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dovolite mi, da se vam ob izteku 
leta najprej zahvalim za vso pod-
poro in pomoč pri vodenju in delu 
v IPA sekciji Slovenija. Opravljeno 
delo je bilo vsebinsko bogato in 
obsežno. Organizirali in sodelo-
vali smo  na številnih mednaro-
dnih prireditvah in srečanjih, kjer 
je naša sekcija za svoje delo pre-
jela veliko priznanj. Aktivno smo 
in bomo sodelovali tudi v progra-
mu mednarodnega izobraževanja 
in drugih oblikah sodelovanja. 

Vsega navedenega pa ne bi bilo, 
če ne bi imeli uspešnih IPA regionalnih klubov, članic in članov IPA, 
policistk in policistov ter prijateljev IPA, ki so organizirali ali pa pri 
tem sodelovali in pomagali. Skupaj smo organizirali in izvedli šte-
vilne  kulturne, športne in druge prireditve ter posamezne oblike 
izobraževanja.  

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 pa bo v 
prihodnje lažje, saj smo v začetku leta sprejeli pravila, ki to natanč-
no urejajo. V teh primerih so nam nekajkrat na pomoč priskočili 
tudi naši prijatelji iz tujine.

Zavedamo se, da so dobri medsebojni odnosi ter dobri odnosi med 
policisti in državljani porok za uspešno delo. Prav zato smo in bomo 
pri delu posebno skrb namenili prijateljstvu, medsebojni pomoči in 
sodelovanju ter zakonitemu delu ob spoštovanju temeljnih člove-
kovih pravic in svoboščin. Geslo SERVO PER AMIKECO - SLUŽITI 
PRIJATELJSTVU bo tako tudi v  prihodnje naša stalnica. 
Sodelovanje s Policijo je bilo dobro, toda biti mora še boljše. Veliko 
pozitivnega pričakujemo tudi od podpisa sporazuma o medseboj-
nem sodelovanju, kjer bomo uredili medsebojne odnose, ki bodo 
temeljili na partnerstvu. Še boljše pa mora biti tudi sodelovanje 
in povezovanje z našimi stanovskimi organizacijami. Skupaj lahko 
ogromno storimo tako za policistke in policiste in ostale člane kot 
tudi za državljane.

Bliža se tudi naša 20. letnica delovanja. Praznovali jo bomo v Gozd 
Martuljku v hotelu Špik, to je v istem kraju in hotelu, kjer smo pred 
20. leti našo sekcijo tudi ustanovili. Jubilej bomo praznovali v času 
od 21. 4. do 24. 4. 2011 s svečano akademijo in nato v nadaljevanju 
z bogatim kulturnim in družabnim programom. V ta namen je bil 
imenovan organizacijski odbor, ki je že pričel z delom. 

Ob iztekajočem letu vsem želim vesele božične praznike in 
srečno novo leto 2010.

Stanislav Ficko
PRedSedNIK    

seja UO IPA sekcije Slovenije, december 2008 na Otočcu

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

s
IPA NOVICe
Glasilo sekcije Slovenije
december 2009

Brezplačni izvod

Urednik: Vinko Otovič

Naslov uredništva:
IPA - sekcija Slovenija
ljubljanjska c. 12, SI3000 Celje

lektoriranje: Tatjana Otovič
Oblikovanje: C-Park, d.o.o., Celje
Prelom: Akelei d.o.o, Celje
Tisk: Akelei d.o.o., Celje

Količna: 2.000 izvodov
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dne 14.5.2009 je ministrica za notranje zadeve gospa Katarina 
KReSAl, v prisotnosti sodelavcev gospe Nevenke VRATANAR, še-
finje kabineta, in gospoda Branka CelARJA, svetovalca ministrice, 
sprejela delegacijo IPA - MedNAROdNO POlICIJSKO ZVeZO, SeKCI-
Je Slovenije, v sestavi predsednika Stanislava FICKA, podpredse-
dnika Vinka OTOVIČA in delegata IeC Zdenka PRIZMIČA. 

Uvodoma je bilo ministrici predstavljeno mednarodno policijsko 
združenje IPA (INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION), nameni 
in cilji združenja, predvsem pa dejavnosti IPA sekcije Slovenije. Pri 
tem je bilo posebej poudarjeno temeljno poslanstvo mednarodne-
ga združenja IPA in njena vloga v odnosu do Ministrstva za notranje 
zadeve in Policije. Poleg izobraževalnega programa, organizacije 
kulturnih, športnih in drugih prireditev ter socialnih aktivnosti je 
bila poudarjena njena vloga pri vzpostavljanju in krepitvi prijatelj-
skih odnosov in medsebojni pomoči med policisti doma in po svetu 
ter spoštovanje zakonitosti in zavzemanje za spoštovanje temeljnih 
človekovih pravic in svoboščin. Kot zelo pomembne so bile izposta-
vljene tudi dejavnosti združenja, ki krepijo ugled Policije in samo 
mednarodno združenje IPA.  

Predsednik je ocenil, da je bilo sodelovanje z Ministrstvom za no-
tranje zadeve v preteklosti dobro, vendar bi si želeli, da bi bilo so-
delovanje boljše ter da bi to sodelovanje temeljilo na partnerskem 
odnosu. IPA si želi več partnerskega sodelovanja pri številnih pro-
jektih, kjer obstaja obojestranski interes, še posebej pri mednaro-
dnem projektu »izmenjava policistov«.
Gospa ministrica se je zahvalila za predstavitev organizacije in nje-
nega dela. Pohvalila je opravljeno delo in prizadevanje IPA za še ve-

čje medsebojno sodelovanje, predvsem v zadevah, ki so v skupnem 
interesu obeh organizacij. Povedala je, da je v postopku sprejema 
že sprememba oziroma dopolnitev ustreznega zakona, ki bo med-
sebojno sodelovanje tako IPA kot vseh ostalih stanovskih organi-
zacij, ustrezno pravno-formalno uredil ter določil dobre temelje za 
medsebojno sodelovanje. Zagotovila je vso pomoč in podporo pri 
nadaljnjem delu, partnerski odnos in boljše nadaljnje sodelovanje. 

V spomin na srečanje pa 
je bila ministrici izročena 
knjiga »listing of Police 
Ranks«, ki jo je izdala IPA 
- Mednarodna policijska 
zveza, kjer so predsta-
vljene policijske oznake 
vseh članic IPA. 

Veseli smo tudi, da je 
gospa Katarina KReSAl, 
ministrica za notranje 
zadeve, sprejela pova-
bilo in  postala članica 
naše organizacije. 

SERVO PER AMIKECO!

Stanislav Ficko

dne, 7.7.2009, je v. d. generalnega direktorja policije, gospod Jan-
ko GORŠeK, sprejel delegacijo IPA - MedNAROdNe POlICIJSKe 
ZVeZe, SeKCIJe Slovenije, predsednika Stanislava FICKA in blagaj-
nika Alojza hRNČIČA.   

Gospod Janko GORŠeK je dolgoletni član IPA sekcije Slovenije in 
eden izmed ustanovnih članov, zato je pogovor potekal predvsem o 
sedanjem delu in načrtih za prihodnje. Veliko pozornost smo name-
nili tudi sodelovanju med IPA in Policijo. IPA poleg  izobraževalne-
ga 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 po-
membne so bile poudarjene tudi dejavnosti, ki krepijo ugled Poli-
cije in IPA sekcije. 

Predsednik 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. To velja za številne domače projekte, še po-
sebej pa za mednarodni projekt izmenjave policistov.

Gospod GORŠeK 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. Na podlagi 
zakonske določbe bo pripravljen poseben dogovor, kjer se bo so-

Sprejem delegacije IPA sekcije Slovenije pri ministrici za notranje zadeve

Sprejem delegacije IPA sekcije Slovenije pri v. d. generalnega direktorja policije
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Preko elektronske pošte sem v mesecu maju prejel prijazno obve-
stilo g. Christiana RUBeNSA, da člani regionalnega kluba Vervies iz 
Belgije načrtujejo tedenski obisk Slovenije. Ob tem so izrazili željo, 
da bi se srečali s kolegi iz Slovenije in predstavniki IPA sekcije Slo-
venija. 

Sledila je izmenjava dodatnih pojasnil in informacij, katerih rezultat 
je bil dogovor, da se srečanje izvede 6. septembra v hotelu Krim 
na Bledu. 

S pomočjo kolegov IPA RK Gorenjske in PP Bled smo se dogovorili o 
podrobnostih izvedbe in srečanje tudi izvedli. To je potekalo v zelo 
prijateljskem vzdušju in razpoloženju. Belgijski kolegi so nas sezna-
nili, da so si ogledali več slovenskih »biserov«, kot so vsekakor Po-
stojnska jama, Bled, Bohinj itd. Prav tako so nam prijazno razložili, 
da teritorialno Regionalni klub Vervies leži na SV strani Belgije in 
meji na Nemčijo. da smo se dobro razumeli gre zahvala tudi kolegu 
Marku Muleju in moji ženi, ki sta dokaj dobro uspela prevajati bel-

gijsko nemščino. Izkazalo se je, da je tudi »naša nemščina« dovolj 
razumljiva za belgijske kolege. 

Po uvodnih nagovorih in izmenjavi daril je sledila zdravica, nato pa 
smo druženje nadaljevali v prijateljskem razgovoru in spremljanju 
čarovniških spretnosti kolega iz Belgije. Belgijski prijatelji niso po-
zabili omeniti dobre hrane in pijače v Sloveniji in ob slovesu so izra-
zili upanje, da se še kdaj srečamo, seveda pri njih v Belgiji. 

Mihael Burilov

delovanje ustrezno uredilo in bo temeljilo na partnerskem odnosu. 
Zagotovil je tudi vso pomoč in podporo pri nadaljnjem delu. 

V spomin na srečanje pa je bila v. d. generalnemu direktorju Policije 
izročena knjiga »listing of Police Ranks«, ki jo je izdala IPA - Medna-
rodna policijska zveza, kjer so predstavljene policijske oznake vseh 
članic IPA. 

SERVO PER AMIKECO!

Stanislav Ficko

Obisk belgijskih kolegov v Sloveniji  



6

Sekcija Grčije organizira vsako leto kongres, na katerem sodeluje 
po en delegat iz vsakega regionalnega kluba in člani upravnega od-
bora, tako da je običajno prisotnih med 50 in 60 udeleženci.

letošnji kongres je bil organiziran blizu kraja delfi, ob obali Korint-
skega zaliva.
Kot vsako leto so Grki pripravili tudi program za obiskovalce. Teh 
je bilo še enkrat več kot delegatov, tako da je ves program trajal 
kar 4 dni.

Ker je bil prevoz iz Aten do kraja delfi organiziran z avtobusom, je 
bilo potrebno priti v Atene en dan prej. Tako smo lahko prenočili v 
IPA hiši, ki jo ima Grčija v drugem nadstropju stavbe v centru Aten, 
nedaleč stran od znamenite tržnice Plaka in Akropole.

Sprehod po znameniti Plaki v Atenah, 
večer pred vožnjo proti Delfim

Na odhod avtobusa iz Aten smo počakali v prostorih IPA sekcije 
Grčije, ki obsegajo tri pisarne in zares velik dnevni prostor z mini 

barom

 Obiskali smo Trg herojev, kjer je mednarodni predsednik,
 g. Michael  Odysseos, v imenu združenja položil venec

Zadnji večer pa smo izkoristili tudi za fotografiranje 
z udeleženci kongresa

Za odlično pripravljen kongres in obkongresne dejavnosti je po-
trebno organizatorje pohvaliti, saj so poskrbeli tudi za medsebojno 
druženje in izmenjavo izkušenj ter dogovore o nadaljnjem delu in 
sodelovanju s predstavniki sekcij, ki so bile povabljene na kongres.

Zdenko Prizmič
IeC delegat

Kongres IPA sekcije Grčije med 22. in 25. aprilom 2009
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Od 6.10. do 11.10.2009 je v  turističnem območju Antalya, natanč-
neje v mestu Belek v Turčiji, potekal 19. svetovni kongres mednaro-
dne policijske organizacije IPA. 
Sekcijo Slovenije so zastopali trije člani, in sicer delegat Zdenko 
PRIZMIČ ter opazovalca Stanislav FICKO in Marjan PRAh.

Kongres je potekal vse dni v turističnem naselju Belek in je bil tudi 
izpeljan na zelo visokem nivoju. Bilo je sicer nekaj težav z name-
stitvijo in ozvočenjem, vendar so organizatorji sprotno te težave 
reševali, tako da je bilo vsem gostom omogočeno nemoteno delo 
na kongresu. Na kongresu je sodelovalo 57 delegacij, ki so imele 
tudi glasovno pravico za volitve za člane PeB-a ( permanent execu-
tive board) in mednarodne nadzornike. Volitve so potekale zadnji 
dan kongresa, na katerih je za podpredsednika PeB-a kandidiral 
tudi delegat iz Slovenije Zdenko PRIZMIČ. Kljub odlični predstavi-
tvi Zdenka in obljubi delegatov, da bodo glasovali zanj, se to žal ni 
zgodilo, tako da Sloveniji ni uspelo dobiti člana PeB-a. Za razliko od 
prejšnjega kongresa v ljubljani so v Turčiji že pred volitvami pote-
kala »močna« lobiranja, predvsem so bili to grški, izraelski in cipr-
ski delegati. Opazovalcem ni bilo težko opaziti, da so z lobiranjem 
pričeli že veliko prej in da je moto, ki naj bi bil osnova za delova-
nje IPe »SeRVO PeR AMICeCO«, postal  obrobna fraza in pozabljen 
moto, ki ga je z ustanovitvijo IPe pred 60. leti v želji za prijateljsko 
sodelovanje vseh policistov zapisal ustanovitelj Arthur TROOP . 
Žalostno dejstvo takšnih volitev so bila »tiha« srečanja delegatov, 
razna »prepričevanja« ob nacionalnih pijačah in prigrizkih in še bi 
lahko naštevali nič koliko »prijemov«, da bi delegati, ki so ime-

li volilno pravico, le volili za pravega kandidata, v isti sapi so pa 
mnogi delegati nasprotovali takšnim prijemom in so se odzivali z 
besedami, »da je potrebno« nekaj spremeniti.« Vendar se ni nič 
spremenilo, vsaj ne na teh volitvah. Očitno pa bo potrebno mnogo 
napora, da se bo vendarle nekaj tudi tu spremenilo, predvsem bo 
potrebno nujno spremeniti statut, v katerem bi bilo zapisano, da 
je lahko mednarodni predsednik izvoljen na to funkcijo največ dva 
mandata. Na žalost so se pokazale tudi »razpoke« v samem delo-
vanju organizacije, saj nekatere članice resno razmišljajo o nadalj-
njem sodelovanje v mednarodnem okvirju IPA združenja.
No, po vseh »prijateljskih« prepričevanjih in obljubah je bila izvo-
ljena nova ekipa PeB-a:

Predsednik:  Michael OdYSSeOS
Prvi podpredsednik: daniel CONdAMINAS
drugi podpredsednik: Julianna Papne VeGSO
Tretji podpredsednik: Sharon GAl
Generalni sekretar: Georgios KATSAROPOUlOS
Pomočnik sekretarja: Stephen CROCKARd
Blagajnik: Pierre-Martin MOUlIN
Pomočnik blagajnika: Romain MINY

Mednarodna nadzornika sta ostala:
dione BUGeJA in 
Günter lAMBReChT 

Marjan Prah

Udeležba na xIx. kongresu v Turčiji
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Že III. skupnega sestanka  Upravnega odbora IPA sekcije Slovenije 
in  Upravnega odbora IPA sekcije hrvaške, ki ga je organizirala IPA 
Slovenije,  30. maja 2009,  v Virštajnu v občini Podčetrtek, se je 
udeležilo po sedem članov iz vsake sekcije.

Goste iz hrvaške je sprejel  predsednik  sekcije Stanislav Ficko. Vse 
pa sta   nas pozdravila direktor Policijske uprave Celje mag. Karol 
Turk in župan občine Podčetrtek Peter Misja.                                            
                                                          
Vsebina pogovora med vodstvoma  je tekla o  sodelovanju obeh 
vodstev, sodelovanju IPA regionalnih klubov in o xIx. IPA svetov-
nem kongresu. 

Oba predsednika sekcij sta ugotavljala, da je sodelovanje med obe-
ma sekcijama zelo dobro.

Predsednik Miljenko Vidak je predlagal, da bi se to tradicionalno 
srečanje obeh sekciji razširilo na dva dni in da bi se razširilo oz. da 
bi bilo prisotnih več članov iz obeh sekcij.

Predsednik Stanislav Ficko je povedal, da je sodelovanje med regi-
onalnimi klubi iz Slovenije in hrvaške zelo dobro; nekateri so celo 
podpisali določene protokole o sodelovanju (RK Koroška in RK iz 
Šibenika, RK Gorenjska in RK Istra). Mejni klubi že po tradiciji do-

bro sodelujejo, medtem ko je potrebno ta sodelovanja okrepiti še s 
klubi, ki niso mejni.

V IPA hrvaški imajo 9 mednarodnih prireditev (regionalnih klubov 
imajo 20). Predsednik Vidak je predlagal, da bi izdali skupno brošu-
ro o mednarodnih prireditvah, ki jih organizirajo regionalni klubi na 
hrvaškem in v Sloveniji, tako da bi lahko čim širše članstvo obvestili 
o prireditvah. 

Predsednik Stanislav Ficko je povedal, da bo na xIx.svetovnem IPA 
kongresu, ki bo v letos v Turčiji, naš član Zdenko Prizmič kandidiral 
za enega od  podpredsednikov svetovne organizacije. Prav tako bo 
IPA sekcija Slovenije podprla ponovno kandidaturo za mednaro-
dnega predsednika Michaela Odysseosa.  

V neformalnem delu smo  odpotovali v Olimje, kjer smo si ogledali 
najstarejšo lekarno v evropi  in še nekaj kulturnih znamenitosti v 
Podčetrtku.  

Ištvan lipnik

Srečanje z  vodstvom IPA Hrvaške
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IPA Slovenije RK Gorenjske se je odzvala povabilu avstrijskih ko-
legov na varnostno konferenco IPA, ki se je odvijala 6.11.2009, v 
Grand Media hotelu v Beljaku, na temo vlomne kriminalitete na ob-
močju Alpe Adria. 

Poleg visokih avstrijskih predstavnikov policije so se konference 
udeležili tudi predstavniki IPA Italije, svojo neudeležbo pa so na 
konferenci opravičili predstavniki hrvaške. Ob predstavitvi varno-
stnih razmer je bilo vsem trem schengenskim sosedskim državam 
skupno ugotovljeno, da so kriminalna dejanja povsod v porastu, 
večina kriminalnih združb pa še vedno prihaja iz držav vzhodne 
evrope, ki so vedno bolj drzna in organizirana. Nov trend izvrševa-
nja kaznivih dejanj se je pokazal tudi, da se storilci različnih naci-
onalnosti, z različnimi znanji, združujejo v kriminalne združbe, kjer 
ima vsak izmed njih vnaprej točno določeno nalogo. Storilci veči-
noma svoja dejanja izvršujejo na območjih, kjer potekajo glavne 
prometne povezave in v nočnem deževnem času, ki nato ob veliki 
mobilnosti storilcev omogočajo lažji pobeg s kraja dejanja in težjo 
izsleditev le teh.

Po zaključku konference je sledilo družabno srečanje vseh udele-
žencev z večerjo, kjer smo si izmenjali osebne izkušnje ter v želji po 
čim boljšem čezmejnem sodelovanju in utrditvi prijateljskih vezi, 
srečanje zaključili z motom IPA »SeRVO PeR AMIKeCO«.

dejan Bučinel

Upravni odbor IPA sekcije Slovenije se je odzval na povabilo IPA 
sekcije Poljske in poslal na praznovanje 90. obletnice ustanovi-
tve policije Republike Poljske, ki se je odvijalo v času od 22.07. do 
27.07.2009 v Varšavi na Poljskem, Mihaela Burilova (podpredse-
dnika IPA sekcije Slovenije) in Milana Marinška (člana upravnega 
odbora). 

Obletnice se je udeležilo 21 delegacij iz evrope, Pakistana, Izraela, 
Cipra in Malte. Vseh udeležencev je bilo 64, med njimi tudi med-
narodni predsednik IPA Michael Odysseos. Udeleženci smo bili na-
stanjeni v hotelu, ki je v policijskem šolskem centru legionowo, ta 
se nahaja 30 kilometrov iz Varšave. Osrednja proslava ob visokem 

jubileju poljske policije se je odvijala v petek, dne 24. julija 2009, 
v centru mesta Varšava. Udeleženci smo se je udeležili v svečanih 
policijskih uniformah vseh držav udeleženk. V popoldanskem času 
je bila še manjša svečanost prav tako v policijskem šolskem centru 
legionowo. Preostale dni našega bivanja v Varšavi smo si ogledali 
mesto in njegove znamenitosti ter bližnjo in daljno okolico mesta, 
kjer smo bili povsod zelo toplo sprejeti. (Foto – udeleženci prazno-
vanja v uniformah po paradi v kraju Plonsk in predsednik IPA sekcije 
Poljska Arkadiusz Skrzypczak)

Milan Marinšek 

Varnostna konferenca IPA Alpe – Adria v Beljaku

90. obletnica ustanovitve policije Republike Poljske 
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Zima res ni čas za vožnjo z motorjem, je pa čas za načrtovanja novih 
poti. Tako se je porodila zamisel, da gremo v Bosno. Ker pa je naj-
lepše v družbi, smo sklenili, da bomo Gorenjci organizirali večdnev-
ni izlet kot zaključno IPA srečanje v sezoni 2009. Termin, priprave, 

povezave, kontakti, prijave, ogled lokacije, vse je steklo kot po ma-
slu in prišel je dan odhoda, 17.09. 2009.
ljubljanska južna obvoznica, počivališče Barje. Večina se nas je 
zbrala, razdelili smo se v skupine in že smo se odpeljali po poti: 

Novo mesto, Metlika, Karlovac, Slunj v Grabovac. Pridružili so se še 
Primorci in dolenjci. Na zbornem mestu pred hotelom Grabovac se 
je zbrala kompletna zasedba, in sicer 39 motorjev, en buggy in eno 
spremljevalno vozilo, skupaj 61 oseb. Nadaljevali smo v eni skupini, 
v smeri BIh. Mejo smo prečkali na mejnem prehodu Izačić. Tu nas 
je sprejel predstavnik MUP Bihać, g. emir. Kmalu smo prispeli v kraj 
nastanitve Kiro rafting, neposredno ob Uni. Prvi dan smo zaključili v 
prijetnem razpoloženju. druženje ob glasbi je trajalo pozno v noč.
enako optimistično, kakor smo zaključili prvi dan, smo nadaljevali  
drugi dan. Po zajtrku smo se podali na raft. Profesionalno izveden 
rafting nas je dodobra utrudil. Po večerji so gostitelji organizirali 
prevoz in ogled mesta Bihać. 
Začetek tretjega dne je bil skrivnosten. dejavnosti tega dne so or-
ganizirali pripadniki MUP Bihać. Odpeljali so nas na ogled zgodo-
vinske znamenitosti. Od tod smo se počasi vračali proti Bihaću, na-
redili smo kratek postanek za kavico in nadaljevanje proti donjemu 
Vakufu. Na idilični lokaciji ob Uni so nam pripravili prvovrsten pi-
knik. Ta dan smo izkoristili za protokolarni del in se predstavnikom 
MUP Bihać zahvalili za gostoljubnost in trud.
Nedelja, zadnji dan, je bil dan za slovo od gostiteljev in odhod proti 
domu. Po zajtrku smo se poslovili od lastnika in sodelavcev Kiro 
raftinga ter krenili proti domu. Za celotno organizacijo druženja v 
Bihaču sta se kot organizatorja trudila Rajko Šimunkovič in Niko Re-
snik, oba člana IPA MOTO KlUBA Gorenjska.

        
Niko Resnik

Kot klub smo zelo mladi. Posebnost posavskega prostora nam je 
prinesel  dvig članstva, saj  je začrtana meja  evrope na jugovzho-
du pokazala potrebe po zaposlovanju na tem območju  policistov 
in carinikov s celotnega slovenskega področja. To je pomenilo tudi 
povečano včlanitev v IPA. Po uvedbi novih članskih izkaznic je prišlo 
do resnejše  administrativne ureditve na tem področju.

Kljub vsemu še vedno sodimo med manjše slovenske IPA klube, kar 
pa ne pomeni, da vodstvo, ki je bilo izvoljeno lanskega leta,  nima 
ambicioznih načrtov  za delovanje kluba. 

V letošnjem letu smo izpeljali spust po reki Krki, zapeljivki, ki rada 
privablja vse več turistov od vsepovsod. Vreme nam ni bilo v celoti 
naklonjeno, saj je pred in po startu padal dež. V tem letu bo izveden 
tudi nogometni turnir z IPA prijatelji iz Zagreba, do katerega nas 
loči samo 20 km. Izvedba v Posavju je že dogovorjena. Zanimivo je 
predvsem tudi to, da je vodstvo RK IPA Šibensko–Kninska s hrvaške 
sama izrazila željo po sodelovanju z IPA Posavje, kar bomo realizi-
rali v kratkem. 

Posebnost našega prostora predstavlja na začetku opisan problem. 
Torej posamezniki, ki samo delajo na našem območju, seveda ne 
morejo sodelovati v aktivnostih regionalnega kluba. Kljub temu je 
novo vodstvo RK Posavje pri načrtovanih projektih zelo ambiciozno 

in pričakuje v prihodnje vse večjo udeležbo naših članov. Pričakuje 
tudi sodelovanje z drugimi klubi v Sloveniji ter udeležbo na priredi-
tvah,  ki jih ti organizirajo.

Ivan Urek
Predsednik IPA RK Posavje

IPA moto klub Gorenjska, potovanje v Bihač 2009

Predstavitev IPA RK Posavje
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IPA (International police association - mednarodna policijska zve-
za) Regionalni klub Koper je bil ustanovljen 2.marca 1996 v Kopru, 
ko se je odcepil od IPA Regionalnega kluba za Primorsko s sedežem 
v Novi Gorici. Klub je ob ustanovitvi štel 200 članov, vsi so prihajali 
iz vrst Policije in iz vrst upokojenih delavcev organov za notranje 
zadeve. Ob ustanovitvi kluba na Bivju pri Kopru so se jim pridružili 
še člani iz Postojne, tako da se je klub tedaj imenoval Regionalni 
klub Koper in Postojna. Z leti je klub rastel in štel konec leta 2006 

že 900 članov. Tu moramo povedati, da so se lahko po letu 1999 v 
vrste IPA včlanili pooblaščeni delavci Zaporov Slovenije  (pazniki) in 
po letu 2005 tudi pooblaščleni delavci Carine Slovenije (cariniki). 
Aprila leta 2007 so člani iz Postojne ustanovili svoje društvo IPA 
Regionalni klub Postojna in se s 300 člani odcepili.  

V petek, 5.junija 2009, je IPA Regionalni klub Koper izvedel VII. vo-
lilno skupščino, udeležili so se je delagati, ki so predstavljali pre-
ko 660 članov tega združenja policistov, paznikov in carinikov ter 
upokojenih delavcev vseh treh državnih služb. Na skupščini je bilo 
izvoljen nov upravni odbor, ki bo klub vodil naslednja tri leta. Klub 
bodo vodili  predsednik Amedeo Žigon (drugi z desne), podpred-
sednik Milan Marinšek (tretji z leve), sekretar Boris Urbac (tretji z 
desne), blagajničarka Patricija Fermo (prva z desne) in člani Sandi 
Urbič (prvi z leve), dušan Adamovič (drugi z leve ) in Alojz Ivančič 
(čepi spredaj). Vodstvo kluba in ostali organi kluba so sestavljeni 
paritetno, tako da so zastopane vse tri državne službe (policija, ca-
rina in zapori) ter predstavniki upokojencev. Po skupščini, ki je bila 
v domu Policijske uprave Koper, so se delegati ter povabljeni gosti 
zbrali v restavraciji hotela Bio v Kopru na skupni večerji, kjer so ob 
okusni večerji in prijetni glasbi čestitali novemu vodstvu kluba za 
izvolitev in mu zaželeli obilo uspehov pri delu. 

Milan Marinšek 
Podpredsednik IPA RK Koper 

V dobrem sosedskem in prijateljskem duhu smo se meseca decem-
bra 2008 v kmečkem turizmu Mahnič v dragonji  zbrali predstav-
niki IPA iz Regionalnega kluba Koper kot gostitelji ter predstavniki 
IPA Italije iz Trsta (Trieste), Milj (Muggia), lignana Sabbiadoro in iz 
hrvaške Istre. V prijetnem in prijateljskem vzdušju smo pregledali 
skupno delo v iztekajočem letu ter se pogovorili o skupnih načrtih 
za naprej. Srečanja so se med drugim udeležili predsedniki IPA iz 
Trsta Vitale Michele,  iz Milj Giannieri domenico, iz lignana Bidin 

Valter,  iz IPA Istre debelič Marinko in iz IPA Kopra Amadeo Žigon ter 
člani upravnih odborov vseh udeleženih združenj.
 
Srečanje je poleg odlične hrane in pijače popestrila še predsednica 
društva vinogradnikov slovenske Istre in sommelier Ingrid Mahnič , 
ki je udeležencem predstavila izbrana vina iz kleti Mahnič. 
 
 
                             

Milan Marinšek 
Podpredsednik IPA RK Koper 

Izvoljeno novo vodstvo IPA Regionalni klub Koper  

Dragonja – srečanje predstavnikov IPA 
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Tudi letos je IPA RK Gorenjska organizirala 
kolesarski izlet, ki je potekal na relaciji od 
Kranjske Gore do Mangartskih oziroma Be-
lopeških jezer v Italiji in nazaj. Pot je dolga 
kar 20 kilometrov.

dne 26. 9. 2009 smo se v Kranjski Gori zbra-
li ljubitelji kolesarskih izletov. 
Vreme je kljub grožnjam vremenarjev zdrža-
lo in nam podarilo tople sončne žarke. Pot 
je tudi tokrat potekala od PP Kranjska Gora 
do bivšega MMP Rateče, kjer smo presto-
pili državno mejo. Kljub temu, da ugodnost 
članstva Slovenije v eU  za prestop državne 
meje v Italijo ne predpisuje kontrole oseb-
nih dokumentov na državni meji, so bili ne-
kateri  skeptični, ker s seboj niso imeli do-

kumentov. Pustili smo jih v nevednosti vse 
do meje, kjer so si lahko oddahnili, ko so 
zagledali prazna mejna kontrolna mesta. 

Pot smo nadaljevali po Italiji. Po asfaltirani 
kolesarski poti smo nadaljevali pot do vzpo-
na, ki še vedno mnogim jemlje sapo. Misel 
na to, da je cilj ob prečudovitem jezeru in 
da je na tem istem cilju parkiran avto, ki je 
bil poln predvsem »osvežilne« pijače, nas je 
gnala naprej in nihče ni obupal. 

Po prihodu na cilj in enournem postanku 
ter uživanju v prečudoviti naravi, planinah, 
ki so se bohotile okoli nas, smo se odpravili 
nazaj proti Kranjski Gori. 
Nazaj grede smo odkrili drugo pot, ki kar za 

polovico zmanjša vzpon in je bistveno laž-
ja in krajša. hmmm, le kako to, da za njo 
nismo vedeli, ko smo bili na poti proti je-
zerom? 

V Kranjski Gori je sledilo zasluženo kosilo v 
gostišču Martin, kjer smo kar z veseljem po-
jedli polento in golaž. 
Po kosilu so adrenalina željni imeli še mo-
žnost letnega sankanja s pobočja Vitranc, 
nakar smo se vsi po čudovito preživetem 
dnevu razšli z dogovorom, da se naslednje 
leto zopet srečamo.

Alojz Mesojedec

IPA Regionalni klub Koper je v soboto, dne 21.februarja 2009, v 
športni dvorani »Burja« na Škofijah, organiziral že tradicionalni tur-
nir v malem nogometu.  

V prijateljskem in športnem vzdušju se je pomerilo 10 ekip policistov,  
carinikov in paznikov iz zaporov iz vse Slovenije. Vrstni red je bil:
1. IPA ljubljana 
2. Šd BelINA – Policijska postaja Koper
3. IPA Celje – Šd SOTlA
4. Vodniki službenih psov Policijske uprave Koper 
5. IPA dolenjska (in Bela krajina)
6. Carinski urad Koper 
7. Policijska postaja Ormož 
8. Zapori Maribor
9. IPA Gorenjska  
10.  Zapori Celje  

Za najboljšega igralca turnirja je bil izbran igralec Šd Belina PP Ko-
per Miran JeRMAN; za najboljšega golmana pa igralec IPA ljubljana 
leon PAŠAlIČ. Pokal FAIR PlAY je prejela ekipa Carinskega urada 
Koper.
Najboljšim ekipam in posameznikom so pokale in priznanja podelili  
predsednik kluba Amedeo ŽIGON (tretji z leve) ter člani organiza-

cijsakega odbora turnirja (od leve  Alojz Ivančič,  Milan Marinšek, 
dušan Adamovič in Boris Urbanc – skrajno desni: na sliki manjka 
vodja turnirja Robert Malikovič).

SERVO PER AMIKECO!

Milan Marinšek
Podpredsednik IPA RK Koper 

3. kolesarski izlet na Belopeška jezera

IPA turnir v malem nogometu na Škofijah
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IPA RK Gorenjska je v soboto, 5. 9. 2009, organiziral 18. tradicional-
ni Planinski dan za vse članice in člane, njihove družine ter prijatelje 
IPA. Tudi tokrat je planinski pohod potekal po dveh variantah, in 
sicer pohod na Jerebikovec 1593 m in pohod v dolino Krma. V jutra-
njih urah smo se zbrali ob smučišču v Mojstrani, od koder smo po 
uvodni kavi ali čaju odšli na planinski pohod v dveh smereh.

Tiste bolj vajene hoje 
in vzponov je izkuše-
ni gorski vodnik Rado 
legat po strmi mar-
kirani poti popeljal 
proti Jerebikovcu. 
Na počivališču Ma-
cesnovec se je odprl 
lep pogled na Kara-
vanke, kljub ne prav 
lepemu vremenu. 
Nato pa jih je čakala 

še ena ura hoje do Tilčevega rovta. Od tam so pot nadaljevali po 
grebenu Jerebikovec, ki je najvišji vrh Mežakle. Vzpon od izhodišča 
do cilja je trajal dobri dve uri.
 
Ostali malo manj vešči hoje pa smo se odpeljali v Zgornjo Radovno 
do gostišča PSNAK, nato smo se odpravili naprej peš v dolino Krmo 
preko travnikov do ceste, ki pelje iz smeri Mojstrane proti tej dolini. 
Kmalu smo z asfaltne ceste zavili na makadamsko pot, kjer se nam 
je odprl pogled še na zadnje ostanke grbinastih travnikov. Po dobri 
uri hoje smo prispeli do Kovinarske koče v dolini Krme, kjer smo se 
odpočili, se okrepčali in se vrnili nazaj v dolino po isti poti, po kateri 
smo prišli. Na tej poti so se nam pridružili prijatelji iz IPA Istre na 
čelu z njihovim predsednikom Marinkom debeličem. Zelo so bi nav-
dušeni, ko so opazovali lepote  Triglavskega narodnega parka.

Organizatorji so pripravili vse potrebno, da nismo bili na cilju na 
kmečkem turizmu Psnak v Zgornji Radovni ne lačni in ne žejni.

Kljub slabim obetom je vreme zdržalo, na koncu pa je posijalo celo 
še sonce. Naslednje leto bomo v začetku meseca septembra okviru 
Alpe-Adria organizirali IPA planinske dneve,  na katerih bomo gosti-
li tudi člane IPA iz Avstrije, Italije, hrvaške in Nemčije.

Vinko Otovič

Člani Regionalnega kluba IPA Nova Gorica so, 10. oktobra 2009, 
že enajstič organizirali zaključno kolesarsko tekmovanje »Sabotin 
2009«.  Kolesarska dirka, že osmič zapored, šteje tudi za kolesar-
ski pokal IPA Slovenije. Prvi udeleženci kolesarske tekme so kljub 
oblačnemu in deževnemu vremenu kmalu prišli na štartno mesto in 
kasneje prekolesarili progo v dolžini 4,6 kilometrov z višinsko razli-
ko 350 metrov. Kot običajno so se tudi tokrat vremena razjasnila in 
tekmovanje je potekalo v prijetnem vzdušju. Zaključek tekme se je 
nadaljeval v prijetnem sončnem vremenu in ob trudu organizatorja, 
da se vsem udeležencem povrnejo izgubljene kalorije. Tekmovanje 
je tudi letos potekalo po makadamski-gozdni poti iz vasi Prelesje do 
križišča za lovsko kočo  na Sabotinu.  

Zmaga je tudi tokrat pripadla ekipi IPA kolesarjev iz ljubljane, pred 
kolesarji  iz Nove Gorice in Postojne. Najhitrejši kolesar je bil Tomaž 

Tradicionalni 18. IPA planinski pohod na Jerebikovec 

Kolesarsko tekmovanje IPA Sabotin 2009

...skupinska pred startom 
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Setničar iz ljubljane, pred danijelom Žnidarjem  iz Nove Gorice in 
Brankom Sojerjem iz ljubljane. 

V tekmovanje za pokal IPA Slovenije, v katerega štejejo poleg ko-
lesarske tekme na Sabotin še vzpon na Kal, vzpon na Slivnico in 
tekmovanje v logatcu, pa je ponovno  prehodni pokal odnesla zma-
govita ekipa kolesarjev regionalnega kluba iz ljubljane.  Kolesarji iz 
Nove Gorice in Postojne so se morali zadovoljiti z drugim oziroma 
tretjim mestom.

Za vse udeležence kolesarskega vzpona je organizator pripravil slo-
vesen zaključek kolesarskega pokala s podelitvijo pokalov ter prak-
tičnih nagrad. 

                                   
Bruno Ipavec, 
Predsednik IPA RK Nova Gorica 

 

Pod vasjo Gabrje pri Tolminu ob reki Soči so se v soboto, 12. sep-
tembra 2009, zbrali ribiči– muharji. Omenjeno srečanje je organizi-
ral Regionalni klub IPA Nova Gorica skupaj z Ribiško družino Tolmin, 
tekmovanja pa so se udeležili tudi člani drugih klubov IPA. 

lovne mere so bile določene po merilih Ribiške družine Tolmin (več 
o Rd Tolmin na naslednjih spletnih straneh: http://www.ribiska-
druzina-tolmin.si/pravila.php). Ribolov oz. muharjenje je potekalo 
s potopno ali plavajočo vrvico, vabe pa so bile umetne muhe ali 
potezanke s stisnjeno zalustjo. 

Srečanje je bilo tekmovalno družabne narave in tako kot prejšnja 
leta so tekmovalci tudi letos lovili lipana (poleg soške postrvi edina 
avtohtona salmonidna vrsta ribe pri nas). 

Po štiriurnem ribolovu se je najbolje odrezala IPA Koroška iz so-
sednje Avstrije, sledila ji je ekipa OM Logatec, tretje mesto pa je 
pripadlo ekipi Policijske akademije GPU. 

REZULTATI 
Najboljši posameznik v revirju A:
1. Oswald Gärtner, IPA Koroška iz Avstrije

Najboljši posameznik v revirju B:
1. Igor Vrčon, Policijska akademija GPU

Najboljši posameznik v revirju C:
1. Iztok Štucin, OM logatec.

Po zaključku tekmovanja sta Ivan Ambrožič, član IPA RK Nova 
Gorica, in Alojzij Mohar, direktor Policijske uprave Nova Gorica, 
podelila medalje in pokale najboljšim, nato pa je sledilo družabno 
srečanje. Udeleženci letošnjega ribiškega srečanja so bili po tek-
movanju enotnega mnenja, da se ob reki Soči pri vasi Gabrje po-
novno srečajo septembra 2010. 

dean Božnik 
IPA RK Nova Gorica

Tradicionalno srečanje ribičev muharjev »Soča 2009«

... zmagovalci pokala IPA Slovenije ... skupinska zaključna fotografija



15

Na vodnem zajetju Vogršček so se v petek, 4. septembra 2009, 
zbrali ribiči iz vse Slovenije. Srečanje je organiziral Regionalni klub 
IPA Nova Gorica v sodelovanju z društvom veteranov Sever Severne 
Primorske in Ribiško družino Renče. Srečanje je bilo  tudi tekmoval-
ne narave in je bilo uvrščeno v koledar ribiške lige IPA.
Pravila ribolova so bila določena po tekmovalnih pravili Ribiške 
zveze Slovenije in pravilih Ribiške sekcije IPA lige. Po štiriurnem ri-
bolovu so se med dvanajstimi ekipami najbolje odrezale naslednje 
tri ekipe: prvo mesto je pripadlo ZVVS Laško, drugo mesto je zase-
dla ekipa IPA RK Nova Gorica I, tretje mesto pa je pripadlo ekipi 
ZVVS Ajdovščina – Vipava. 

REZULTATI
Najboljši posamezniki v revirju A:
1. Marjan Vardjan, Specialna enota GPU;
2. Borut Eltrin, IPA RK ljubljana;
3. Ivan Ambrožič, IPA RK Nova Gorica I.

Najboljši posamezniki v revirju B:
1. Mirko Matjašec, ZVVS Ajdovščina – Vipava;
2. Sašo Ačko, IPA RK Celje;
3. Emil Ajtnik, posameznik.
Najboljši posamezniki v revirju C:
1. Sašo Bajec, IPA RK Nova Gorica I;
2. Mirko Žohar, ZVVS laško;
3. David Rado, Specialna enota GPU.

Po zaključku tekmovanja sta Ivan Ambrožič in dominik hanžič, 
oba iz IPA RK Nova Gorica, podelila pokale in medalje najboljšim 
ekipam in posameznikom v vsakem sektorju oz. revirju, podelitvi 
pa je sledilo družabno srečanje na turistični kmetiji Pri Rjavčevih v 
Šempasu. Udeleženci letošnjega ribiškega srečanja so bili enotnega 
mnenja, da se na Vogrščku srečajo v letu 2010 v še večjem številu. 

dean Božnik
IPA RK Nova Gorica 

V soboto, dne 27. junija 2009, je IPA Regionalnih klubov Koper or-
ganiziral že tradicionalno srečanje članov IPA iz Slovenije in iz sose-
dnje hrvaške na morju. Srečanja, ki smo ga poimenovali IPA RIBIČIJA 
2009, se je udeležilo preko 60 članov in simpatizerjev ter družinskih 
članov iz vse Slovenije. 

Udeleženci so se zjutraj zbrali na parkirišču ob morju v Kopru, kjer se 
je nadavno tega bohotila stavba Policijske uprave Koper, danes pa je 
tam le trava in bronasti kip. Vkrcali smo se na turistično ladjo »POR-
TOROŽ« in se odpravili na celodnevno potepanje po slovenskem 
morju. dopoldne smo izkoristili za tekmovanje v ribolovu na trnek, 
v katerem je zmagal domačin Marino PeRICh. Po ribjem kosilu pa 
smo se predali morju in kopanju v bližini Pirana. Na pomolu v Piranu 
smo izvedli tekmovanje za ekipe v čiščenju rib. Toplo junijsko sonce 
in morje so botrovali dobremu vzdušju in novim poznanstvom. Med 
potjo proti Kopru smo izvedli srečolov, pri katerem je vsak udele-
ženec brezplačno prejel 4 praktična darila. Prav tako smo podelili 
pokale najboljšim ribičem. Nagradili smo ribiča za najhitrejši trnek, 

Srečanje ribičev »VOGRŠČEK 2009«

IPA ribičija 2009 
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ribiča za največjo ribo, pa za najmanjšo ujeto ribo. Posebne nagrade pa so prejeli še najmlajši in najstarejši udeleženec ter »naj morska 
deklica«, ki so jo izbrali udeleženci izmed udeleženk.  Z ladje »PORTOROŽ« smo se izkrcali po 19.00 uri na pomolu v Kopru, kjer nas je 
presenetila manjša ploha, ki pa ni pokvarila vzdušja po celodnevnem druženju, vendar nam žal ni omogočila skupinske fotografije po izkr-
canju z ladje. Srečanje je tudi tokrat vzorno organiziral in vodil Alojz Ivančič (leži drugi z desne). Fotografija je s srečanja 2008.   

Milan Marinšek
Podpredsednik IPA RK Koper 

Kekčevi dnevi je tradicionalna prireditev za naše najmlajše, ki jo je 
letos že sedemnajstič zelo uspešno priredil IPA Regionalni klub Go-
renjske v dolini Pod Poncami, kjer pozimi letijo smučarski letalci, 
poleti pa mnogi uživajo v svežem in nikoli prevročem zraku. Pa ven-
dar, kaj bi prelepa dolina počela brez Vandotovih junakov, kot so 
Kekec, Bedanec, Rožle, pa huda teta Pehta, Mojca, Kosobrin.  

Vsa ta leta je v čudoviti dolini Pišnice ali kot bi rekli domačini Kranj-
ske Gore v najlepšem biseru Slovenije v mesecu juniju odmevala 
Kekčeva pesem »Jaz pa pojdem in zasejem dobro voljo pri ljudeh, v 
eni roki nosim sonce, v drugi zlati smeh«. doslej je privabila že več 
kot 2000 otrok iz različnih krajev Slovenije, pa tudi otroci iz Avstrije 
in Italije nas radi obiščejo.  

Tudi letos nam je bilo vreme naklonjeno, tako da smo ogled Kek-
čeve dežele lahko pripravili v lepem sončnem vremenu. letos se je 
zbralo čez 100 otrok. 

Pred odhodom so bili otroci nestrpni, saj niso vedeli, kaj vse bodo 
doživeli v  Kekčevi deželi. No, nekatere je bilo tudi nekoliko strah, ki 
pa ni trajal dolgo časa. Po otroke so namreč prišli izkušeni vodniki 
agencije Julijana, ki so jih z novim terenskim vozilom prirejenim za 
prevoz otrok popeljali v prečudovit pravljični svet, takrat pa je mo-
rebitni strah tudi izginil. 

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 pose-
bej pa Kosobrin, ki so pomagali otroke rešiti iz Bedančeve kletke, so 
jim vlili veliko poguma. 

Seveda pa so organizatorji poskrbeli tudi za njihove starše, dedke, 
babice, saj so vmes pripravili piknik kosilo in seveda razne anima-
cije, tako da nikomur ni bilo dolgčas. Nekateri pa so se odpravili na 
krajše sprehode, nekateri so se povzpeli na vrh letalnice, drugi so 
si ogledali Zelence in izvir reke Save.

Po prihodu iz Kekčeve dežele so se otroci priključili staršem, pojedli 
kosilo in se še dolgo popoldne veselili ob zvokih žive glasbe.  

Organizacijski odbor tudi v prihodnjem letu, in sicer 13. junija 2010, 
vabi vse člane IPA, da razveselijo svoje nadebudneže in jih pripelje-
jo v dolino Pod Poncami.

       
Vinko Otovič

Kekčevi dnevi 2009
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Tudi v letu 2009 je IPA RK Koroške organiziral tradicionalni pohod 
na 1522 m visok Košenjak s planinskim piknikom. Ker nam v prvo-
tnem terminu v mesecu maju ni uspelo organizirati pohoda, smo 
tega kljub neugodnim vremenskim napovedim izvedli v soboto, 18. 
9. 2009. ena skupina je odšla ob 7. uri peš iz dravograda, druga pa 
ob 11. uri izpred lovskega doma, nekaj udeležencev pa se nam je 
pridružilo na sami lovski koči pod Košenjakom. Pohod se je pričel v 

oblačnem vremenu, ob vzponu na vrh pa je posijalo sonce, med sa-
mim pohodom pa nas je hladila rahla sapica, tako da so bili pogoji 
za pohod res dobri. Vrnitev na lovsko kočo in sam planinski piknik 
se je odvijal v lepem sončnem popoldnevu. 
Pohoda se je udeležilo 25 članov in spremljevalcev, poleg članov 
našega in drugih RK je bila navzoča tradicionalna ekipa naših čla-
nov iz vrst upokojencev in ekipa kolegov iz RK Šibensko Kninska iz 
Republike hrvaške, ki se je z veseljem odzvala našemu povabilu na 
pohod. 
Na vrhu smo seveda opravili svojo planinsko dolžnost, vpisali smo 
se v planinsko knjigo, potem je sledilo skupinsko fotografiranje in 
spust do planinske koče. Tam so se nam pridružili še nekateri drugi 
člani in po izdatnem golažu in malici v obliki dobrot z žara, ki sta jo 
za nas pripravila naša člana, Janko in Alojz, ter organizator poho-
da Toni drevenšek, smo preživeli lep popoldan v prijetni družbi. Po 
krajšem druženju smo se zadovoljni z uspešnim pohodom odpravili 
v dolino. Obljubili smo si, da prihodnje leto s sabo pripeljemo še 
več naših kolegic in kolegov.
 

Srečko lampret

Člani in prijatelji IPA Gorenjske smo 8. oktobra obiskali Nizozem-
sko. Pot nas je vodila mimo Salzburga, München,  Nürnberga, Kölna 
proti Amsterdamu. 

V tej slikoviti, izrazito nižinski deželi, kjer četrtina ozemlja leži na 
ravni morske gladine ali pod njo, smo občudovali znamenitosti, ki 
dajejo deželi poseben čar: mline na veter, tradicionalne domače 
obrti ( izdelovanje cokel in proizvodnjo sira), tipično ribiško me-
stece Volendam s slikovitim mestnim jedrom in lesenimi ladjami v 
pristanišču. 

Izdelovalec cokel                                             

Mlini na veter

Vse nas je prevzela slikovitost, raznolikost, razburljivost, romantič-
nost in svobodomiselnost glavnega mesta Amsterdama. Obiskali 
smo brusilnico diamantov, trg dam, Kraljevo palačo, Novo cerkev, 
Cvetlični trg in Rijksmuseum, kjer smo si ogledali znamenita dela 
velikega slikarja Rembranta. Sledila je  vožnja z ladjico po kanalih 
Amsterdama, ko smo občudovali pročelja slikovitih amstrdamskih  
zgradb in znamenite mostove ter se čudili, da so si nekateri uredili 
stanovanja kar na plavajočih ladjah. 

12. pohod na Košenjak 2009

Izlet na Nizozemsko z RK IPA Gorenjska
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O veliki stopnji tolerantnosti in liberalizma nizozemskega glavnega 
mesta  smo se prepričali v četrti rdečih luči, kjer prodaja ljubezni in 
omamen vonj po marihuani preseneti marsikaterega obiskovalca.

Sedaj pa v life                                                       

Marihuana sodi zraven

Obiskali smo tudi Scheveningen, priljubljeno nizozemsko letovišče 
ob obali Severnega morja, den haag, upravno središče Nizozem-
ske, kjer je tudi sedež mednarodnega sodišča ter Rotterdam, eno 
največjih evropskih pristanišč.

Še skupinski posnetek s tipičnim nizozemskim ozadjem

Polni prijetnih vtisov in prijateljskih vezi, ki smo jih udeleženci izleta 
spletli med seboj, smo se v ponedeljek, 12.10.2009, v zgodnjih ju-
tranjih urah vrnili v Slovenijo. ¨

Besedilo in foto: Marta Papler

Od 8. 5. 2009 do 10. 5. 2009 smo se člani IPA RK Gorenjske na 
povabilo IPA Pavia ob 157.obletnici policije udeležili mednarodnega 
policijskega turnirja v nogometu v mestu Pavia. Po dobrodošlici ob 
prihodu so se 9. in 10. 5. 2009 med seboj pomerile ekipe iz Ita-
lije, Španije, Francije, Nemčije, Češke in Slovenije. Tekmovanje je 
potekalo v skupinah po pet ekip. 10. 5. 2009 pa sta se dve ekipi z 
največjim številom točk iz predtekmovanja pomerili v finalu. Med 

dvajsetimi ekipami smo se po končanih odigranih tekmah uvrstili 
na štirinajsto mesto.
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 2010 ponovno udeležimo turnirja.

Alojz Mesojedec

Udeležba članov IPA RK Gorenjske na nogometnem turnirju v Paviji - Italiji
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Po sklepu UO sta se kongresa, od 15. 5. do 
17.5.2009, v Predejanah  udeležila Ištvan li-
pnik in Alojz hrnčić.
Na povabilo IPA Srbije  so na kongresu so-
delovali  še predstavniki IPA iz Grčije, Ro-
munije, Bolgarije, Madžarske, hrvaške, Av-
strije, Nemčije in Slovenije.
Na svečanem delu kongresa je predsednik 
IPA Srbije Stole FIlIPOVIĆ opisal pot na-
stanka njihove sekcije, ki je  na 34. IeC kon-
ferenci, 15.9.2007, v Balatonu  postala pol-
nopravno članica mednarodne organizacije 
IPA. Trenutno imajo 1128 članov, ki so orga-
nizirani v sedmih regijah. V šestih regijah 

imajo začasne organe in v preostalih sed-
mih regijah pripravljajo ustanovitev regijske  
organizacije.  Zelo se trudijo  s predstavitvi-
jo ciljev same mednarodne organizacije IPA, 
da bi  pridobili čim več novih članov. 
Na samem kongresu so razpravljali o do-
polnitvah statuta, kdo je lahko član, častni 
član, sponzor itd. Volilni kongres bodo ime-
li spomladi leta 2011. Zelo so jih zanimale 
naše nove IPA izkaznice.
lahko sva ugotovila, da našo sekcijo zelo 
cenijo. Ob naju sta bila  vedno drugi in tretji 
podpredsednik Miroslav Pantelić in Mirjana  
Guberinić ter IeC delegat dragan Stanković. 

V spomin na srečanje sva v imenu IPA sek-
cije Slovenije predsedniku izročila  sliko z 
motivom Celja, ki jo je naslikala mlada aka-
demska slikarka iz Celja.
Poleg kulinarične predstavitve  so nas po-
peljali na ogled mesta Vranje, manastirja 
St. Prohor Pčinjski ob makedonski meji, 
ogledali smo si muzej in spominsko sobo 
srbske vojske v Vranju.

Ištvan lipnik

Člani RK dolenjska smo se v času med 29. in 31. majem letošnje-
ga leta mudili na t.i. delovnem obisku pri prijateljih, članih IPA RK 
Valjevo. Kljub temu da avtobusa nismo uspeli zapolniti v celoti, pa 
nas je bilo 20, med katerimi sta bila tudi dva člana RK Nova Gorica 
kot ena družina. Ideja o obisku, druženju in izmenjavi izkušenj se je 
porodila ob obisku delegacije IPA Srbije v času kongresa IPA sekci-
je Slovenije v preteklem letu. Glavni pobudnik pa je bil drugi pod-
predsednik IPA sekcije Srbije dragan PANTelIĆ, za prijatelje Mika, s 
katerim smo se tudi dogovorili o vsebini našega obiska v Srbiji.

da bi imeli na obisku čim več časa za druženje in ogled znamenito-
sti, smo se na pot odpravili, dne 28. 5. 2009, v poznih nočnih urah. 
Voznika dušan in Toni sta dokazala, da svoj posel obvladata in na 
hrvaško-srbsko mejo smo prispeli nekaj ur prej, kot je bilo to načr-
tovano, zaradi česar je bilo potrebno rahlo spremeniti urnik aktiv-
nosti. Tako smo petkovo dopoldne izkoristili za ogled Beograda in 
se v zgodnjem dopoldanskem času, ko se mesto še ni prebudilo, ob 
rahlih dežnih kapljah sprehodili po ulici Kneza Mihajlova, Terazijah 
(zbirališče navijačev nogometnega kluba Partizan), ogledali smo si 
trdnjavo Kalemegdan, odkoder smo imeli lep razgled na del mesta 
Beograd in na sotočje rek Save in donave, na koncu pa je sledilo 
še skupinsko fotografiranje pred objektom nekdanje zvezne skup-
ščine. 

Sledil je ogled muzeja jugoslovanskega letalstva na letališču Surčin, 
kjer nam je kustos muzeja predstavil zelo zanimivo zgodovino letal-
stva še takratne Jugoslavije. Zelo zanimivi  so bili primerki letal, od 

katerih so posamezna letala edina še ohranjena te vrste na svetu. 
Ker smo bili v Beogradu, pa nismo mogli mimo hiše cvetja in muzeja 
Josipa Broza Tita na dedinjah, kjer so bila prava paša za oči proto-
kolarna darila, ki jih je predsednik Jugoslavije prejel od predstavni-
kov različnih držav, na ogled so postavljene tudi vse štafetne palice, 
ki so se nosile ob praznovanju dneva mladosti. Menda je nekje zelo 
blizu hiša srbske dive Cece, vendar ni bilo časa za njeno izsleditev, 
saj nas je na reki donavi v Zemunu že čakala posadka ladje, s katero 
smo pluli skoraj tri ure in si del Beograda ogledali še iz vode. Nekaj 
udeležencev je dobilo tudi priložnost krmarjenja ladjice. 

Žal ima dan le 24 ur in potrebno je bilo oditi proti Valjevu, da bi se 
nastanili v hotelu Grand, a vse le ni šlo po načrtih. Med vožnjo smo 
imeli namreč manjšo smolo oziroma okvaro na avtobusu. Ostali 
smo brez enega od pogonskih jermenov, vendar sta mehanika du-
šan in Franc dokazala svoje mojstrstvo in avtobus po dobrih dveh 
urah usposobila za nadaljnjo vožnjo. dan smo zaključili ob večerji v 
hotelu Grand, ob ciganski glasbi in druženju s prijatelji iz RK Valje-
vo. Ob tej priložnosti smo si izmenjali tudi darila, ki smo jih vnaprej 
pripravili in s katerimi delamo promocijo IPA sekcije Slovenije in RK 
dolenjske. Na večerji so bili prisotni nekateri vidni člani IPA sekcije 
Srbije, in sicer predsednik sekcije Valjevo g. djordje GRAČANIN, IeC 
delegat  IPA sekcije Srbije g. dragan STANKOVIĆ, II. podpredsednik 
IPA sekcije Srbije Miroslav PANTelIČ, blagajničarka sekcije Valjevo 
Jasmina GRUJIČ in generalni sekretar IPA Valjevo in hkrati načelnik 
policije g. Goran TIMOTIĆ.

Kongres  IPA Srbije

Člani IPA RK Dolenjska na obisku pri članih IPA RK Valjevo
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Sobotni dan smo začeli z ogledom mestnih znamenitosti Valje-
va, in sicer ogled muzeja v Valjevu, posvečenega prvi srbski vstaji 
(Muslimov konak), ki je najstarejša ohranjena zgradba, pa muzej 
zgodovine Srbije od obdobja jamskega človeka do vojne v Srbiji, 
sledil je sprehod skozi tržnico v Valjevu in ogled mlina Vodenice na 
reki Gradac. V popoldanskem času so nam gostje omogočili ogled 
zgradbe Policijske uprave Valjevo ter nas nato v spremstvu policij-
ske patrulje pospremili do mesta UB, kjer je komandir policijske 
postaje Miroslav PANTelIĆ. Nekaj nas je izkoristilo čas za ogled 
cerkve in kratek sprehod po mestu, nato pa smo se odpeljali v t.i. 
»UBSKI ZAMAK«, kjer so nam gostitelji pripravili veličasten sprejem 
in druženje. 

Ob prihodu so nas pričakali trubači in folklorna skupina, nekaj se 
nas je preizkusilo tudi v plesanju kola. Za svojevrstno presenečenje 
pa je poskrbel Mika, ko je mesto preletelo letalo, iz katerega je pilot 
odvrgel listke dobrodošlice, na katerih je bila slovenska in srbska 
zastava z napisom »dOBRO NAM dOŠlI«. Sledil je pester večer ob 
druženju s prijatelji, hrane in pijače je bilo v neomejenih količinah, 
obilo glasbe s skupino trubačev do »pjevalke«, presenečenja so se 
kar vrstila, gostitelj nam je postregel s torto v obliki srbske in slo-
venske zastave, vse mize so bile okrašene s cvetjem ter slovenski-
mi in srbskimi zastavicami. Med gosti, bilo jih je okoli 130, so bili 
povabljeni tudi poslanec državnega zbora g. Milan UROŠeVIĆ, na-
čelnik PU Valjevo g. Predrag ĐAJIĆ,  predsednik občine g. Vladimir 
KUSMANOVIĆ, direktor avtobusne družbe lASTA, direktor letališča 
v Surčinu in še koga bi lahko naštel. Na večerji so bili navzoči tudi 
predstavniki lokalne televizije, katerim je predsednik RK dolenjska 
Peter ŽUPANC podal tudi kratek intervju. Skratka, zabava, ki so 
nam jo pripravili gostitelji, je trajala do zgodnjih jutranjih ur, bilo 
je enkratno in težko bi našel besede, s katerimi bi jo lahko opisal. 
enostavno je treba biti v Srbiji in jo doživeti. 

Nedelja je bil dan slovesa. Pred odhodom so nas IPA prijatelji po-
peljali na Brankovino, kjer je živela in tudi umrla znamenita pesnica 

desanka MAKSIMOVIĆ. Ogledali smo si številne objekte, od šole, 
cerkve in bivalnih objektov ter nazadnje še grob prvega ministra za 
notranje zadeve Srbije Jakova NeNAdOVIĆA, na katerem so člani 
IPA sekcije Valjevo postavili tudi spominsko ploščo. Slovo od prija-
teljev, ki so nas spremljali tako rekoč tri dni na vsakem koraku, je 
bilo čustveno. 

Ob vračanju domov smo na avtobusu ugotovili, da nihče od nas v 
času obiska v Srbiji ni poskusil čevapčičev, kar je bilo nezaslišano. 
Voznik dušan je kaj hitro ustavil avtobus ob cesti, kjer so se na dro-
govih nad žerjavico vrteli odojki in jagnje. Večina nas je preizkusila 
jedi z žara, nekaj pa jih je ostalo zvestih jagenjčku.  V  Novo mesto 
smo se vrnili v večernih urah, polni vtisov, ki jih še lep čas ne bomo 
pozabili.  V jesenskem času pa lahko pričakujemo, da bomo gostili 
IPA prijatelje iz Srbije, ki so svoj obisk nekako že nakazali. 

Peter Županc
Predsednik RK dolenjska

V letu 2009 smo začeli s pripravami na urejanje svojih spletnih strani. Izdelave in urejanja spletnih strani se je lotil Albin GRAdIŠNIK. Sple-
tne strani so bile postavljene na strežnik 12. februarja 2009 in se od takrat ves čas posodabljajo.  
12. junija 2009 smo ustanovili sekcijo (interesno združenje) za astronomijo Kasiopeja. V sekciji so združeni ljubitelji astronomije, matema-
tike in fizike ter drugi, ki želijo spoznati nebo nad nami.
Redna volilna skupščina IPA Štajerske je bila, 13.09.2009, v domu Ribiške družine Rače.

Predstavitev IPA RK Štajerska 
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Po sklepu UO IPA sekcije Slovenije, bo praznovanje 20. obletnice 
IPA sekcije Slovenije v času od četrtka, dne  21. 4., do nedelje, dne 
24. 4. 2011, v hotelu Špik v Gozd Martuljku, kjer je bila IPA sekcija 
Slovenije pred 20. leti tudi ustanovljena. 

Na podlagi navedenega sklepa se je, dne 29. 10. 2009, ob 17.00 
uri, v hotelu Špik v Gozd Martuljku na 1. seji sestal organizacijski 
odbor za pripravo in izvedbo praznovanja v sestavi Stanislav FICKO, 
predsednik, Ištvan lIPNIK, namestnik predsednika, ter člani Vinko 
Otovič, Alojz hRNČIČ, Alojz MeSOJedeC, darko KeJŽAR, Jože MeN-
CIN in Jože AJdIŠeK.

Na uvodnem sestanku je predsednik pozdravil vse navzoče in raz-
delil vsem članom organizacijskega odbora konkretne zadolžitve, ki 
so potrebne za nemoteno izvedbo praznovanja. 

V nadaljevanju je člane organizacijskega odbora pozdravil direktor 
hotela Aleš TOPOlŠeK ter predstavil hotel Špik z njegovo vsebino, 
standardom, ki ga nudi gostom, kot tudi vse spremljajoče dejav-
nosti. Vodja hotela Špik ga. Polonca BAČNAR pa je vsem članom 
organizacijskega odbora hotel tudi neposredno predstavila. Ogle-
dali smo si konferenčno dvorano, sobe za goste, restavracijo in 

spremljajoče prostore. Ugotovili smo, da hotel s svojo ponudbo in 
prostori v celoti ustreza našim potrebam in zahtevam za izvedbo 
20. obletnice.

Vinko Otovič

Na volilno skupščino so bili vabljeni delegati iz vseh Oe in NOe PU 
Maribor, predstavniki upokojenih članov, Zaporov Maribor, Carin-
skega urada Maribor in Carinske izpostave Gruškovje (35), udeležba 
ni bila polnoštevilna. Kljub odsotnosti nekaterih delegatov (12), je 
bila skupščina sklepna. Na skupščini je bilo izvoljeno novo vodstvo 
kluba, sprejeta  je bila sprememba 26. člena Statuta RK Štajerska in 
program dela za naslednja 4 leta.
Prisotne delegate in goste je predsednik Ištvan lipnik seznanil z 
opravljenim delom v preteklih štirih letih in finančnim poslovanjem 
kluba v tem obdobju. Med izvajanjem je poudaril, da so organi kluba 
delovali dobro in uresničili večino začrtanih nalog. Kljub skromnim 
finančnim sredstvom iz članarin, prispevkov donatorjev in sponzor-
jev je bilo finančno stanje kluba v preteklem obdobju stabilno in je 
omogočalo nemoteno delo organov.  
Sledilo je poročilo predsednika nadzornega odbora in predsednika 
častnega razsodišča. Po razpravi, ki je sledila poročilom, so prisotni 
delegati razrešili dosedanje vodstvo kluba in izvolili novo. Na po-

dan predlog predsednika skupščine so bili v organe kluba izvoljeni 
naslednji člani:

UPRAVNI OdBOR:
Ištvan lIPNIK, predsednik kluba; 
Robert MeSIČeK, sekretar kluba; 
Martina ROKAVeC,blagajnik kluba; 
Ivan dReVeNŠeK,zapisnikar kluba; 
damjan FRAJZMAN, član zadolžen za športno dejavnost; 
Rado leŠNIK, član zadolžen za marketing; 
Albin GRAdIŠNIK, član za informiranje in vzdrževanje spletnih strani; 
Zoran VeRdNIK, član zadolžen za kulturno dejavnost; 
Božo ZITTeRSChlAGeR; 
član zadolžen za sodelovanje s tujino in izletništvo; 
Franci CURK, član zadolžen za upokojence; 
Igor ŠeBART, član zadolžen za članstvo zaporov Maribor in 
darko VeSelIČ, član zadolžen za članstvo carine.

NAdZORNI OdBOR:
Srečko PUŠNIK, predsednik 
Bojan UdOVČ, član 
davorin VRABl, član

ČASNO RAZSOdIŠČe:
Gorazd BlANUŠA, predsednik 
Petar hABRUN, član
Janez KARO, član

Vsi novoizvoljeni člani organov so se obvezali, da bodo še naprej 
delovali po načelih IPA in spoštovali vrednote, ki jih organizacija 
IPA zastopa.

Ištvan lipnik
Predsednik IPA RK Štajerska

Priprave na izvedbo praznovanja 20. obletnice IPA sekcije Slovenije

Nekaj utrinkov z volilne skupščine IPA RK Štajerske  
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V  četrtek,  15.  10.  2009,  je  bila  v  telovadnici  OŠ  Prežihovega  
Voranca na Ravnah  na Koroškem organizirana okrogla miza z naslo-
vom »droge – ne hvala«, ki jo je v sodelovanju z  Občino  Ravne  na  
Koroškem,  Zavodom  za  zdravstveno  varstvo  Ravne  na  Koroškem  
in Policijsko upravo Slovenj Gradec organiziral IPA Regionalni klub 
za Koroško.  
 
Temeljni  namen  letošnje  okrogle  mize  je  bil  opozoriti  na  po-
gosto  prisotnost  prepovedanih drog  v  našem  okolju  ter  na  
posledice  uživanja  drog,  ki  so  zlasti  med  mladimi  vse  bolj raz-
širjene tudi na podeželju. Okroglo mizo je povezoval Željko Kljajič, 
član organizacijskega odbora  IPA  Regionalni klub  za  Koroško.  V  
uvodnem  nagovoru  je  zbrane nagovoril Srečko  lampret, predse-
dnik IPA RK za Koroško. Izrazil je željo, da bi se    zmanjšalo število  
uživalcev  drog  ter da bi preprečili  uživanje  drog  tistim,  ki se  še  
niso  srečali  s takimi snovmi,  ki uničujejo življenja. 

Uvodni nagovor Srečka Lampreta, predsednika IPA RK za Koroško  

Zaradi  službene  odsotnosti  dr.  Jurija  Fermeta,  direktorja  PU  Slo-
venj  Gradec,  je  prisotne pozdravil darko Žagar, vodja Sektorja kri-
minalistične policije PU Slovenj Gradec, ki je vsem organizatorjem 
in slušateljem zaželel prijetno počutje in plodno delo. Sodelujoče  
na  okrogli  mizi  in  veliko  število  obiskovalcev, in sicer učencev  
devetih  razredov osnovnih  šol  ter  1.  in  2.  letnikov  srednjih  šol 
na Ravnah na Koroškem, je nagovoril tudi podžupan Občine Ravne 
na Koroškem Peter Oder. 

Po pozdravnih  govorih  je uvodno  temo z naslovom  Problematika  
zlorabe  drog  v  Sloveniji predstavil Slavko Koroš, vodja Sektorja za 
organizirano kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije  Gene-
ralne  policijske uprave. V zanimivi  predstavitvi  je  med  drugim 
poudaril,  da  so droge vse pogosteje vzrok smrti, predvsem vse bolj 
razširjen in cenovno dostopen je kokain, ki ga  uporabniki mešajo  z  
alkoholom  ali pa ga zaužijejo  z  več prepovedanimi  snovmi  hkra-
ti. Posebno skrb vzbuja podatek, da zaradi drog umirajo večinoma 
mladi. V Sloveniji je  zaradi zastrupitve s prepovedanimi drogami 
v prvi polovici letošnjega leta umrlo 8 oseb, lansko leto 24, leta 
2007 28, leta  2006 19 in leta 2005 29 oseb. Predstavitev je sklenil 
z besedami: »V temi jo nekateri imenujejo sreča, a ko vzide sonce, 
vidijo, da je bila zmota, in sicer prevečkrat s tragičnimi, tudi uso-
dnimi posledicami«.  

V  naslednji  temi  z  naslovom  Policija  in  droge  na  Koroškem  
je  dušan  Jeromel  iz  Sektorja kriminalistične policije PU Slovenj 

Gradec opozoril na nevarnosti, ki jih povzroča vožnja pod vplivom  
drog.  Zaradi  povečanega  števila  uporabnikov  drog  je  na  Ko-
roškem  porasla sekundarna kriminaliteta, ki je vzrok finančne ne-
sposobnosti odvisnika. Izpostavil je, da so  policisti na Koroškem, 
konec lanskega in v začetku letošnjega leta, z  represivnim delom 
precej otežili nabavo heroina  in kokaina.  S pridobitvijo dokazov v 
več posameznih  primerih so  zoper  šest  preprodajalcev  prepo-
vedanih  drog z območja  Koroške  podali  kazenske ovadbe in jih 
privedli k preiskovalnemu sodniku. 
 
V  zvezi s  primarno  preventivo na  področju  zlorabe  drog  je  na  
temo  z  naslovom  Razbijmo mite o drogah spregovorila Marijana 
Kašnik Janet iz Zavoda za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem. 
Zavod skupaj s kar nekaj ustanovami in društvi preko zgibank »dro-
ge ubijajo, vprašaj preživele« skuša pomagati pri preprečevanju pr-
vega stika z drogo.  

Za  posebno  popestritev  okrogle mize  so  poskrbeli  Tomaž  Tor-
kar,  ki  je  predstavil temo  z naslovom  Srečanje  z  odvisnostjo,  
ter  Gregor in  Marjan,  ki  sta  spregovorila  na  temo  Moja osebna 
izkušnja. 
 
Z različnimi prispevki, ki jih je spretno povezoval Željko Kljajič,  je še 
posebej prišel do izraza namen letošnje okrogle mize, ki jih IPA RK 
za Koroško in PU Slovenj Gradec zadnjih osem let že tradicionalno 
organizirata v različnih krajih na Koroškem. 

Letošnje okrogle mize se je udeležilo veliko število slušateljev 

Zelo zanimive predstavitve, veliko število slušateljev in  prisotnost  
predstavnikov  medijev je letošnjo okroglo mizo naredilo še bolj pre-
poznavno na Koroškem, zato gre zahvala predvsem vsakoletnemu  
zelo  uspešnemu  sodelovanju  med  predstavniki  IPA  Regionalnega  
kluba  za Koroško in vodstvom Policijske uprave Slovenj Gradec.   
 
Kadar  je  temu tako, ni  bojazni, da se  naslednje leto  ne  bi  po-
novno  srečali  na  tradicionalni okrogli  mizi IPA RK za  Koroško  in 
PU Slovenj Gradec  v enem izmed  krajev na Koroškem, temo pa bo 
narekovala varnostna problematika in aktualno dogajanje na Ko-
roškem. 

Srečko lampret
Predsednika IPA RK za Koroško                             

Na Koroškem smo izvedli okroglo mizo »DROGE – NE HVAlA«
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letošnji sestanek IPA sekcij z območja Mediterana je bil  9. maja, v 
južno švicarskem mestu lugano. Malce nenavadna lokacija, vendar 
smo bili udeleženci presenečeni, saj je klima v luganu čisto sredo-
zemska, vključno z mogočnimi palmami, mimozami, agrumi in dru-
gimi mediteranskimi značilnostmi. IPA sekcija Švice je udeleženka 
teh sestankov že od samega začetka, čeprav v samo geografsko ob-
močje mediterana ne sodi. Prijateljstvo tako tukaj ne pozna meja. 

Sestanka sta se iz Slovenije udeležila Stanislav FICKO, predsednik 
sekcije in Zdenko PRIZMIČ, IeC delegat.

Sestanka so se udeležili predstavniki kar 15. sekcij, tako da so bili 
sprejeti dogovori in zaključki zares odraz volje vsega Mediterana.

dnevi red je bil obsežen, v razpravi pa so sodelovale vse prisotne 
sekcije. Bistveni poudarki sestanka so bili na kadrovanju v združe-
nje, preprečevanju upadanja članstva v nekaterih sekcijah, izme-
njavah IPA skupin in mladih policistov, izmenjavi mladih, kulturni 
dejavnosti,  popustih v hotelih, pa tudi potresu v Italiji. 

Vsem navzočim je  predstavnik IPA sekcije Turčije predstavil organi-
zacijo xIx. IPA Kongresa, ki bo v Antalyi, Turčija, v času od 6. 10. do 
11. 10. 2009. Poseben poudarek pa je bil na kandidaturah medite-
ranskih sekcij za člane PeB. Kot kandidat za enega od treh medna-
rodnih podpredsednikov se je predstavil tudi Zdenko Prizmič, ki ga 
kandidira IPA sekcija Slovenije. 

Na sestanku je bilo prisotnih 38 predstavnikov sekcij

Sestanek je potekal v prijateljskem vzdušju in še poglobil medse-
bojno razumevanje in potrebo po ohranjanju stikov in medseboj-
nem sodelovanju med prisotnimi sekcijami.

Neformalno druženje pomaga ohranjati dobre odnose, pa še mar-
sikatera IPA aktivnost ali dogovor se zgodi prav na tak način

Zdenko Prizmič 
delegat IeC

11. sestanek IPA mediteranskih sekcij v luganu
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Poceni počitnice v tujini!

IPA ponuja mladim, otrokom in vnukom IPA članov priložnost preži-
veti počitnice v tujini, skupaj z IPA družino in druženjem z vrstniki iz 
družine in okolja, ne da bilo za to potrebno globlje seči v denarnico 
– stroški obsegajo zgolj potne stroške in žepnino!      

Ali bi radi imeli dobre prijatelje med vrstniki v tujini, se seznanjali 
z življenjem, običaji in navadami v drugih deželah, doživeli nove iz-
kušnje, zaživeli krajši čas kot del drugačnega kulturnega okolja, ali 
preprosto razmišljate o preživljanju počitnic na drugačen način, ki 
se razlikuje od rutinskega življenja v domačem okolju?

Popravite in izboljšate lahko znanje tujega jezika, poznavanje ze-
mljepisa, zgodovine in kulture, sklenete nova prijateljstva in spo-
znate, kaj v praksi pomeni temeljno IPA geslo  SeRVO PeR AMIKeCO 
(Služiti prijateljstvu).

Izpolnjevati morate zgolj en pogoj:  biti mladi član IPA družine!    

Vse informacije in vloge lahko dobite v Regionalnih klubih, v sekciji 
ali pa pri mednarodnem koordinatorju za mednarodno izmenjavo 
mladih na naslednjih naslovih:

Splošne informacije:       
http://ipa-iac.org/en/en_youthex.htm

                                                                            

Konkretne informacije: 
youthexchange@mail.ipa-iac.org  
ali   zdenko.prizmic@siol.net

Fax: 
++386 7 33 80 076

Redna pošta: 
Zdenko PRIZMIČ
Mlinarska pot 5
SI-8000 Novo mesto
Slovenija

Program mednarodne izmenjave mladih 
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Srečno pot z motorji sta več kot dvesto zbra-
nim motoristom zaželela tudi župnika Franc 
Urbanija in Janez Avsenik, ki sta na dovjem 
poskrbela za žegnanje jeklenih konjičkov.

drugi konec tedna v maju so se motoristi 
zbrali na sedaj že tradicionalnem 5. srečanju 
članov IPA (Mednarodno policijsko združe-
nje) moto klubov Slovenije, ki ga je pripravil 
IPA - RK Gorenjska. Kljub temu da se poli-
cisti in njihovi prijatelji skušajo po cestah 
voziti čim bolj varno in biti zgled drugim, 
pa seveda na cesti vedno potrebujejo tudi 
nekaj sreče in blagoslova. Ob srečanju na 

zgornjem Gorenjskem sta tako za žegnanje 
na dovjem poskrbela domači župnik Franc 
Urbanija in nekdanji župnik v Kranjski Gori 
Janez Avsenik, ki se je sicer preselil v Men-
geš. Poleg obeh župnikov so srečo na cesti 
zbranim zaželeli tudi predsednik IPA - RK 
Gorenjska Boštjan Knific, župan Jesenic in 
poslanec Tomaž Tom Mencinger, župan Ži-
rovnice leopold Pogačar, podžupan Kranj-
ske Gore Blaž Knific, predsednik IPA moto 
sekcije Slovenije Simon Švarc in predstavnik 
Policijske uprave Kranj Andrej Zakrajšek.

Žegnanju je sledila promocijska vožnjo pre-
ko meje v Italijo, Avstrijo in nazaj v Kranjsko 
Goro, udeležence srečanja, med njimi je bil 
tudi policist in slovenski rekorder v smu-
čarskih skokih Robert Kranjec, pa je na pot 
popeljal komandir postaje Prometne polici-
je Kranj Jože Pasar. Srečanje se je zaključilo 
v Kranjski Gori, kjer so motoristi uživali na 
pomladanski ”plaži”.

Vilma Stanovnik

Srečno pot z motorji
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Obveščamo vas, da bo tudi naslednje leto za otroke člane IPA Slovenije, v starosti 16 ali 17 let,  organizirano druženje mladih, ki bo na 
Madžarskem, v času med 25. julijem in 8. avgustom 2010. 

IPA Madžarska prireja 14-dnevno srečanje mladih z delovnim naslovom: »Čudesa Madžarske«. Prvi teden naj bi preživeli v Budimpešti, 
naslednji pa na Blatnem jezeru. Mladostniki bodo dodobra spoznali zgodovinske in kulturne znamenitosti Madžarske. 

Kdor bi želel spoznati Madžarsko, 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 650 €, tako da je potrebno 150 € plačati ob 
prijavi, ostali znesek pa do 31. marca 2010, (prevoz v to ceno ni vključen). Vsaka sekcija lahko prijavi največ dva mladostnika, skupaj je 
največ 45 udeležencev.

Vse ostale informacije lahko dobite pri podpredsedniku IPA sekcije Slovenije Vinku Otoviču na telefonu 041 714 907 ali vinko.otovic@
policija.si. Prosim vas, da s prijavo pohitite (najkasneje pa do konca januarja 2010), prej, ko boste vložili prošnjo in oddali prijavnico, več 
možnosti boste imeli za uspešno prijavo. 

Če bosta prijavljena več kot dva kandidata, bo o prijavi odločal upravni odbor IPA sekcije Slovenije v mesecu februarju 2010. Vse ostale 
informacije, prijavnico in program dobite na spletni strani www.ipaslovenija.org od 07.12.2010 dalje. 

Vinko Otovič

Srečanje mladih 2010



Penzion“ Čateški  dvorec”

“Samo sebi in prijateljem lahko privoščite le najboljše
“Priporočajte nas.” 

Penzion« Čateški dvorec« se nahaja ob sotočju reke Krke in Save v neposredni bližini kompleksa Term Čatež.
hiša,Penzion”Čateški dvorec” ****  družinam prijazno okoljeima kapaciteto 25 sob,ter 3 apartmajev ( 3 do 5 oseb) 
Koristniki storitev  apartmajev imajo na voljo kuhinjski prostor z osnovno opremo,( hladilnik) posteljnina, brisače so v ponudbi,prav tako 
končno čiščenje
Sobe- nastanitvena kapaciteta 2-3 osebe, 
Možnost  dostopa do  internetne  povezave,lCd televizor, mini bar,klima,tuš
V sklopu penziona je splet« rimskih savn, hišna vinoteka, konferenčna dvorana ter dve restavraciji z bogato kulinarično ponudbo.

Posebna ponudba storitev (IPA  gostov)
Cenik sob in apartmajev

Nočitev z zajtrkom v ½ sobi na osebi na dan    27 €
Polpenzion v ½ sobi na osebo na dan 30 €
Turistična taksa 1,01 €   na dan/osebo.
Najem apartmaja ( 4-5 oseb) na dan  70 eurov  ( v ceni vam ponudimo tudi zajtrk)

Čudovita dolina pod Gorjanci nudi  spet aktivnosti, kako preživeti zdravo z naravo
•	 Čolnarjenje	po	reki	Krki-	spust	s	čolni,	kanuji	po	dolenjski	lepotici,	ki	daje	veliko	prijetnih	trenutkov	in	novo,	predvsem	pa	drugačno	 
 srečanje z lepotami narave. Njene brzice privlačijo izkušene veslače,lenobni tok pa je primeren tudi za začetnike in manj zahtevne  
 veslače.
•	 Kopanje	in	plavanje	v	kompleksu	Term	Čatež
•	 Kolesarjenje	po	Brežiški	poti-	dolga	je	97	km	in	ima	10	kontrolnih	točk	in	poteka	po	celotni	občini	Brežice
•	 Igranje	golfa	v	Mokricah-igralne	steze	so	speljane	po	mokriškem	parku,	konfiguracija	pa	je	izjemen	izziv	za	igralce.
•	 Vožnja	s	kočijo	po	vinski	cesti-	vinska	ceste	razveseljujejo	s	hramovi,	ter	degustacijo	dolenjskega	kralja	med	vini-	cviček
•	 Ogled	kulturne	in	naravne	dediščine-	Grad	Brežice,Mokrice,Pišece,	Bizeljsko
•	 Ogled	vinske	kleti-	v	lesenih	sodih	za	debelimi	400	letnimi	grajskimi	zidovi,	zorijo	vrhunska	vina	z	domačimi	in	mednarodnimi	 
 priznanji.
•	 Obisk	v	igralnici	Grand	Casino	Lido
•	 sproščen		sprehod	do	bljižnega	ribnika	ali	lažji	sprehod	do	razgledne	točke		Sv.	Vid	

Ogled objekta:  www.cateski-dvorec.com

Čas je za razvade?
Zagotovo. To je čas, ko lahko bolj poskrbimo zase, za svoje telo in psihično počutje.Čas, ki ga lahko porabimo za oddih, rekreativno 
preživljanje uric in razkošje namenimo samo sebi.

Kje torej?

V prijetnem ambientu Penziona “ Čateški dvorec”. Tako smo predlagali mi v kolektivu Mercur Turist d.o.o. Brežice in Vas prepričali.
Samo telefon še zavrtite ( 07/499-48-70), pošljite fax (07/499-4897) ali po elektromski pošti  mercur.turist@siol .net.
Kontaktna oseba: Ga. Simona Saviozzi, GSM: 041 400-396.

lep pozdrav in prijeten dan še naprej.

Simona Saviozzi    
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