pred tem sem letela le enkrat in občutek 
je bil izjemen. 
Prispeli smo eno uro pred mojim odhodom, se takoj »čekirali« in ker 
je bilo še dovolj časa spili še jutranjo kavico. Takrat me je zgrabila 
rahla panika, česar seveda nisem tako očitno pokazala, saj vendar 
nisem želela, da se zaradi mojega začetniškega strahu vse poruši. 
Poslovili smo se na hitro in odšla sem, kot pravi moj oče »novim do-
godivščinam naproti.« Do letala je vse potekalo gladko, takoj sem 

našla pravi avtobus in se z njim zapeljala do letala za Zürich. 
Let je bil zelo nemiren, zato sem bila ob prihodu kar precej utruje-
na. Kar me je pa seveda kmalu minilo, saj sem se takoj po pristanku 
izgubila. Ker sem letela šele drugič in nisem bila preveč pozorna, 
sem šla za tistimi, ki so prestopali na drugo letalo. To sem ugotovila 
šele takrat, ko smo čakali v vrsti za ponovno »čekiranje«. Na srečo 
me takrat ni zagrabila panika. Mirno sem odšla po isti poti nazaj, od 
koder smo prišli in tokrat za spremembo gledala napise, ki so viseli 
nad mano. Kmalu sem našla svoj kovček ter se nekoliko prestraše-
no odpravila proti izhodu. 

Vrata ob izhodu so se odprla, zagledala sem veliko neznanih obra-
zov, ampak kljub temu sem kmalu našla svojo IPA družino. To so 
bili zagotovo oni, saj so imeli majhen plakat, na katerem sta bila 
zapisana moje ime in priimek.  Ker sem bila jaz tista, ki sem jih prva 
prepoznala, sem jih takoj ogovorila. Vse se je zgodilo tako hitro, da 
še sama ne vem, kako mi je uspelo. Kmalu sem ugotovila, da so zelo 
prijazni in prijetni ljudje in takoj pozabila na predsodke, ki sem jih 
imela pred odhodom. Za kakšnih par minut me je poklical oče, saj 
sem zaradi navdušenja pozabila poklicati domov. Ta klic je bil bolj 
monolog, saj je večinoma govoril oče, ker jaz še pravzaprav nisem 
uspela zajeti sape. Na letališču smo še spili pijačo in se odpravili v 
majhno mestece Bubendorf, kjer so stanovali. Vso pot do tja sem 
prespala. 
Ker ima Švica veliko prebivalcev glede na njeno površino, sem mi-
slila, da so stavbe tam vse natrpane skupaj in da živijo v stanovanj-
skem bloku. Ampak sem se zmotila. Kmalu smo se ustavili pred 
prijetno hišo. 
Monika mi je najprej razkazala hišo in mi »predstavila« njihove tri  
prisrčne muce. Poudariti pa moram tudi to, da sem imela svojo 
sobo, kar mi je bilo izredno všeč, saj sem tako čez dan lahko imela 
tudi kaj časa zase in ob večerih pogledala še kakšen film. 
Popoldne smo se zapeljali do bližnjega mesta, kjer smo si z gondo-
lami ogledali to gorato švicarsko pokrajino ter se sprehodili po goz-
dni poti v bližini slapov. Ob koncu pa smo se utrujeni vrnili domov. 
Naslednji dan pa je bil nepozaben, saj sem se preizkusila v pleza-
nju. Obiskali smo Kletterpark Balmberg. Pravzaprav me je bilo tega 
sprva kar malo strah, ampak so me na koncu le prepričali in moram 
povedati, da če ne bi poskusila, bi mi bilo prav gotovo žal. Najprej 
nas je pozdravil inštruktor z nekaj navodili, ki jih je moral posebej 

ŠVICA PRIHAJAM
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Leto 2010 je bilo živahno in prepredeno z dogodki, ki so nam, našim 
družinam in prijateljem polepšali marsikateri dan.

Vsebina našega delovanja je usmerjena v izvajanje mota »Služimo 
v imenu prijateljstva«. Zavedamo se, da je dejavnost kluba odvisna 
od programa dela  upravnega odbora, zagnanosti številnih posa-
meznikov, ki sprejete naloge udejanjajo v praksi in finančnih sred-
stvih, s katerimi razpolagamo. V minulem obdobju delovanja IPA 

Regionalnega kluba Štajerska so se člani  najraje družili pri sodelo-
vanju in organizaciji različnih športnih, kulturnih in drugih priredi-
tev. Bili smo organizatorji različnih obiskov  posameznikov in skupin 
iz tujine kot tudi izletov za naše člane. 

Mednarodna dejavnost naših članov je usmerjena v  poglabljanja 
že vzpostavljenih prijateljskih vezi in navezovanje novih.  Vsa leta  
skrbno negujemo prijateljske vezi s člani IPA Marburg, Karlsruhe 
in v zadnjem času tudi s člani IPA iz Berlina v Nemčiji, z deželno 
skupino Štajerske, s člani IPA lokalnega kluba iz Lipnice in drugimi 
klubi iz Avstrije.
Sodelujemo  tudi z našimi  sosedi s Hrvaške, predvsem iz Varaždina, 
Čakovca  in Medžimurja, s katerimi smo se sestali v mesecu juniju 
na Ptuju. Obisk smo jim vrnili, ko smo se avgusta  sestali z njimi v 
Varaždinu na njihovi največji kulturni prireditvi.

Člani  upravnega odbora smo v oktobru gostili v Mariboru člane 
deželnega upravnega odbora IPA Štajerske iz Avstrije. Na tem sre-
čanju smo se pogovarjali o možnostih nadaljnjega sodelovanja. 
 
Bogata kulturna in izletniška dejavnost našega kluba ni znana samo 
našim članom, temveč tudi širom Slovenije. Skoraj ni dežele v Evro-
pi, kjer še nismo bili. Naša potepanja po Evropi so pritegnila tudi 
številne člane iz drugih regionalnih klubov. 

zame govoriti v knjižni nemščini in nato sva se s Thomasom podala 
na drevesa. Proge so bile razdeljene po barvah in so se stopnjevale 
po težavnosti. Z barvami nisva imela nobenih težav. 
V nedeljo pa smo si ogledali mesto Basel, meni na ljubo smo obi-
skali še nekaj trgovin in si ogledali tamkajšnjo cerkev ter se peljali s 
čolnom.  Kar pa je bilo zame nekaj novega, je bilo to, da so se ljudje 
ob rekah oblekli v kopalke, ostale stvari so dali v nepremočljivo vre-
čo ter se prepustili toku vode.
Naslednji dan pa smo šli v Luzern. Ogledali smo si še Pilatus, kjer 
sem se preizkusila v vožnji tako rečenega boba, ki mi je bil zelo 
všeč, ter nazaj grede peš prehodili gorske poti. Pozneje smo si ogle-
dali še samo mesto, ki mi je bilo najbolj všeč med vsemi mesti, ki 
sem jih obiskala v Švici. Pri bližnji vodi smo nahranili lačne labode 
in race, ki so kar sami prišli do nas. Nato smo obiskali muzej Gelt-
schergarten, kjer so bila najbolj zanimiva ogledala, ki te naredilo 
debelega, suhega, velikega, majhnega ter labirint, ki je sestavljen 
iz ogledal, se pravi kamor koli si pogledal, si videl sebe. Pri iskanju 
izhoda pa mi je žal moral pomagati Samuel.   

Na vrsto pa je prišel tudi Bern, ki je glavno mesto Švice. Njegov 
prepoznavni znak pa so medvedi, ki smo si jih ogledali tudi v živo. 
Sredi mesta ima ena medvedja družina ves svoj prostor ograjen. 
Tako jih lahko vidi vsak turist, ki pride mimo. Tu smo srečali res 
veliko japonskih turistov. Spotoma smo se ustavili pri hiši, v kateri 
je 3 leta živel Einstein. Po vseh poteh Berna nas je vodil Thomasov 
prijatelj. Ob koncu pa smo se ustavili še v eni izmed tipičnih švicar-
skih gostiln.
Naslednji je bil na vrsti stari Rim… V enem izmed mest smo si ogle-
dali ostanke zgradb iz časa Rimljanov ter muzej, kjer je z lutkami 
predstavljeno njihovo življenje.
Priložnost sem imela spoznati tudi Monikinega bratranca Reneja, 
njegovo prijazno ženo Melanie in njunega ljubkega sinčka Leona, ki 
mi je bil takoj všeč. Ker so se prav v soboto selili, sem jim z veseljem 
priskočila na pomoč. 
Dan pred mojim odhodom pa smo se sprehodili po Tierparku  Gol-
dau. Tu smo videli veliko različnih živali in lahko smo sami hranili 
srne in koze, ki so bile zaradi hrane rahlo napadalne. Ena izmed njih 
je Sämiju z glavo rinila v naročje, kjer je držal hrano, kar je bilo se-
veda izredno smešno. No, in moje počitnice v Švici so se počasi bli-
žale koncu. Pozno popoldne smo si še ogledali Bundesbriefmuse-
um, kjer je shranjena pomembna listina za njihov kanton. Ob koncu 
pa smo obiskali še Thomasovo sestro, njenega moža in njuna 2 psa.
Monika, Thomas in Samuel so bili moja 10- dnevna družina, od ka-
tere sem se lahko veliko naučila, pa ne samo nemščine. Moj zaklju-
ček je ta, čeprav se nisem veliko naučila samega jezika, saj je bil to 
pravzaprav prekratek čas za to, sem imela priložnost spoznati nove 
ljudi, njihov način življenja, ki je prav gotovo drugačen kot pri nas.
Naslednji dan sem se z lepimi spomini vrnila nazaj v Slovenijo.

Anja Kleindienst

REGIONALNI KLUB IPA ŠTAJERSKA V LETU 2010
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V soboto, dne 26.junija, je IPA Regionalni klub Koper organiziral že 10. tradicionalno srečanje članov IPE iz Slovenije, s sosednje Hrvaške 
in Avstrije na morju. Srečanja, ki smo ga poimenovali IPA RIBIČIJA 2010, se je udeležilo preko 60 članov iz vse Slovenije. 

Člani so se zjutraj zbrali na parkirišču ob morju v Kopru, kjer se je nedavno tega bohotila stavba Policijske uprave Koper, danes pa je tam 
le trava in bronasti kip. Vkrcali so se na turistično ladjo »PORTOROŽ« in se odpravili na celodnevno potepanje po slovenskem morju. Sonce 
in morje sta botrovala dobremu vzdušju in novim poznanstvom. Srečanje je tudi tokrat vzorno organiziral in vodil Alojz Ivančič  s sodelavci 
iz Zaporov Koper in IPA RK Koper. 

Milan Marinšek
Podpredsednik IPA RK Koper 

IPA REGIONALNI KLUB KOPER JE ORGANIZIRAL SREČANJE ČLANOV 
NA MORJU – IPA RIBIČIJA 2010 

Naši športniki so se udeleževali številnih tekmovanj v tenisu, ke-
gljanju, športnem ribolovu in kolesarjenju. Člani novoustanovljene 
pohodniške sekcije aktivno obiskujejo planinske vrhove  v deželi 
Štajerski. Člani astronomske  sekcije v lepih nočeh opazujejo nebo 
in  nas obveščajo o svojih aktivnostih in zanimivih dogodkih v bližnji 
in daljni okolici našega planeta Zemlje. 

V tem obdobju se je zelo razmahnile tudi  dejavnosti članov moto 
združenja, ki so organizirali več odmevnih obliki druženja motori-
stov. Konec meseca maja so se s 24 motorji in dvema kombijema 
(skupaj 37 oseb) odpravili na šestdnevno motoristično popotova-
nje v Črno Goro.  Na omenjenem potovanju so prevozili približno  
2.300  km, si  ogledali številne lepote  dežele in navezali mnoga 
nova poznanstva.

Navdušenci ribolova so se  udeleževali  tekmovanj v Ribiški ligi IPA 
sekcije Slovenije. Sodelovali so tudi  v  drugih tekmovanjih, ki so jih 
razpisali regionalni klubi  in sosednje IPA organizacije. Organizirali 
in izvedli so nekaj srečanj tudi na domačem terenu. Gostje so bili 
navdušeni nad dobro organizacijo srečanja  in vzdušjem po njem.

V  tem letu smo uredili pisarno, ki nam jo je dal na razpolago direk-
tor policijske uprave. Nakupili smo potrebno opremo za  normalno 
elektronsko komuniciranje in potrebne povezave, ki to omogočajo. 
Čaka  nas še ureditev  arhiva kluba, ki bo naslednje leto praznoval 
20. obletnico svoje ustanovitve.

Upravni odbor kluba že leta dobro sodeluje tudi s sindikatom Po-
dravja, veteranskim društvom Sever, člani kluba Maksa Perca in 
vodstvom Policijske uprave Maribor, predvsem na področju orga-
niziranja proslav ob dnevu policije, 8. marcu in ob različnih oble-
tnicah. 

Spomladi leta 2009  nam je  uspelo urediti lastno predstavitev re-
gionalnega kluba na internetni strani IPE. Kljub relativno kratkem 
času delovanju se obiski spletne  strani vztrajno  povečujejo.
V regionalni klub Štajerska je včlanjenih 1050 članov. Po izdaji no-
vih IPA izkaznic v letu 2009 nam članstvo počasi narašča. Članske 
izkaznice in nalepke za leto 2011 bomo začeli razdeljevati po 15. de-
cembru 2010.

Danes lahko rečemo, da je delo v regionalnem klubu transparentno 
in da izpolnjujemo pričakovanja članov. V upravnem odboru kluba 
se zavedamo, da imamo še  veliko možnosti na tem področju. Za-
vedamo se tudi, da smo v svojih aktivnostih omejeni s skromnimi 
finančnimi sredstvi.

Vsem članom upravnega odbora, poverjenikom po posameznih 
sredinah in drugim članom IPA, ki ste  v tem letu  opravili veliko  
prostovoljnih delovnih ur in s svojimi športnimi dosežki ter oseb-
nim ravnanjem, vzgledom in strokovnostjo pomagali krepiti ugled 
organizacije IPA, se iskreno zahvaljujem  in vam želim vse najboljše 
v prihajajočem leti 2011. 

Ištvan Lipnik
Predsednik
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Odzivi lanskega zaključnega srečanja motoristov moto kluba IPA RK 
Gorenjske so bili zelo pozitivni. Tako zelo, da smo morali ponovno 
organizirati naše druženje v BIH.

Enako kot lansko leto smo za srečanje izbrali mesec september, in 
sicer od  9. do 12. 9. 2010. V deževnem vremenu smo se odpravili 
na pot, kar pa ni pokvarilo našega razpoloženja. Vsi udeleženci sre-
čanja smo se zbrali v Grabovcu (Hrvaška), nekaj kilometrov pred 
mejnim prehodom. Tukaj so nas pričakali prijatelji iz bosanskega 
MUP-a. Naši dobri volji je prisluhnilo tudi vreme. Posijalo je sonce. 
Žal zadnjič v času našega srečanja. Vse ostale dni je deževalo.

Skupina 36 motorjev, buggija in spremljevalnega vozila je organizi-
rano odpeljala proti mejnemu prehodu  Izačići ter nato preko mesta 
Bihač (majhen ogled) v kraj nastanitve, Kiro rafting center. Po na-
stanitvi smo prvi dan zaključili v prijetnem druženju, ob dobri hrani 
in pijači ter živi glasbi. 

Drugi dan, v petek, je bila planirana vožnja z raftom zaradi vremen-
skih razmer nekoliko okrnjena. Kar nekaj udeležencev se je odpo-
vedalo vožnji po Uni. Zato so gostitelji za njih organizirali prevoz s 
kombiji v okolico Bihača. Pozno popoldne smo se »raftarji« vrnili, 
sam raft pa je bil v letošnjem letu nekoliko manj zahteven. Večje 
brzice in slapove (tako kot v lanskem letu)po reki Uni smo pustili za 
kakšno drugo leto, zato pa smo letos uživali v večjem številu manj-
ših brzic in spustov. Kljub dežju smo bili dobro razpoloženi. Po vr-
nitvi v rafting center in večerji smo  šli na ogled mesta Bihač. Ogled 
je bil organiziran s kombiji. Naši jekleni konjički so varno počivali v 
nastanitvenem centru.

Tretji dan je organizator (bihaška policija) našemu srečanju dodal 
tudi humanitarni vidik, saj je predvidel obisk centra DUGA v Kulen 
Vakufu. Center je namenjen oskrbi otrok brez staršev, oz. so jih le-
ti zapustili. Po predstavitvi centra smo varovance centra, skupaj s 
svojimi gostitelji, obdarili s priročnimi darili in sladkarijami. Obisk 
centra je bil podprt tudi medijsko, saj je za predstavitev javnosti 
poskrbela lokalna bihaška televizija. 

V družbi pripadnikov MUP-a smo si nato v Martin brodu izmenično 
ogledali čudovite slapove, vmesni čas pa je bil posvečen degusta-
ciji bosanskih kulinaričnih specialitet. Poskrbljeno pa je bilo tudi za 
glasbo in ples. Na tem kraju smo se tudi zahvalili organizatorjem za 
njihov trud pri organizaciji letošnjega srečanja in vse po vrsti obda-
rili. Za obdaritev se zahvaljujemo vsem donatorjem, ki so poskrbeli, 
da naši gostitelji niso ostali praznih rok. Tudi ta dan, ki je bil druga-
če namenjen relacijski vožnji z motornimi kolesi, so motorji ostali 
parkirani. Organizator je poskrbel za organiziran prevoz s policij-
skim avtobusom in kombiji. Po vrnitvi h »Kiru« pa je sledila večerja 
in nato večerna zabava ob živi glasbi. 

V nedeljo je bil čas za slovo, ki vedno na takih srečanjih pride prehi-
tro.  Po zajtrku smo se poslovili od lastnika rafting centra g. »Kira«, 
njegove žene in zaposlenih, se jim zahvalili za njihovo gostoljubje in 
jih tudi obdarili. Po slovesu od naših prijateljev iz MUP-a, s poudar-
kom na organizatorju - namestniku komandirja bihaške policije g. 
Emiru, smo se odpravili proti domu.  Lepo smo se imeli, zato najbrž 
še pridemo.

Niko Resnik
Rajko Šimunkovič

8. aprila 2010 je prišla v Novo Gorico na obisk IPA  delegacija iz 
Srbije - člani Regionalnega kluba Valjevo. Delegacijo, ki jo je vodil  
predsednik Djordje Gračanin, so naši člani pričakali že pred  bivšim 
mejnim prehodom Fernetiči. Skupaj z italijanskimi člani IPA, sekre-
tarjem Regionalnega kluba IPA za pokrajino Venezia Friuli Gulia, 
Domenicom Giannierijem, smo gostom pokazali Trst in okolico.

Po končanih ogledih v Italiji  je delegacija prispela v  Novo Gori-
co, kjer so jih pričakali člani upravnega odbora Regionalnega kluba 
Nova Gorica. Organizirana je bila skupna večerja v restavraciji ho-
tela Perla, podjetja HIT v Novi Gorici. V prijetnem okolju restavra-
cije, katerega osebje se je še posebej potrudilo za naše goste, smo 
ob izmenjavi pozdravov, občutkov in mnenj prijetno kramljali pozno 
v noč. 

Naslednjega dne je delegacijo pozdravil direktor Policijske uprave 
Alojz Mohar in jim zaželel še veliko prijetnih doživetij v nadaljevanju 
obiska v Sloveniji.  V delegaciji so bili tudi  predstavniki  občine 
Valjevo, njih in vse druge je zato sprejel tudi župan mestne občine 
Nova Gorica Mirko Brulc. Poudaril je dobro sodelovanje s Policijo 
in IPA organizacijo, hkrati pa občinskim predstavnikom iz Valjeva 
ponudil možnosti sodelovanja med občinama.

Po obisku pri županu si je delegacija ogledala še znameniti skupni 
trg Nove Evrope ob železniški postaji v Novi Gorici in samostan v 
bližnji Kostanjevici. V okviru gostovanja smo jih odpeljali še do Ko-
barida, kjer so si ogledali še muzej 1. svetovne vojne, nato pa so 
odšli na obisk k članom IPA Gorenjske. 

V Italiji..

ČLANI IPA MOTO KLUBA GORENJSKA NA OBISKU V BIHAČU

OBISK ČLANOV IPA VALJEVO IZ SRBIJE
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Družabno srečanje v restavraciji hotela Perla…

Skupinski posnetek pred Policijsko upravo Nova Gorica…

 Na obisku pri županu mestne občine Nova Gorica...

Bruno Ipavec

PRAZNOVANJE 10. OBLETNICE IPA RK ISTRA
IPA Regionalni klub Istra je, 14. maja 2010, v istrskem mestu Pazinu 
praznoval 10. obletnico obstoja in delovanja. 

Praznovanje se je odvijalo v Hotelu Lovec v Pazinu, kjer so nas spre-
jeli in pozdravili člani in predsednik IPA Regionalnega kluba Istra 
Marinko Debelić. Poleg predsednika IPA sekcije Hrvaške Miljenka 
Vidaka in njegovega podpredsednika Željka Buzova so bili prisotni 
tudi predstavniki ostalih regionalnih klubov s Hrvaške. Povabljeni 
so bili tudi regionalni klubi iz Ljubljane, Kopra in Gorenjske. Najbolj 
številni so bili predstavniki Italije – Trst in okolica, ki so bili tudi 
ustanovitelji njihove sekcije pred  desetimi leti. Prisotni pa so bili 
še podžupan mesta Pazin, predstavniki policijske uprave Istarske 
in policijskih postaj ter njihovi podporniki. Po začetnih pozdravnih 
govorih je sledila podelitev priznanj najbolj zaslužnim članom in go-
stom. Tudi iz naših regionalnih klubov smo bili prejemniki priznanj, 
in sicer za pomoč pri njihovih začetkih in kasnejšem delovanju re-
gionalnega kluba Istra. Priznanja smo prejeli: Milan Marinšek, Sta-
nislav Ficko, Sašo Brejc in Vinko Otovič kot posamezniki. Priznanja 
so prejeli tudi regionalni klubi Koper, Ljubljana in Gorenjska ter IPA 

sekcija Slovenija. Po zaključeni slavnostni akademiji se je nadalje-
valo prijateljsko druženje s programom. 

Pozdravni nagovor ter izmenjava daril
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Prijatelji iz Slovenije, Hrvaške in Italije

V soboto je bil predvideno druženje na prostem, vendar vremenski 
pogoji tega niso dovoljevali. Ves čas je namreč deževalo, poleg tega 
pa je bilo še za njihove razmere zelo mrzlo. Kljub temu pa smo v 
vasici Rušnjak v bližini Baderne v spominskem domu ob odprtem 
kaminu našli zavetišče pred dežjem, mrazom in burjo. Pridružilo 
se je še več njihovih članov, poleg predsednika Marinka Debeliča, 
še častni predsednik Florjan Šorgo, sekretar Vlado Jazič in osta-
li. Pripravili so zelo zanimivo razstavo slik njihovega delovanja in 
reklamnih izdelkov IPA, ki so jih izdelali ob različnih priložnostih. 
Seveda ni šlo brez gastronomskih specialitet, kot so »fuži s tartufi», 
in drugih dobrot. 

Istrska specialieta »fuži s tartufi«
V družbi s »kraljem tartufov« GianCarlom Zigantem

V večernih urah smo se od njih poslovili in jim zaželeli veliko uspe-
hov pri nadaljnjem delu in seveda pri medsebojnem sodelovanju 
tudi v naprej.

Vinko Otovič

DIREKTOR POLICIJSKE UPRAVE KOPER SPREJEL EKIPO 
ZA MALI NOGOMET IPA REGIONALNI KLUB KOPER 
Direktor PU Koper Božidar Štemberger je 
sprejel ekipo za mali nogomet IPA Regio-
nalni klub Koper, ki je uspešno nastopila 
na IPA Alpe Adria Challenger, na mednaro-
dnem turnirju v malem nogometu na travi v 
Poreču na Hrvaškem, v času od 23. do 26. 
septembra 2010. 
Ekipa malega nogometa, ki jo sestavljajo 
policisti Policijske uprave Koper, je med 84 
nastopajočimi ekipami iz vse Evrope zase-
dla odlično 3. mesto. 
Ekipa  IPA Regionalni klub Koper se zadnjih 
8 let redno udeležuje tega turnirja, ki je 

eden največjih v Evropi. Po osvojenem 7. 
mestu, ki so ga dosegli pred dvema letoma, 
jim je sedaj uspel veliki met. Ekipo je vodil 
izkušen nogometaš in policist Sebastjan 
Mrak( stoji prvi levo spodaj ). Ekipa je pri-
šla do polfinala brez prejetega gola iz igre; 
za vstop v finale pa so izgubili po streljanju 
enajstmetrovk. V »malem« finalu so prema-
gali ekipo iz italijanske Bologne in zasluženo 
osvojili 3. mesto.  

Milan Marinšek 
Podpredsednik IPA RK Koper Foto: Anita Leskovec PU Koper
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Na prijazno športno povabilo IPE Celovec se je odbojkarska ekipa 
IPA RK Gorenjska udeležila mednarodnega odbojkarskega turnirja. 
Mednarodni odbojkarski turnir se je odvijal, 16. in 17. 6. 2010, na 
odličnih peščenih igriščih v Celovcu.
 
Na turnirju so nastopale ekipe iz Avstrije, Italije in Slovenije. Prvi 
dan turnirja so bile na sporedu tekme v skupinah. Ekipa IPA RK Go-
renjska je pokazala odlično znanje in pripravljenost, tako se je uvr-
stila v nadaljnje tekmovanje.
Tekmovanje se je nadaljevalo naslednji dan, kjer so gorenjski fan-
tje ponovno pokazali pravo, moško odbojkarsko igro. V čudovitem 
vremenu in ob bučnem navijanju domačih navijačev je naša ekipa v 

zadnji tekmi pokazala »fair-play« ter v napetem zaključku igre pre-
pustila zmago domačinom.
 
Po tekmovalnem delu turnirja je sledil zabavnejši del, ki je bil na-
menjen predvsem navezovanju prijateljskih stikov in spoznavanju 
policijskega dela v sosednjih državah.
Ves čas gostovanja smo sledili mednarodnemu geslu IPE - »Servo 
Per Amikeco« ter obljubili, da se vidimo na naslednjem mednaro-
dnem turnirju.

Jure Lešnjak

IPA Regionalni klub Koper je v soboto, dne 27.februarja, 2010, v 
športni dvorani »Burja« na Škofijah organiziral že 10. tradicionalni 
mednarodni turnir v malem nogometu.  
V prijateljskem in športnem vzdušju se je pomerilo 11 ekip polici-
stov,  carinikov in paznikov iz zaporov iz vse Slovenije in sosednje 
Italije. Vrstni red je bil naslednji:

1. IPA Ljubljana 
2. IPA Celje – PŠD SOTLA
3. Urad za varovanje in zaščito GPU MNZ Ljubljana 
4. IPA Dolenjska in Bela krajina 
5. Postaja mejne Policije Sočerga 
6. Carinski urad Koper 
7. ŠD BELINA – Policijska postaja Koper
8. Zapori Maribor
9. Zapori Koper 
10.  IPA Muggia – Milje (Italija)
11.  EVSP – Vodniki službenih psov PU Koper 
 
Za najboljšega igralca turnirja je bil izbran igralec IPA Ljubljana 
Milan KOJADINOVIČ; za najboljšega golmana pa igralec PŠD Sotla 
Tomaž DOBERŠEK. Pokal FAIR PLAY je prejela ekipa Zaporov Koper.
 Zaključna slovesnost je bila na Kmetiji odprtih vrat v Kastelcu, kjer 
so najboljšim ekipam in posameznikom pokale in priznanja podelili 

predsednik kluba Amedeo ŽIGON ter člani organizacijskega odbora 
turnirja Milan Marinšek, Boris Urbanc in Lojze Ivančič.

Foto: IPA Koper

Milan Marinšek
Podpredsednik IPA RK Koper 

MEDNARODNI IPA TURNIR V ODBOJKI

IPA MEDNARODNI TURNIR V MALEM NOGOMETU NA ŠKOFIJAH 
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Dne, 9. 4. 2010,  je bil izveden volilni občni zbor. Solidna udeležba 
na občnem zboru v Hotelu Špik v Gozd Martuljku je potrdila dobro 
delo upravnega odbora in ostalih organov kluba. Po pregledu opra-
vljenega dela za leto 2009 so bile volitve v organe kluba. 

Po predstavljenem kandidacijskem postopku je volilna komisija iz-
vedla volitve. Vsi predlagani kandidati so prejeli soglasno podporo 
navzočih članov. Tako je bil za predsednika v naslednjem manda-
tnem obdobju ponovno izvoljen Vinko OTOVIČ.   

Klub ima šestnajstčlanski upravni odbor, ki je organiziran po terito-
rialnem oziroma področnem principu, in sicer vsako policijsko eno-
to ali dve skupaj na Gorenjskem zastopa eden od članov upravnega 
odbora. Svojega predstavnika in poverjenika imajo tudi gorenjski 
cariniki in uslužbenci Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij ter 
upokojenci MNZ RS in Policije. Izvoljeni so bili tudi člani nadzornega 
odbora in disciplinske komisije. Ob zaključku sta bila sprejeta še 
program dela kluba za leto 2010 in finančni načrt za to leto. Nov 
upravni odbor si je zadal nalogo organizirati prireditve, ki bodo dru-
žabnega in seveda tudi strokovnega pomena. 

Po končanem uradnem delu je v večernem času sledilo še družab-

no srečanje. Prisoten je bil direktor policijske uprave Kranj Simon 
Velički predsednik IPA sekcije Slovenije Stanislav Ficko in predstav-
niki drugih regionalnih klubov iz Slovenije. Na družabnem večeru 

so bili tudi IPA predstavniki iz Avstrije, Italije, Hrvaške in letos prvič 
iz Valjeva (Srbije), ki je »pobratena« z jeseniško občino. Kolege iz 
Valjeva je že v popoldanskem času sprejel župan občine Jesenice, 
Tom Tomaž Mencinger, z delegacijo. 

Naslednji dan pa sta jih na Bled pospremila predsednik Vinko Oto-
vič in sekretar Alojz Mesojedec, kjer so si ogledali Blejsko igralnico, 
nato pa je sledil še ogled Blejskega gradu, kjer jih je sprejel še žu-
pan občine Bled, Janez Fajfar.

Alojz Mesojedec

7. VOLILNA SKUPŠČINA IPA REGIONALNEGA KLUBA GORENJSKE
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Obisk Kekčeve dežele je že tradicionalna prireditev za naše najmlaj-
še, ki jo je letos organiziral IPA Regionalni klub Gorenjske že sedem-
najstič in to ponovno zelo uspešno. Vedno znova privablja nove in 
nove otroke, včasih nekateri tudi večkrat pridejo v dolino Pod Pon-
cami, kjer pozimi letijo smučarski letalci, poleti pa mnogi uživajo v 
svežem in nikoli prevročem zraku. Pa vendar, kaj bi prelepa dolina 
počela brez Vandotovih junakov: Kekca, Bedanca, Rožleta, hude 
tete Pehte, Mojce in ostalih.  

Kekčevo deželo si je do sedaj ogledalo že več kot 1800 otrok iz raz-
ličnih IPA regionalnih klubov iz Slovenije. 

Tudi v letošnjem letu nam je bilo vreme zelo naklonjeno, tako da 
smo ogled Kekčeve dežele lahko pripravili v lepem sončnem vreme-
nu. Letos se je zbralo okoli 70 otrok.  

Pred odhodom so bili otroci nestrpni, saj niso vedeli, kaj vse bodo 
doživeli v  Kekčevi deželi. Le redke pa je bilo malce strah, pa še 
ta ni trajal dolgo časa. Po otroke so namreč prišli izkušeni vodniki 
agencije Julijana, ki so jih s terenskim vozilom prirejenim za prevoz 
otrok popeljali v prečudovit pravljični svet, takrat pa je morebitni 
strah tudi izginil. 

Seveda pa smo organizatorji poskrbeli tudi za otrokove spremlje-
valce, saj smo vmes pripravili piknik kosilo. Nekateri pa so se od-

pravili na krajše sprehode, zelo atraktiven je ogled letalnice iz dru-
gega zornega kota, iz tistega, ki ga pogumni letalci gledajo, preden 
poletijo v dolino, nekateri so si ogledali Zelence in izvir reke Save.
Hitro pa je prišel tudi čas, ko so se otroci vrnili, vendar s precej bolj 
vedrimi obrazi, kot so odšli na pot. Kekec, Pehta in Rožle še posebej 
pa Kosobrin, ki so pomagali otroke rešiti iz kletke, so jim vlili veliko 
poguma.  

Ker pa je bil to dan nogometa, saj je slovenska reprezentanca na 
svetovnem prvenstvu v nogometu igrala prvo tekmo z Alžirijo, je 
bilo samoumevno, da smo organizatorji poskrbeli, da nihče ni bil 
prikrajšan za ogled tekme. Veselje pa je bilo še toliko večje, ko so 
naši nogometaši zmagali.

 Po prihodu iz Kekčeve dežele so se otroci priključili staršem, poje-
dli kosilo in se odpravili proti domu z lepimi vtisi iz Kekčeve dežele.  

Organizacijski odbor tudi v prihodnjem letu, drugo nedeljo v juniju 
2011, vabi vse, da razveselijo svoje nadebudneže in jih pripeljejo v 
dolino Pod Poncami.

Vinko Otovič

OGLED KEKČEVE DEŽELE 2010
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Skupina članov RK Koroške, med njimi so bile tudi naše soproge,  
smo se udeležili planinskega pohoda na Dinaro in planinskega 
druženja, ki ga je organiziral IPA RK Šibensko- Kninska s Hrvaške. 
Naša IPA Regionalna kluba imata podpisano listino o sodelovanju 
in prijateljstvu, ki se odraža tudi na medsebojnih udeležbah na dru-
žabnih, strokovnih in podobnih prireditvah. Tako smo se letos že 
drugič udeležili planinskega srečanja in pohoda na najvišji hrvaški 
vrh Sinjal v pogorju Dinara. V primerjavi z našimi gozdnimi cestami 
so njihove ceste, ki vodijo po kamnitem in od dežja izpranem tere-
nu, prava brezpotja, ki so jih še terenska vozila land rover in puch 
le s težavo premagovala. Tudi sama pokrajina na razsežni planoti 

gorovja Dinara predstavlja posebno doživetje, saj so obširne pla-
note z gorskimi pašniki povsem nenaseljene, hkrati pa popolnoma 
ekološko ohranjene. To območje predstavlja tudi zaščiteno naravno 
območje. 
 
V petek, 11. junija, smo se pripeljali v mesto Knin, od koder smo 
imeli organiziran prevoz s terenskimi vozili do planinskega doma 
na pogorju Dinare. Tam smo preživeli prijeten družabni večer z IPA 
prijatelji, domačini iz Dalmacije in IPA RK Slavonsko - Baranjske, ki 
so se prav tako udeležili tega planinskega pohoda. 

Naslednji dan, v soboto, smo opravili planinski pohod na vrh Si-
njal, ki je s 1831m najvišji vrh Hrvaške. V močni poletni vročini je 
bil pohod za nekatere kar precej naporen, vendar smo ga zmogli 
vsi pohodniki brez izjeme. Še posebej zanimiv je bil odziv nekaterih 
hrvaških kolegov, zlasti tistih iz ravninske Slavonije, ki so se prvič 
namenili v visokogorje. Po osvojitvi vrha in planinskem krstu so bili 
napori hitro pozabljeni.

Po vrnitvi smo si v lovski koči opomogli z izdatno hrano in pijačo, 
pomerili pa smo se tudi v prijateljski tekmi v balinanju oz. v »balo-
tih«, kot domačini imenujejo ta šport. Sledila je vrnitev s terenskimi 
vozili do Knina, nakar so se nekateri vrnili domov, nekateri pa smo 
se za teden dni odpravili še do bližnjega Šibenika in tam preživeli 
lep dopust ob morju.

Naša planinska druženja so našla svoj kotiček tudi v tamkajšnjih 
medijih, saj je tednik Šibenski list objavil obširnejši članek o poli-
cistih kot ambasadorjih turističnega sodelovanja med državama in 
na naslovnici tudi objavil fotografijo našega planinskega druženja 
na Košenjaku v mesecu maju.

Srečko Lampret

V soboto, 15. maja 2010, smo izvedli že 13. tradicionalni pohod na 
Košenjak, ki ga je organiziral IPA RK za Koroško. Kljub številnim 
službenim obveznostim in odsotnosti večjega števila članov je bil to 
prijeten planinski pohod, ki so se ga, poleg naših članov in njihovih 
partnerjev ter otrok, udeležili tudi trije predstavniki pobratenega 
kluba IPA RK Šibensko-Kninske s Hrvaške. Poleg prijetnega vzpona 
na 1522 m visok vrh Košenjaka, ki leži na slovensko- avstrijski dr-
žavni meji, je bil popoldan organiziran planinski piknik v tamkajšnji 
lovski koči, kjer smo se okrepčali s planinskim golažem in jedmi 
z žara ter preživeli lep planinski dan. Še posebej nam je ostalo v 
spominu prijetno medsebojno druženje, ki ga v današnjem hitrem 
in stresnem tempu življenja vsi potrebujemo. Vsekakor  bomo to 
tradicijo ohranjali tudi v prihodnje.    Srečko Lampret

PONOVNO SMO OSVOJILI NAJVIŠJI VRH HRVAŠKE

POHOD NA KOŠENJAK
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IPA RK Gorenjska je v soboto, 11. 9. 2010, organizirala 19. tradi-
cionalni planinski dan za vse članice in člane, njihove družine ter 
prijatelje IPA. Obenem pa je bil ta planinski pohod namenjen tudi 
ostalim predstavnikom Alpe–Adria.

Predstavniki IPE iz Avstrije, Italije, Nemčije, Hrvaške in Srbije so pri-
speli v Hotel Špik v Gozd Martuljek že dan prej, kjer smo jim pripra-
vili dobrodošlico. Po večerji smo se odpeljali na Jesenice, kjer smo 
v Gledališču Toneta Čufarja poslušali koncert orkestra slovenske 
policije, s katerim je gostoval svetovno znani tenorist Janez Lotrič. 

  
Tenorist Janez Lotrič in orkester slovenske policije

Naslednji dan je bil planinsko obarvan, saj se je zbrala doslej naj-
bolj množična udeležba članov skoraj iz vseh regionalnih klubov IPA 
sekcije Slovenije in planinci oziroma pohodniki iz že prej omenjenih 
petih držav. Skupaj nas je bilo kar 122. V jutranjih urah smo se zbrali 
ob smučarski letalnici v Planici, kjer smo se razdelili v dve skupini. 
Obe skupini sta bili številčno skorajda izenačeni. Tudi tokrat je pla-
ninski pohod potekal po dveh variantah, in sicer pohod na Ciprnik 
1745 m in pohod v dolino Tamar 1100 m. Po uvodnih pozdravnih go-
vorih in popitem čaju smo odšli na planinski pohod v dveh smereh.
Tiste bolj vajene hoje in vzponov sta izkušeni gorski vodnik in reše-
valec Gaber Štritof in »vodja trase« Stane Ficko po strmi markirani 
poti popeljala proti Ciprniku. Na vrhu se je odprl lep pogled na do-
lino Planice in okoliške kraje. Vzpon od izhodišča do cilja je trajal 
dobre tri ure. 

 
Kratek počitek vodje pohoda

Končno pri vrhu

Na Ciprniku                                                             

Ostali malo manj vešči hoje pa smo se odpravili v Tamar, kamor 
smo prispeli po dobri uri hoje. Ob izredno lepem dnevu smo lahko 
opazovali lepote planinskih vrhov, se odpočili, okrepčali in se vrnili 
nazaj v Planico po isti poti, po kateri smo prišli.

Zaslužena malica                                     

TRADICIONALNI 19. IPA MEDNARODNI ALPE-ADRIA PLANINSKI DNEVI



 Ewald Grolitch (levo), začetnik IPA pohodov
                   
Vsi skupaj smo se nato dobili v »Pčarjevi štavi«, kjer nas je lastnica 
Lili toplo sprejela. Po uvodnem golažu s polento in osvežilno pijačo 
smo se seveda tudi zavrteli ob zvokih harmonike. Neverjetno lepo 
in toplo vreme za ta letni čas nas je presenetilo, saj je pred tem ves 
teden deževalo.  

       
Organizatorji                          

Organizatorji

Organizatorji so pripravili vse potrebno, da nihče ni bil lačen niti 
žejen. Poskrbeli smo tudi, da so najbolj utrujene gorski reševalci z 
vozilom GRS Kranjska Gora odpeljali v dolino, ostali pa smo peš pri-
šli do doline po strmi FIS progi, kjer bomo lahko kmalu gledali vr-
hunske smučarje na tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju. 

V ospredju Marinko Debelič, predsednik IPA Istre, ob stičišču treh 
narodov 

Naslednji dan, v nedeljo, pa smo naše prijatelje s Hrvaške popeljali 
še na Tromejo, kjer je potekala že 30. prireditev »Pohod na Trome-
jo«, kjer je bilo zbranih več kot 12.000 planincev iz vseh treh držav 
(Slovenije, Avstrije in Italije). Tu smo že pred tridesetimi leti neovi-
rano prehajali iz ene države v drugo.

                                                                                                             
Vinko Otovič
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