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NAGOVOR PREDSEDNIKA
IPA SEKCIJE SLOVENIJE
Spoštovane članice in člani IPA sekcije Slovenije,
pred vami je prva IPA revija, ki jo izdajamo v elektronski
obliki. Naš časopis je odličen pokazatelj izjemne aktivnosti klubov in članov, ki je za IPO Slovenija pomembna
in nadvse dragocena.
Na kongresu v Kranjski Gori ste mi z izvolitvijo za predsednika IPA sekcije izkazali posebno ĉast. Funkcijo sem prevzel z velikim spoštovanjem, hvaleţnostjo in odgovornostjo.
Z novoizvoljenim upravnim odborom in s predsedniki regionalnih klubov smo se takoj lotili
izvedbe programskih usmeritev za naslednje štiriletno obdobje ter sprejeli program dela s
konkretnimi aktivnostmi za prvo leto našega mandata.
Ker ţelimo, da ste vsi ĉlani sproti obvešĉeni o vseh naših aktivnostih, smo imenovali predstavnico za stike z javnostjo. Vzpostavili smo sistem aktivnega objavljanja dogodkov in
aktivnosti na prenovljeni spletni strani in druţbenih omreţjih. Potrditev, da smo na pravi
poti, je prejem zlatega priznanja, ki nam ga je podelila mednarodna organizacija IPA za
urejenost spletne strani. Trenutno vzpostavljamo obvešĉanje ĉlanstva po elektronski pošti
in urejamo baze elektronskih naslovov v regionalnih klubih. Zato vas prosim, da glede na
doloĉbe Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR), ki doloĉa nova pravila o
varstvu osebnih podatkov, ĉim prej izpolnite Izjavo o varstvu osebnih podatkov, ki je dostopna na spletni strani http://ipa.si/, ali pa jo izpolnite fiziĉno pri predstavniku regionalnega
kluba.
Z udeleţbo na veĉ mednarodnih konferencah in 63. Svetovnem IPA kongresu smo zastopali svoja stališĉa na mednarodnem nivoju, kjer bomo aktivni tudi v prihodnje.
Organizirali smo vrsto kulturnih dejavnosti, športnih aktivnosti, strokovnih sreĉanj in druţenj.
Tudi na ĉlane in prijatelje v stiski nismo in nikoli ne bomo pozabili. Ko so potrebovali
pomoĉ, smo jim pomagali tudi s finanĉnimi sredstvi, saj imamo v ta namen ustanovljen
socialni sklad.
Poudariti moram zelo dobro sodelovanje s Policijo in z Ministrstvom za notranje zadeve,
ki poteka v partnerstvu v okviru podpisanega sporazuma o medsebojnem sodelovanju.
Naše medsebojno sodelovanje si prizadevamo še okrepiti.
IPA sekcija ni velika le po številu ĉlanov, temveĉ tudi po vaši prijaznosti, spoštovani ĉlani.
Ob tej priloţnosti se vam zato zahvaljujem za vse ideje in vaš prispevek k še boljšemu
delovanju. Verjamem, da so naša prizadevanja vidna in bodo v našo sredino v prihodnje
privabila nove ĉlane ter da bomo še okrepili medsebojno povezanost, solidarnost in pripadnost.
Moto organizacije »SERVO PER AMIKECO – SLUŢITI PRIJATELJSTVU« naj bo še naprej temeljno vodilo pri našem delu.
Vesele boţiĉne praznike in vse dobro v letu 2019,
Joţe Senica
PREDSEDNIK

NAGOVOR PREDSEDNIKA

3

AKTIVNOSTI UPRAVNEGA ODBORA IPA SEKCIJE SLOVENIJE

IX. KONGRES IPA SEKCIJE SLOVENIJE
Od 13. do 15. 4. 2018 je v Kranjski Gori potekal nacionalni kongres IPA sekcije Slovenije.
Na kongresu so bili poleg delegatov in delegatk navzoĉi tudi številni domaĉi in tuji gostje
iz Avstrije, Hrvaške, Ĉrne gore, Makedonije, Italije, Slovaške, Ĉeške, Srbije, BIH in Madţarske.
Sveĉanost je otvoril dosedanji predsednik IPA sekcije Slovenije Stanislav Ficko, ki je IPA sekcijo Slovenijo
uspešno vodil od leta 2002.
V svojem govoru se je zahvalil ĉlanom UO in celotnemu ĉlanstvu IPA
sekcije Slovenije za dolgoletno sodelovanje.

Na otvoritveni sveĉanosti je poleg
ostalih visokih gostov navzoĉe pozdravil in nagovoril tudi v. d. generalnega direktorja policije Simon Veliĉki.
V svojem nagovoru je poudaril pomen
in vlogo IPE, še posebej pa njeno
poslanstvo in pomembno vlogo ter
mesto v Policiji.

Nagovor v. d. generalnega direktorja policije Simona Veličkega na 9. nacionalnem
kongresu IPA Slovenije
Spoštovani predsednik upravnega odbora IPA sekcije Slovenije Stanislav Ficko,
cenjeni organizatorji današnjega kongresa,
dragi gostje,
dame in gospodje,
prijatelji in prijateljice IPE!
V ĉast mi je, da vas lahko v imenu slovenske policije nagovorim in pozdravim v tem ĉudovitem okolju Kranjske Gore, ki bo zagotovo prispevalo k prijetnemu in sprošĉenemu vzdušju tokratnega sreĉanja.
4

IPA REVIJA

AKTIVNOSTI UPRAVNEGA ODBORA IPA SEKCIJE SLOVENIJE
Od prvega kongresa slovenske sekcije IPA leta 1993 pa do danes, ţe veĉ kot ĉetrt stoletja torej, je vaše zdruţenje v slovenskem prostoru izjemno cenjena stanovska organizacija.
Pribliţno 8000 ĉlanov iz enajstih regionalnih klubov v Sloveniji je ponosnih na svojo izkaznico IPE. Tudi sam sem med njimi.
IPA zdruţuje policiste in zaposlene na notranjem ministrstvu, tako aktivne kot upokojene,
pa tudi usluţbence drugih drţavnih civilnih sluţb s policijskimi pooblastili.
A seveda ni dovolj, ĉe reĉem, da zdruţuje. IPA nam policistom pomeni precej veĉ. IPA je
pravzaprav internacionalni sinonim za povezovanje onkraj meja, brez diskriminacije ali
oziranja na pripadnost drţavi, narodnosti, jeziku, rasi, spolu ...
Gre za povezovanje, ki temelji na vrednotah tovarištva, solidarnosti, vzajemne pomoĉi in
gostoljubnosti. To so tiste vrednote, ki jih tudi sam postavljam zelo visoko in ki še zdaleĉ
niso za v staro šaro! Njihova osnova je namreĉ v spoštovanju drugega ĉloveka, v poslušanju, v medsebojnem razumevanju, sprejemanju tudi vsega razliĉnega, v pristnih medosebnih odnosih.
Vse našteto je IPA ob svoji ustanovitvi zdruţila v kratek, preprost in izjemno moĉan moto:
»Služiti prijateljstvu«. To geslo je razumljivo vsakomur in vsepovsod. Morda se celo zdi
komu ţe malce zastarelo, zlasti novim generacijam, ki skorajda ne poznajo veĉ drugega
kot digitalni svet spletnih omreţij in virtualnih prijateljev ...
Pa vendarle je kljub temu – ali pa prav zato (!) še vedno nadvse resniĉno! Brez medsebojnega sodelovanja in povezanosti (ter brez prijateljstva kot njune nadgradnje) bi bila naša
celotna druţba tako rekoĉ obsojena na zgolj prazno, brezdušno sobivanje.
Temeljni obĉutek za soĉloveka ter za poštenje in praviĉnost pa je seveda (poleg materialne, finanĉne in zakonodajne osnove) osnovni predpogoj tudi za uspešno policijsko delo, ki
se lahko uĉinkovito odziva na vedno kompleksnejše varnostne izzive, pri tem pa ohranja
posluh za teţave in stiske posameznikov.
Ponosen sem, da je v naših vrstah ogromno policistov in policistk, ki imajo ta obĉutek in
so povsem predani svojemu delu in ki so se za ta poklic v prvi vrsti odloĉili zato, ker ţelijo
iskreno pomagati drugim.
Tudi zato naša Policija – kljub moĉno osiromašeni kadrovski sliki – kot institucija ţe desetletja dokazuje, da je verodostojna organizacija in da zmore zagotavljati visoko raven varnosti v drţavi.
To nam ves ĉas priznavajo tudi obĉani. Naše delo je v druţbi prepoznano kot dobro, slovenski policisti pa kot strokovni, humani in prijazni predstavniki tega, sicer represivnega
organa. Opisane lastnosti nam priznavajo številne raziskave in ankete, kar pa je za nas
najbolj pomembno, priznavajo nam jih prebivalci naše drţave. Njihovo zaupanje sta najveĉje priznanje in motivacija, ki ju lahko dobimo! Zato ga moramo ohranjati in negovati.
Prav tukaj se kaţe tudi aktivna vloga IPA sekcije Slovenije, saj s svojim javnim delovanjem pozitivno vplivate na odnose med policisti in drţavljani.
Pri tem vas podpiram in se zato vsem ĉlanicam in ĉlanom za vaše delo iskreno zahvaljujem. Prav tako si tudi v prihodnje ţelim tako zglednega in konstruktivnega sodelovanja s
Policijo pa tudi širše.
Svojo povezovalno vlogo namreĉ zelo uspešno uresniĉujete ne le doma, ampak tudi v
mednarodni skupnosti, kjer odliĉno zastopate svoje zdruţenje in slovensko policijo ter širite dober glas o njenih uspehih.
Vsekakor je treba spodbujati takšne oblike mednarodnega sodelovanja.
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Prav tako je lepa priloţnost, da si s kolegi iz drugih drţav delimo strokovno znanje, se uĉimo drug od drugega in si izmenjujemo osebne izkušnje, ki nam lahko pomagajo pri številnih sluţbenih nalogah.
Predvsem pa s ĉlani znotraj in zunaj meja tkemo pristna prijateljstva, skrbimo drug za drugega, si namenjamo ĉas in pozornost. Vsi smo ena velika »druţina«. Kajti ĉeprav prihajamo vsak iz svojega okolja, z vsemi posebnostmi in raznolikostmi, smo vsi v svojih deţelah
policisti in poslanstvo našega poklica je povsod enako: »pomagati soĉloveku«.
Hvala in sreĉno. Servo per Amikeco!
Na sveĉani akademiji so bila podeljena tudi IPA priznanja in zahvale, in sicer so jih prejeli;
Zlati znak IPA Slovenije:
Nathalie DRĈAR ŢBOGAR, RK Dolenjska
Alojz ŢERAK, RK Nova Gorica
Marko TERBOVŠEK, RK Nova Gorica
Boţidar PEZDEVŠEK, RK Celje
Damjan HOZJAN, RK Pomurje
PSS – OPS Celje.
Plaketo IPA sekcije Slovenije je prejel Milan MARINŠEK iz RK Koper.
Na uradnem delu kongresa so delegatke in delegati obravnavali in sprejeli poroĉilo o delu
Upravnega odbora za obdobje 2014–2018, poroĉilo Nadzornega odbora in poroĉilo Ĉastnega razsodišĉa. V nadaljevanju so bile sprejete tudi programske usmeritve za delo IPA
sekcije Slovenije za obdobje 2018–2022. Delegatke in delegati so na pobudo IPA kluba
za Pomurje obravnavali in odloĉali o ĉastnem ĉlanstvu IPA sekcije Slovenije za dosedanjega predsednika sekcije Stanislava Ficka.
Brez glasu proti je bilo Stanislavu Ficku podeljeno ĉastno ĉlanstvo IPA sekcije Slovenije.
Ker je bil kongres tudi volilni, je bilo po izvedenem kandidacijskem postopku v regionalnih
klubih izvoljeno novo vodstvo oziroma UPRAVNI ODBOR IPA sekcije Slovenije, in sicer:
Joţe SENICA, predsednik,
Marjan PRAH, podpredsednik
Mihael BURILOV, podpredsednik,
Vinko OTOVIĈ, podpredsednik,
Istvan LIPNIK, generalni sekretar,
Karli PETELINŠEK, blagajnik,
Alojz HRNĈIĈ, pomoĉnik blagajnika,
Bruno IPAVEC, stalni zapisnikar.
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Izvoljen je bil tudi nov ODBOR v sestavi: Milan MARINŠEK, predsednik, ĉlana Alojz
ŢERAK in Danijel LORBEK ter ĈASTNO RAZSODIŠĈE v sestavi: Jakob ĈEFERIN, ĉlana
Štefan KOTNIK in Peter ŢUPANC.

Novoizvoljeni predsednik IPA sekcije Slovenije je postal Joţe Senica iz IPA kluba Celja, ki
se je v svojem nagovoru zahvalil za dosedanje delo dosedanjemu predsedniku Stanislavu
Ficku in delegatkam in delegatom za izkazano zaupanje.
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Nov predsednik je delegatkam in
delegatom predstavil programske usmeritve, iz katerih je nedvomno razvidno, da bo delo v IPI
tudi vnaprej potekalo v skladu z
usmeritvami IPA svetovne organizacije.
Medtem ko smo delegatke in
delegati zasedali na kongresu,
so si gostje ogledali nov Nordijski center v Planici.
V uradnem delu veĉernega druţenja je predsednik sekcije Joţe Senica podelil ĉastno
ĉlanstvo Stanislavu Ficku in mu izroĉil peĉatni prstan IPA za uspešno šestnajstletno vodenje IPA sekcije Slovenije.
Opravljena je bila tudi izmenjava daril z gostujoĉimi sekcijami.
Po zakljuĉenem uradnem delu je sledila slavnostna veĉerja in nato zabava s plesom.
Ĉlani novoizvoljenega Upravnega odbora smo se naslednji dan sestali na 1. seji upravnega odbora IPA sekcije Slovenije, kjer smo se dogovorili o nadaljnjem delu in izvajanju programa dela za preostanek leta 2018.
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UPRAVNI ODBOR NA TRADICIONALNEM
SREĈANJU S HRVAŠKIMI KOLEGI
Oţji del upravnega odbora slovenske sekcije in IPA Hrvaška so se sreĉali na ţe 12. tradicionalnem sreĉanju, tokrat v Buzetu.
Predsednika Joţe Senica in Miljenko Vidak sta ob tem obljubila, da bo naše sodelovanje
še naprej potekalo zgledno.

POROĈILO O UDELEŢBI NA SVETOVNEM IPA
KONGRESU V ROTTERDAMU
Predsednik IPA sekcije Slovenije Joţe Senica se je med 18. 9. 2018 in 23. 9. 2018 udeleţil 63. Svetovnega IPA kongresa v Rotterdamu na Nizozemskem, ki ga je gostila IPA sekcija Nizozemska. Na 63. Svetovnem kongresu je bilo 62 od skupno 66 IPA sekcij, na kongresu sta se pridruţili še dve ĉlanici v nastajanju, in sicer Kolumbija in Kirgizistan.
Svetovni IPA kongres je bil ţe tretjiĉ organiziran na Nizozemskem, IPA sekcija Nizozemska ga je tokrat organizirala na ladji SS Rotterdam, ki je od leta 2010 preurejena v konferenĉni hotel, kjer je vse dni potekal kongres. Kongres se je zaĉel s tradicionalno otvoritveno slovesnostjo v konferenĉni dvorani ladje, s himno IPE in drţave gostiteljice ter poklonom v letošnjem letu umrlemu generalnemu sekretarju Georgiosu Katsaropoulosu. Slovesnost se je nadaljevala z otvoritvenimi govori mednarodnega IPA predsednika PierreMartina Moulina in predsednika IPA sekcije Nizozemske Vima Cornelisa. Slovesnost je
popestril lokalni pevski zbor, ki je spravil v dobro voljo vse udeleţence, še posebej s skupnim petjem pesmi »Tulipsfrom Amsterdam«. Seje na kongresu so bile organizirane in
vodene v zelo dobri in konstruktivni atmosferi, s pomoĉjo vseh delegatov so se zakljuĉile
do petka popoldne. Obravnavane so bile vse teme iz dnevnega reda, poudarki pa so
navedeni v nadaljevanju.
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Nove sekcije
IPA druţina se je poveĉala z vstopom dveh sekcij, ki sta uspešno prestali vse kriterije za
status »Provisional affiliation«, to sta IPA sekcija Kolumbija in IPA sekcija Kirgizistan.
Vodstvu obeh sekcij smo izrekli dobrodošlico in zahvalo za uspešno in trdo delo, na podlagi katerega so uspešno prestali glasovanje. Predstavniki obeh sekcij so bili zelo ponosni
na odobritev, hkrati se je mednarodni IPA predsednik zahvalil IPA sekciji Španiji in Kazahstanu za mentorstvo in pomoč pri zagotavljanju kriterijev za formalno potrditev.
V postopku sprejema v pridobivanju statusa »Section in Foundation« sta še IPA sekcija
Uzbekistan z mentorstvom IPA Rusije in IPA Dominikanska Republika z mentorstvom
Španije.
IPA dogodki
Veĉ sekcij (IPA Peru, IPA Grĉija, IPA Swaziland, IPA Brazilija in IPA FYROM) je predstavilo svojo namero za organizacijo Svetovnega IPA kongresa v naslednjih letih, potekale
so tudi predstavitve za organizacijo mednarodnega druženja mladih in seminarja mladih
policistov. V prihodnjih letih se torej ni treba bati glede organizacije navedenih pomembnih dogodkov v okviru mednarodne IPA sekcije.
Naslednji Svetovni IPA kongres, ki bo volilni, bo 2019 v Dubrovniku na Hrvaškem, v letu
2020 pa bo v Barceloni v Španiji. Odloĉitev glede njegove organizacije v naslednjih letih
bo sprejeta na kongresu naslednje leto. Treba je poudariti, da imajo sekcije kljub veliko
vloţenega dela, ki je potrebno ob takšni organizaciji, še vedno velik interes za organizacijo teh najveĉjih dogodkov.
Štipendija Arthurja Troopa
Na kongresu so bile objavljene štipendije za posameznike za leto 2019, pri ĉemer je bilo
poudarjeno, da je treba še naprej spodbujati policiste, da bodo pokazali interes za ta program, kjer lahko pridobijo štipendijo od mednarodne IPA sekcije za udeleţbo
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na strokovnem seminarju. Vse informacije glede pogojev za pridobitev štipendije so dostopne na spletni strani IPA International.
IPA igre
Na kongresu je bila predstavljena uspešna organizacija prvih IPA iger, ki so se odvijale na
Portugalskem. Mednarodni IPA predsednik se je zahvalil IPA sekciji Portugalski za organizacijo, prav tako pa IPA sekciji Ĉrni gori za kandidaturo in predstavitev za organizacijo
naslednjih IPA iger v letu 2020.
Strokovne teme
Strokovna tema kongresa je bila »Policija v spremenljivem obdobju«, v okviru katere sta
dva predavatelja iz drţavne policije na Nizozemskem predstavila svoje referate. Delegati
so bili z obema predstavitvama zelo zadovoljni in so ju ocenili za zelo pouĉni in koristni.
IPA nagrade
V ĉasu kongresa je bilo podeljenih veĉ
nagrad in priznanj za organizacijo razliĉnih športnih dogodkov, strokovnih
seminarjev, v okviru katerih je treba
izpostaviti zlato priznanje, ki ga je prejela IPA sekcija Slovenija za urejenost
spletne strani in aktivnosti na druţbenih
omreţjih.
Na to smo lahko zelo ponosni in pomeni hkrati zahvalo za vloţen trud in tudi
potrditev, da smo na pravi poti. Mednarodni IPA predsednik se je zahvalil
vsem sekcijam za njihovo delo in predanost pri širjenju IPA ciljev in vrednot,
pri ĉemer je poudaril, da je neverjetno,
koliko dogodkov v okviru IPA se priredi
vsako leto. To povezuje vse ĉlane IPA,
hkrati pa razvija in spodbuja duh prijateljstva v asociaciji.
Mednarodni IPA predsednik Pierre-Martin Moulin je ob koncu kongresa povedal, da je
teţko opisati, kakšno je vzdušje na kongresu, saj moraš to preprosto doţiveti. Kongres je
predvsem priloţnost za preţivljanje skupnega ĉasa. Je edinstvena priloţnost za negovanje prijateljskih vezi s predstavniki po vsem svetu in še enkrat dokaz, da naše skupne vrednote odstranjujejo vse meje. Ĉe se bojuješ za dobro, je lahko izkupiĉek le pozitiven in
bogat. Natanĉno to je dokazal tudi 63. Svetovni IPA kongres, preţivet pod motom »Sluţiti
prijateljstvu«, kar je neprecenljivo.
Hvala gostiteljem kongresa, predvsem predsedniku IPA sekcije Nizozemske Wimu Cornelisu in organizacijskemu odboru za vse gostoljubje, zagotovitev popolnih pogojev za bivanje, za organizacijo sej in nasploh ĉudovito vzdušje na kongresu.
Besedilo: Joţe Senica, predsednik IPA Slovenije
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4. BALKANSKO-JADRANSKA KONFERENCA V
BOLGARSKEM PLOVDIVU
Predsednik IPA sekcije Slovenije Joţe Senica se je udeleţil 4. Balkansko-Jadranske konference v bolgarskem Plovdivu, kjer so razpravljali o balkanski kulturni dedišĉini kot
pomembnem delu evropske in svetovne civilizacije. Namen sreĉanja je izmenjava znanja,
izkušenj in dobrih praks o arhitekturni in zgodovinski dedišĉini.

UDELEŢBA NA MEDITERANSKI KONFERENCI NA
CIPRU
Predsednik IPA sekcije Slovenije Joţe Senica se je med 31. 5. 2018 in 3. 6. 2018 udeleţil
25. Mediteranske konference IPA sekcij, ki jo je gostila IPA sekcija Ciper. Konference, ki
se je odvijala v hotelu Europa v Nikoziji, se je udeleţilo 18 sekcij s skupno 45 udeleţenci.
Konferenco je 1. 6. 2018 uradno otvoril šef ciprske policije Zacharias Chrysotomou, besede dobrodošlice sta izrekla predsednik IPA regije Nikozija Demetriou in predsednik IPA
sekcije Ciper Odysseos, ki je hkrati tudi predsedoval konferenci.
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Na konferenci so med drugim razpravljali o komunikaciji med mediteranskimi sekcijami
glede aktivnosti v okviru IPA, glede problematike organiziranega kriminala, o problematiki
ilegalnih migracij, o izmenjavi druţabnih in kulturnih aktivnosti, o športnih aktivnostih,
izmenjavah ĉlanov, druţin in mladih in o promociji IPE, posebej v drţavah, kjer še niso
ustanovljene IPA sekcije.
Predsednik IPA sekcije Slovenije se je med konferenco udeleţil veĉ dvostranskih pogovorov s predsedniki in predstavniki ostalih sekcij na konferenci, kjer se je pogovarjal o naĉinu delovanja njihovih sekcij in moţnostih medsebojnega sodelovanja z IPA sekcijo Slovenije v okviru skupnih projektov. V okviru konference se je prav tako sestal s podpredsednico IPA mednarodne organizacije Gal Sharon, s katero sta se pogovarjala predvsem o
moţnostih delovanja IPA sekcije Slovenije na mednarodnem nivoju.
Naslednjo Mediteransko konferenco bo organizirala IPA sekcija Italija.
Besedilo: Joţe Senica, predsednik IPA Slovenije
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19. KONFERENCA IPA SEKCIJ SREDNJE IN
VZHODNE EVROPE
V ĉasu od 24. 5. do 27. 5. 2018 je v madţarskem mestu Rackeve potekala 19. konferenca IPA sekcij Srednje in Vzhodne Evrope. Delegacijo IPA sekcije Slovenije sva zastopala
predsednik IPA RK Pomurje Manfred Kepe in Karl Petelinšek, blagajnik IPA sekcije Slovenije. Na konferenci je sodelovalo 18 IPA sekcij, in sicer so bile zraven Slovenije in gostiteljice Madţarske prisotne še sekcije IPA Avstrije, Bolgarije, Ĉeške, Estonije, Grĉije, Hrvaške, Latvije, Litve, Makedonije, Moldavije, Nemĉije, Poljske, Romunije, Rusije, Slovaške
in Švice.

Ob 18. uri smo zaĉeli uradni program, ki se je zakljuĉil ob 23. uri. Tako smo imeli najprej
skupinsko fotografiranje pred hotelom, nato pa smo odšli v mestno hišo mesta Rackeve,
kjer se je odvijala otvoritvena slovesnost s kulturnim programom, na kateri so bili slavnostni govorniki Andras Zsinka – drţavni sekretar MNZ, dr. Zsolt Pozsgai – namestnik direktorja madţarske policije, Jozsef Szadai – ţupan mesta Rackeve in dr. Tamas Simon –
predsednik IPA sekcije Madţarske.
Drugi dan je bila na sporedu konferenca. Teme obravnavane na konferenci so bile:
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Predstavitev IPA sekcije Rusije kot organizatorja 20. konference sekcij IPA Srednje
in Vzhodne Evrope (maj 2019 v St. Petersburgu)

Izvolitev organizatorja 21. konference, ki bo leta 2020 potekala v Švici, v mestu
Ţeneva. Kandidatka za organizacijo konference tega leta je bila tudi sekcija Makedonija,
ki pa je prijateljsko odstopila od kandidature in je bilo dogovorjeno, da bo 22. konferenca
potekala v Skopju.
Po konferenci je sledilo druţenje, potem pa smo odšli na izlet v Budimpešto, kjer smo si
ogledali muzej, grad in druge znamenitosti mesta, nakar smo imeli veĉerjo ob kulturnem
programu v restavraciji na obreţju Donave. Po veĉerji smo nadaljevali z noĉnim ogledom
mesta ter se ob polnoĉi vrnili
nazaj v hotel.
Tretji dan smo se udeleţenci
odpeljali na IPA promenado v
mesto Rackeve. V okviru tematike konference smo predstavniki
vsake IPA sekcije posadili drevesa, konferenco pa je spremljal
glasbeni program godbe na pihala.
Prav tako je bilo odkrito spominsko obeleţje s plošĉo, na kateri
so navedene vabljene IPA sekcije.
Popoldne je sledil izlet in nato
druţenje v konjeniškem centru,
kjer smo imeli kosilo, hkrati pa
smo si ogledali nastop konjenikov.
Zveĉer smo imeli zakljuĉno veĉerjo in izmenjavo daril ter druţenje
IPA prijateljev.
Zadnji dan, v nedeljo, 27. 5. 2018,
sva se po zajtrku poslovila od
organizatorja in posameznih delegacij oziroma sekcij ter odšla z
lepimi obĉutki proti domu, saj se
je ponovno potrdil moto »Servo
per Amikeco«. IPA sekcija Madţarska se je kot organizator konference zelo izkazala pri izvedbi
konference in spremljajoĉega programa.
Besedilo: Karl Petelinšek, IPA Klub Celje
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UDELEŢBA NA VOLILNI SKUPŠĈINI IPA SEKCIJE
BIH V SARAJEVU

V Sarajevu je, od 11. 5. do 13. 5. 2018, potekala volilna skupšĉina IPA sekcije BIH. Delegacijo IPA sekcije Slovenije sva sestavljala podpredsednik Vinko Otoviĉ in pomoĉnik blagajnika Alojz Hrnĉiĉ. Po prihodu na letališĉe naju je priĉakal generalni sekretar IPA Bosne
in Hercegovine Predrag Simeunović, odpeljal naju je v hotel Holywood, kjer so bili nastanjeni tudi njihovi ĉlani UO in prisotne delegacije IPA sekcij Ĉrne Gore, Hrvaške, Srbije in
Makedonije.
Sveĉana otvoritev skupšĉine je potekala v soboto, 12. 5. 2018, ob 11.00 v hotelski dvorani.
Na zaĉetku skupšĉine je navzoĉe nagovoril in pozdravil predsednik IPA sekcije Bosne in
Hercegovine Miro Suĉić. Ves protokol, izmenjava daril ter nagovori gostov so potekali na
sveĉani akademiji. Delegatom in tujim delegacijam se je dosedanji predsednik Miro Suĉić
zahvalil za sodelovanje, saj se je zaradi sluţbenih obveznosti odloĉil, da ne bo veĉ kandidiral v UO IPE. Podeljene so bile tudi zahvale ĉlanom Upravnega odbora in tujim delegacijam. Po zakljuĉku uradnega dela so delegati odšli na zasedanje, gostje pa smo odšli na
ogled mesta Sarajevo.
Izvoljeno je bilo novo vodstvo IPE Bosne in Hercegovine, in sicer je bil izvoljen za predsednika Vlado Jovanić iz RK Banja Luka. Za prvega podpredsednika je bil izvoljen Zoran
Smital, za drugega pa Mustafa Ibrišimović. Generalni sekretar je ostal Predrag
Simeunović.
Program smo zakljuĉili s sveĉano veĉerjo v soboto zveĉer v restavraciji hotela Hollywood.
Sreĉanje je bilo tudi dobra priloţnost za pogovore s ĉlani posameznih regionalnih klubov
iz BIH, predvsem pa s ĉlani tujih delegacij. IPA sekcija Bosne in Hercegovine se je izkazala kot dober gostitelj.
16
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ODNOSE Z JAVNOSTMI V IPA ZVEZI SLOVENIJA
PREVZEMA ANITA KOVAĈIĈ ĈELOFIGA
Upravni odbor IPA zveze Slovenije je na seji sklenil, da okrepi svoje aktivnosti na podroĉju odnosov z javnostmi. Obvešĉanje ĉlanstva o aktivnostih tudi preko druţbenih medijev,
stike z novinarji ter druge zadolţitve na podroĉju
odnosov z javnostmi bo odslej vodila Anita Kovaĉiĉ
Ĉelofiga.
Anita je univ. dipl. medijska komunikologinja z veĉletnimi izkušnjami v razliĉnih medijih in odnosih z javnostmi. Opravlja delo predstavnice za stike z javnostjo
v Policijski upravi Maribor, kjer se poleg rednih zadolţitev ukvarja s pripravo na podroĉju varnosti, videoprodukcije in druţbenih medijev. Veĉ kot pet let je ĉlanica IPE v IPA klubu Štajerska, kjer skrbi prav tako
za obvešĉanje ĉlanstva.
Ĉlanom in predstavnikom medijev je na voljo:
Anita Kovaĉiĉ Ĉelofiga-687-360
anita_kovacic@hotmail.com

V IPA zvezi Slovenije se aktivno lotevamo prenove sistema obvešĉanja ĉlanstva, vendar
pri tem potrebujemo vašo pomoĉ!
Gotovo ste ţe opazili, da smo na podroĉju obvešĉanja ţe uvedli nekaj sprememb: imenovali smo predstavnico za odnose z javnostmi, ki bo skrbela za aţurno obvešĉenost, na
spletni strani smo dodali novo rubriko Mednarodna vabila, kjer najdete vsa tuja obvestila,
in osveţili Facebook stran, naslednji pomemben korak pa je ureditev obvešĉanja preko
elektronskih naslovov.
S tem smo zavezani k spoštovanju doloĉil evropske uredbe o varstvu osebnih podatkov
(GDPR), zato vsi tisti, ki ţelite biti obvešĉeni o IPA aktivnostih po elektronski pošti, oddajte obrazec preko spleta (ali v fiziĉni obliki pri vašem zaupniku).
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IZVEDBA IPA RIBIĈIJE NA ŠMARTINSKEM
JEZERU 2018
13. 10. 2018 smo izvedli ţe tradicionalno tekmovanje v ribolovu s plovcem. Tokrat tekmovanje ni bilo na ribniku v Rogaški Slatini, ampak na Šmartinskem jezeru v Šmartnem v
Roţni dolini. Tudi letos je bila udeleţba dobra, saj se je tekmovanja udeleţilo 7 oseb, 5 iz
Slovenije in 2 iz sosednje Hrvaške.
Zbor je bil ob 7.00 pri ribiškem domu na Šmartinskem jezeru, ki ga upravlja ribiška druţina Celje. Priĉakal nas je ţe zajtrk s kavo, ĉajem in z ―domaĉimi zvarki‖. Po zajtrku je prisotne nagovoril predsednik IPA Kluba Boţidar Pezdevšek, nato pa smo imeli ţrebanje
sektorjev in lovnih mest. Sledile so priprave na tekmovanje in krmljenje, tekmovanje pa se
je zaĉelo ob 10.00. Med tekmovanjem so ĉlani IPA Kluba Celje poskrbeli, da tekmovalci
niso bili ţejni. Tekmovanje je trajalo do 14.00. Vreme je bilo po zaĉetni megli v nadaljevanju odliĉno, le ribe niso bile najbolj pripravljene sodelovati, najpomembnejše pa sta bila
seveda druţenje in dobra volja, ki ju ni manjkalo.
Po tehtanju in pospravljanju opreme smo se ponovno dobili na ribiškem domu RD Celje,
kjer nas je ţe ĉakalo kosilo in tudi hladna pijaĉa. Po kosilu je sledila razglasitev rezultatov
tekmovanja. Ekipno je zmagala ekipa IPA RK Celje I, drugo mesto je zasedla ekipa IPA
RK Ljubljana, tretje mesto pa ekipa PŠD Raĉka. Med posamezniki je slavil zmago Dejan
Furh iz PŠD Raĉka, drugo mesto je zasedel David Lorber iz IPA RK Ljubljana, tretje mesto pa Aleš Bogatin iz PP Rogaška.
Druţenje je trajalo do poznih popoldanskih ur, kar nam daje potrditev, da smo na pravi
poti, hkrati pa nas motivira, da bomo tudi v prihodnje nadaljevali z organizacijo tega ţe
tradicionalnega ribiškega tekmovanja.
Besedilo: Robert Koprivnik, IPA Klub Celje
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KOSTANJEV PIKNIK NA ŠMOHORJU
V nedeljo, 7. 10. 2018, smo izvedli naĉrtovan pohod in kostanjev piknik na Šmohorju nad
Laškim. Pohodniki smo se ob 10. uri zbrali pred Gasilskim društvom Laško, od koder smo
pot nadaljevali proti planinski koĉi na Šmohorju. Pohod je potekal ob prijetnem in sprošĉenem druţenju, na koĉi pa nas je priĉakal odliĉen aperitiv. Okrepĉali smo se z okusno toplo
malico. Kasneje smo se posladkali z odliĉno peĉenim kostanjem, moštom in s sladicami.
Za vse te dobrote so poskrbeli posamezni ĉlani IPA Klub Celje. Druţenje je bilo prijetno,
ţelimo pa si, da se v prihodnje vidimo v še veĉjem številu.

PRAZNOVANJE 25.OBLETNICE IPA KLUBA CELJE
Tudi v IPA Klubu Celje smo doĉakali svojih prvih 25 let delovanja v mednarodnem policijskem zdruţenju IPA, in sicer je bil IPA Klub Celje ustanovljen 21. 6. 1993.
V ta namen smo med 21. in 23. septembrom v Termah Dobrna organizirali praznovanje
ter povabili goste iz tujine, s katerimi ves ta ĉas zelo dobro sodelujemo. Sveĉanosti so se
udeleţili poleg domaĉih tudi gostje iz Nemĉije, Hrvaške, Srbije in Ĉrne gore.
Prvi dan v popoldanskih urah je bil namenjen sprejemu in namestitvi tujih gostov v Termah Dobrna, ki je potekal ob prijetnem vzdušju in druţenju ob skupni veĉerji v restavraciji
Hotela Vita na Dobrni. Popoldanska sobota je bila izletniško obarvana, saj smo tuje in
domaĉe goste odpeljali na ogled Centra vesoljskih tehnologij Hermana Potoĉnika v Vitanju. V nadaljevanju je sledilo kosilo z domaĉimi divjaĉinskimi dobrotami na domaĉiji Lamperĉek, v bliţini Vinske Gore. Po odliĉnem kosilu pa smo pot nadaljevali proti Velenju, kjer
so si gostje v panoramski voţnji z avtobusom ogledali mesto Velenje in nato še muzej na
Velenjskem gradu.
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Vrhunec vseh aktivnosti pa je bila sveĉana akademija ob 25. obletnici Kluba Celje, ki je
potekala v soboto, 22. septembra 2018, ob 19.00 v dvorani Terme Dobrna. Akademije se
je udeleţilo okoli sto gostov, ĉlanov in prijateljev IPA Kluba.
Po uradnem delu sveĉane akademije se je veĉer nadaljeval z veĉerjo in druţenjem ob
glasbi, plesu in klepetu.

20

IPA REVIJA

AKTIVNOSTI RK CELJE

IPA PLES OB DNEVU ŢENA
Tudi letos smo 10. marca v gostišĉu Rimljan v Šempetru v Savinjski dolini izvedli OBĈNI
ZBOR IPA KLUBA CELJE in ţe tradicionalni PLES OB DNEVU ŢENA. Obĉnega zbora in
plesa se je udeleţilo kar lepo število ĉlanov, ĉlanic in IPA prijateljev.
Po izvedenem uradnem delu je še pred veĉerjo DUO Lipošek na plesišĉe privabil prve
plesalke in plesalce.
Predsednik IPA kluba
Celje Boţidar Pezdevšek je vsem predstavnicam neţnejšega spola
ĉestital ob prazniku dnevu ţena, moškim pa ob
dnevu muĉenikov. Poskrbljeno je bilo tudi za
vrtnice, ki so jih prejele
vse predstavnice ţenskega spola. DUO Lipovšek je poskrbel za dobro voljo vseh udeleţencev, in sicer tako, da so najvztrajnejši vzdrţali vse do zgodnjih jutranjih ur. Takšna druţenja zagotovo veliko pripomorejo k širjenju našega mota, ki se glasi: »SERVO PER AMIKECO«.

VI. IPA VELESLALOM

IPA REVIJA

21

AKTIVNOSTI RK CELJE
16. 2. 2018 je bilo na Golteh, v organizaciji IPA Kluba Celje in soorganizaciji IPA Slovenije, uspešno izvedeno VI. drţavno prvenstvo IPA sekcije Slovenije v veleslalomu. Druţenja
se je udeleţilo 150 ĉlanov in ĉlanic iz sedmih IPA regionalnih klubov.
Zbrali smo se kot vsako leto ob 7.00 na spodnji gondolski postaji v Ţekovcu. Med registracijo in zajtrkom je navzoĉe nagovoril predsednik IPA Kluba Celje Boţidar Pezdevšek, ki je
pozdravil udeleţence ter podal osnovne informacije o izvedbi tekmovanja ter ĉasovnico
ĉez celotni dan.
Po 8. uri smo se udeleţenci z gondolo odpravili na Golte, kjer nas je priĉakalo lepo sonĉno vreme.

DOBRODELNI KONCERT POLICIJSKEGA ORKESTRA Z GOSTI V CELJU
25. januarja 2018 je bil v Celju izveden dobrodelni koncert policijskega orkestra z Modrijani in gosti v sodelovanju s Policijsko upravo Celje, IPA Klubom Celje, Obmoĉnim policijskim sindikatom Celje in humanitarnim društvom Enostavno pomagam iz Celja.
Zbranih je bilo 7.661,97 evrov za otroke in mladoletnike, ki ţivijo pod pragom revšĉine ter
za otroke s posebnimi potrebami, katerih starši jim ne morejo omogoĉiti dostojnega ţivljenja. Del zbranih sredstev pa so namenili tudi sodelavcu s Policijske uprave Novo mesto,
ki je po smrti ţene ostal sam s štirimi otroki. Koncert je potekal v športni dvorani Gimnazije Celje Center, v kateri se je zbralo veĉ kot 1200 obiskovalcev. Policijski orkester je tako
kot vedno izjemno navdušil obĉinstvo kot tudi Modrijani in Isaac Palma.
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DRUŢENJE S ĈLANI IPA BIJELJINA
Ĉlani IPA RK Dolenjska smo tudi v letu 2018 nadaljevali druţenje s prijateljskimi klubi
republik nekdanje Jugoslavije. Tokrat smo se z namenom vzpostavljanja še trdnejših vezi
z IPA prijatelji odzvali povabilu ĉlanov iz IPA RK Bijeljina. Druţenje z njimi je potekalo
med 11. in 13. majem, udeleţilo pa se ga je 40 naših ĉlanov. Na pot smo se odpravili z
avtobusom ob 4.00, v Bijeljino pa smo prispeli okoli 10.00. Prijatelji IPA Bijeljina s predsednikom Boškom Kojićem so nas sprejeli na sedeţu Policijske uprave Bijeljina, kjer so nam
predstavili delovanje in opremo enote Interventne policije Bijeljina, Policijsko postajo Bijeljina 1 in Centar javne bezbjednosti oz. t. i. upravno enoto. Ta nas je še posebej navdušila,
saj je organizirana na naĉin, da uporabnik vse storitve opravi na enem mestu med drugim

tudi fotografiranje, kar je na veĉini upravnih enot pri nas zgolj poboţna ţelja. Še veĉ, uporabnik ob prihodu s pomoĉjo elektronske naprave izbere vrsto storitve in prejme zaporedno številko. Uporabnik nato na elektronskem portalu spremlja števec oziroma ĉakalno vrsto. Koliko upravnih enot pri nas ima urejen tovrstni naĉin izvajanja storitev? Torej, v vseh
primerih ne velja rek »što juţnije, to tuţnije«. V ĉasu našega obiska upravne enote pa
smo bili priĉa še eni drugaĉnosti. Ker je bila gneĉa, je na delovno mesto za izdajo potnih
listin vskoĉil uniformirani policist, kar kaţe, da jim uniformiranega kadra ravno ne primanjkuje. Po pijaĉi dobrodošlice je sledila namestitev in nato kosilo v hotelu in restavraciji
SEMBERSKI SALAŠ. Gre za spoj tradicionalnega in modernega oziroma, ko odpreš okno
sobe, te pozdravi prekrasen lipicanec, ko pa greš v restavracijo na kozarĉek
»MAJEVICE« (domaĉa rakija), pa lahko zaplavaš v prelepem bazenskem kompleksu.
Skratka, dobrodošli v Semberski Salaš. Prosto popoldne smo preţiveli razliĉno, nekateri
smo bolj poĉivali, drugi, ki so se zmotili o razdalji do bliţnjega trgovskega centra, pa
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so med pešaĉenjem »uţivali« v ţgoĉem soncu in razbeljenem asfaltu prostrane semberske ravnice. Sledila je veĉerja in nato druţenje ob ţivi glasbi s ĉlani IPA Bijeljina, kar
pomeni srbsko kolo pozno v noĉ. Najbolj vztrajni so doĉakali jutranje ure pri apartmaju št.
6, kjer so dodatno preverili svoje pevsko znanje. Glede na to, da niso bili opozorjeni na
upoštevanje hišnega reda, je oĉitno njihovo pevsko znanje veĉ kot odliĉno. Drugi dan smo
se pod vodstvom Mileta Rebrinovića iz IPA Bijeljina sprehodili po mestnem jedru Bijeljine,
kar smo izkoristili za nakupe. Da ne bo pomote, trţnice nismo izpustili. Popoldne smo preţiveli v najveĉji in verjetno tudi najlepši etno vasici na Balkanu, ETNO SELO STANIŠIĆI.
Sledila je veĉerja z ţivo glasbo in ponovno srbsko kolo do poznih jutranjih ur. Polni lepih
vtisov smo se v nedeljo po zajtrku poslovili od gostiteljev in se med potjo ustavili pri Brĉkem, kjer stoji »ARIZONA«, eden najveĉjih trgovskih centrov na podroĉju nekdanje Jugoslavije in Balkana. Veĉ kot 2500 trgovin ponujajo vse od obutve, oblaĉil, športne opreme,
avtomobilskih delov, naprav za gospodinjstvo, pohištvo itd., kjer smo zapravili še zadnje
konvertibilne marke za »cunje« in »ĉevape«. Ob dobrem vzdušju, ki je vladalo na avtobusu, smo ţe kovali naĉrte, kam bomo odšli naslednje leto. Ob tej priloţnosti se ponovno
zahvaljujemo kolegom iz IPA Bijeljina, še posebej predsedniku Bošku Kojiću in tudi Miletu
Rebrinoviću, ki je z nami vedno vztrajal do konca.

KOSTANJEV PIKNIK ĈLANOV IPA RK DOLENJSKA
Tudi v letošnjem letu smo se ĉlani IPA RK Dolenjska z druţinskimi ĉlani in IPA prijatelji
druţili na tradicionalnem kostanjevem pikniku, ki je bil organiziran in izpeljan 12. oktobra
2018 na turistiĉni kmetiji Bahor na Tanĉi Gori v Beli krajini. Letošnje leto je bila udeleţba
rekordna, saj se nas je zbralo 52. V popoldanskem ĉasu je za peko kostanja poskrbel naš
stalni »kostanje-pek« Štefan, ki pa je imel pomoĉnika Braneta. Ko se je dan prevesil v
noĉ, pa sta za laĉne ţelodĉke poskrbela gospodarja Suzana in Zdravko Bahor in nas
pogostila s tradicionalno belokranjsko peĉenko, to sta bila dva peĉena odojka in jagenjĉek
iz krušne peĉi. V veĉernem ĉasu sta Peter in Sandi iz harmonik priklicala prijetne melodije, ob katerih smo skupaj tudi zapeli. Vsekakor je piknik uspel nad priĉakovanji in zagotovo ga v prihodnjem letu ponovimo.
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Z IPA GORENJSKO V CINQUE TERRE
Jeseni je IPA Gorenjska organizirala izlet v Italijo, v Cinque Terre. Ti kraji so ţe po svoji
lepoti in slovesu znani kot vredni ogleda, zato ni ĉudno, da so bili kmalu po objavi vsi
sedeţi v avtobusu rezervirani. Celoten ĉlanek si lahko preberete na spletnih straneh IPA.

EKIPA IPA GORENJSKA USPEŠNA NA SP V
DVORANSKEM NOGOMETU
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Med 8. in 12. oktobrom je v Gröenloju na Nizozemskem potekalo ţe 36. tradicionalno svetovno prvenstvo policije v dvoranskem nogometu, ki se ga je udeleţila tudi ekipa IPA
Gorenjske. Turnirja se je udeleţilo 195 ekip iz 35 drţav. Izmed 91 ekip v konkurenci je
gorenjska ekipa v skupinskem delu tekmovanja dosegla pet zmag in tri poraze, nato pa v
šestnajstini tekmovanja izgubila proti romunski ekipi IPA Suceava ter se uvrstila med 17.
in 32. mesto, kar je lep uspeh.

MARTINOVANJE GORENJSKIH ĈLANOV
IPA RK Gorenjska je v soboto, 10. novembra, organizirala izlet z martinovanjem v Loĉah.
Ĉlanom in simpatizerjem se je pridruţila tudi skupina prijateljev iz IPE Koroške iz Avstrije.
V prijetni gostilni Kaferna v Loĉah sta jih priĉakala Urška in Stane. Po malici so se odpeljali na ogled in pokušino vin v Gabernik na turistiĉno kmetijo Ogrizek, kjer so opazovali
ĉudovito vinorodno pokrajino. Nato so se odpeljali do samostana Studenice, v katerem so
ţivele sestre dominikanke. Pot so nadaljevali do dvorca Štatenberg, si ga ogledali od
zunaj ter se podali na pokušino vin. V Lovskem domu Ino je na popotnike ţe ĉakala tradicionalna Martinova pojedina in nato prijeten spremljevalni program.

SREĈANJE ŢUPANOV, DELAVCEV POLICIJE IN
IPE V PLANICI
IPA Regionalni klub Gorenjska je 14. 9. 2018 v sklopu IPA planinskih dnevov in v sodelovanju z obĉino Kranjska Gora in PU Kranj pripravila sreĉanje ţupanov, vodstvenih delavcev policije in IPE v Nordijskem centru v Planici. To sreĉanje je bilo organizirano na podlagi dogovora o sodelovanju na podroĉju IPE Alpe–Adria, z obmoĉja Avstrije (Koroška),
Italije (Trbiţ in okoliške obĉine), Bovca in Kranjske Gore. Udeleţence sreĉanja sta nagovorila ţupan obĉine Kranjska Gora Jani Hrovat in direktor Policijske uprave Kranj Boštjan
Glaviĉ.
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Namen tega sreĉanja je bil, da se vse navedene strukture med seboj spoznajo. Prisotni
so bili tudi gostje iz IPA kluba Ljubljana ter predstavniki IPE iz Srbije in Hrvaške. Udeleţence je pozdravil tudi predstavnik IPA svetovne organizacije dr. Wolfgang Gabrutsch.
Glavna tema sreĉanja pa je bila prikaz dela s sluţbenimi psi policije z obmoĉja PU Kranj,
Policijske direkcije s Koroške (Avstrija) in Finance iz Trbiţa. Ţupani, ki so bili letos mnoţiĉno prisotni (iz Slovenije iz Kranjske Gore in Bovca), so enotno menili, da je tak naĉin
sodelovanja med policisti, ţupani in IPE treh sosednjih obmoĉjih treh drţav nujno potrebno.

DELEGACIJA IPA KLUBA GORENJSKE NA SESTANKU IPA ALPE-ADRIA
Delegacija IPA RK
Gorenjske se je udeleţila sestanka IPA Alpe
–Adria v kraju Cervignano pri Palmanovi v
Italiji. Skupaj s prijatelji
mednarodnega policijskega zdruţenja z
Avstrijske
Koroške,
IPA kluba Ljubljane in
obmoĉja Friuli Veneto
iz Italije so se dogovorili glede izvedbe prireditev, ki so v interesu
IPA klubov na obmoĉju Alpe–Adria za prihodnje leto. Teh prireditev bo kar nekaj, skupni koledar pa bo izdan še
pred koncem tega leta. Udeleţenci sreĉanja so si ogledali tudi šolski center za usposabljanje poklicnih in prostovoljnih gasilcev v mestu Cervignano, kjer je potekal tudi zanimiv
prikaz simulacije potresnih sunkov.
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TRADICIONALNI 27. MEDNARODNI IPA
PLANINSKI DNEVI

IPA RK Gorenjska je med 14. in 16. septembrom 2018 organizirala ţe 27. tradicionalni
planinski dan za vse ĉlanice in ĉlane, njihove simpatizerje ter prijatelje IPA. Prav tako je
bil ta planinski pohod namenjen tudi ostalim predstavnikom Alpe–Adria.
Predstavniki IPE iz Avstrije, Italije, Nemĉije, Srbije in Hrvaške so prispeli v Hotel Ramada
Resort v Kranjski Gori ţe en dan prej, in sicer v ĉetrtek zveĉer. V petek, 14. 9. 2018, smo
v dopoldanskem ĉasu izvedli sreĉanje ţupanov, vodstvenih delavcev policije in IPE v NC
Planica, kjer so si z zanimanjem ogledali prikaz dela s sluţbenimi psi policije. Zveĉer smo
jih odpeljali v Casino Korona v Kranjski Gori, kjer smo na kubanskem veĉeru poslušali
kubansko glasbo in pokušali raznovrstne kubanske jedi. Naslednji dan je bil planinsko
obarvan, saj se je zbrala mnoţiĉna udeleţba pohodnikov iz ţe prej omenjenih petih drţav.
Skupaj nas je bilo 54. V jutranjih urah smo se zbrali pri Valvazorjevem domu pod Stolom,
kjer nas je sprejel ţupan obĉine Ţirovnica Leopold Pogaĉar, ki je tudi dolgoletni ĉlan IPA.
Po krajši predstavitvi obĉine Ţirovnica in nagovoru udeleţencem smo se razdelili v dve
skupini. Tudi tokrat je planinski pohod potekal po dveh variantah, in sicer pohod na Stol
2236 m in pohod na Ajdno 1170 m. Trinajst udeleţencev se je odloĉilo za teţji pohod na
Stol, ki je najvišji vrh Karavank, od koder je ĉudovit razgled v dolino. Tudi tokrat je bilo
tako, ĉeprav je nekaj meglic oviralo popoln razgled v dolino. Kljub zahtevni pohodni turi je
veĉini uspelo doseĉi vrh, nekateri prej, drugi nekoliko kasneje. Pa kljub temu so bili vsi
uspešni. Ostali smo se podali na laţjo pot na Ajdno, kjer smo si ogledali znane arheološke najdbe iz 6. stoletja. Na Ajdni je bila postavljena prva kršĉanska cerkev na Slovenskem. Poleg cerkve so obnovljene še ostale najdbe, zavarovane so s streho, ki prepreĉuje uniĉevanje obnove. Okoli 15.30 smo se vrnili do parkirnega prostora pred Valvazorjevim domom, kjer smo ob enolonĉnici in harmoniki zakljuĉili prijetno druţenje.
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SODELOVANJE IPE OB DNEVU POLICIJE
PU KRANJ

V Zabreznici je 14. junija 2018 potekala osrednja slovesnost Policijske uprave Kranj ob
Dnevu policije. Slavnostni govornik na proslavi je bil generalni direktor Policije Simon Veliĉki. Pozdravne besede udeleţencem so ob tej priloţnosti namenili direktor Policijske
uprave Kranj mag. Boštjan Glaviĉ, ţupan obĉine Ţirovnica Leopold Pogaĉar in predsednik
IPA kluba Gorenjske Vinko Otoviĉ, ki je udeleţence nagovoril v imenu mednarodnega
policijskega zdruţenja IPE, Policijskega veteranskega zdruţenja Sever Gorenjske in kluba upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca Kranj, Bled in Jesenice. Dan drţavnosti je za
vse sedanje in nekdanje pripadnike slovenske policije dvojni praznik, saj ga praznujemo
kot drţavljani Slovenije in soĉasno kot policisti samostojne slovenske drţave. Proslavo v
poĉastitev zgodovinskih dogodkov pred sedemindvajsetimi leti je pripravil organizacijski
odbor, v katerem so bili predstavniki Policijske uprave Kranj, Policijskega veteranskega
zdruţenja Sever Gorenjske, IPA kluba Gorenjske in nekdanjih delavcev MNZ, zdruţenih v
tri upokojenska društva MNZ Maksa Perca na obmoĉju Gorenjske.
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OGLED KEKĈEVE DEŢELE 2018

IPA Regionalni klub Gorenjske je tudi letos uspešno izvedel 25. tradicionalni ogled Kekĉeve deţele na obmoĉju Kranjske Gore. Zbrali smo se 17. junija 2018, ob 9.00, v prelepi
dolini Pod Poncami ob vznoţju planiške letalnice. Kekĉevo deţelo si je do sedaj ogledalo
ţe veĉ kot 2000 otrok iz razliĉnih IPA Regionalnih klubov iz Slovenije. Tudi v letošnjem
letu nam je bilo vreme zelo naklonjeno, tako da smo ogled Kekĉeve deţele lahko pripravili
v lepem sonĉnem vremenu. Zbralo se je okoli 30 otrok. Pred odhodom so bili otroci nestrpni, saj niso vedeli, kaj vse bodo doţiveli v Kekĉevi deţeli. Le redke pa je bilo malce
strah, pa še ta ni trajal dolgo ĉasa. Po otroke so namreĉ prišli izkušeni vodniki agencije
Julijana, ki so jih z avtobusom, prirejenim za prevoz otrok, popeljali v preĉudovit pravljiĉni
svet, takrat pa je morebitni strah tudi izginil. Seveda pa smo organizatorji poskrbeli tudi za
otrokove spremljevalce, saj smo vmes pripravili piknik s kosilom. Nekateri pa so se odpravili na krajše sprehode, zelo zanimiv je ogled letalnice iz drugega zornega kota, iz tistega,
ki ga pogumni letalci gledajo, preden poletijo v dolino, drugi pa so si ogledali Zelence in
izvir reke Save. Hitro pa je prišel tudi ĉas, ko so se otroci vrnili, vendar s precej bolj vedrimi obrazi, kot so odšli na pot.

SREĈANJE IN BLAGOSLOV MOTORJEV V
MOJSTRANI
Moto klub IPA RK Gorenjske je 5. maja 2018 ţe štirinajstiĉ organiziral sreĉanje motoristov
in blagoslov motorjev. Ker je to postala ţe tradicija, smo se tudi letos sreĉali v Mojstrani.
Ţal letošnje vreme ni bilo najbolj po godu motoristom, pa klub temu prireditev ni odpadla.
Prvo soboto v mesecu maju so se motoristi zbrali na sedaj ţe tradicionalnem sreĉanju
ĉlanov IPA moto klubov Slovenije, ki ga je pripravil IPA RK Gorenjske.
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Ĉeprav se policisti in njihovi prijatelji skušajo po cestah voziti ĉim bolj varno in biti zgled
drugim, pa seveda na cesti vedno
potrebujejo
tudi nekaj sreĉe
in sreĉno pot z
motorji je 48
zbranim motoristom zaţelel ţupnik Franc Juvan,
ki je motorje tudi
blagoslovil.
Poleg ţupnika je
motoristom sreĉo
na cesti zaţelel
še
predsednik
IPA RK Gorenjske Vinko Otoviĉ. Po blagoslovu se je veĉina udeleţencev odloĉila za organizirano promocijsko voţnjo proti Kranjski
Gori, kjer se je sreĉanje zakljuĉilo.
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3. IPA DRŢAVNO PRVENSTVO V DVORANSKI
ODBOJKI
IPA Koroška je v soorganizaciji z IPA sekcijo Slovenije, 7. 4. 2018, organizirala 3. IPA
drţavno prvenstvo v dvoranski odbojki. V dvorani Gimnazije Slovenj Gradec so se zbrale
ekipe IPA klubov Koper, Ljubljana, Štajerska, Dolenjska in Koroška. V uvodu je ekipe pozdravil Marko Roţej, vodja ekipe IPA Koroške in pobudnik tega tekmovanja. Ob tej priloţnosti je ekipi IPA Štajerske vroĉil pokal za fair play, ki ga je ekipa osvojila ţe na dveh DP.
Po uvodnem pozdravu so bile vodje ekip seznanjene z naĉinom tekmovanja in urnikom
tekem. Ekipe so se pomerile po sistemu »vsak z vsakim« in igrale na dva dobljena niza.
Vsaka ekipa je tako odigrala 4 tekme. Na vseh odigranih tekmah je bilo stanje moĉi ekip
izenaĉeno in zato je bilo skoraj nemogoĉe govoriti o favoritu. Kar pet tekem je bilo odloĉenih v tretjem nizu, razlike osvojenih toĉk pa so le enkrat znašale veĉ kot 2.
Konĉni rezultat in vrstni red sta bila negotova do zadnje tekme, v kateri so igralci IPA
Dolenjske premagali ekipo IPA Ljubljana po treh nizih.
Konĉni vrstni red
1. IPA Koroška
2. IPA Koper
3. IPA Dolenjska
4. IPA Ljubljana
5. IPA Štajerska
Druţabni del sreĉanja je potekal v Hotelu Vabo Slovenj Gradec, kjer smo vsem sodelujoĉim ekipam podelili pokale, prehodni pokal pa je v trajno last prešel ekipi IPA Koroška. Po
kosilu in sprošĉenem pogovoru smo se dogovorili za sreĉanje na 4. drţavnem prvenstvu,
ki ga bomo izvedli konec marca ali na zaĉetku aprila 2019. Ponovno je treba bolj kot športno udejstvovanje in tekmovalnost ekip poudariti namen druţenja med ĉlani IPA klubov.
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LIBRA 2018
4. 4. 2018 je bil v organizaciji IPA Koroške organiziran in izveden turnir v kegljanju LIBRA
2011. Turnirja so se udeleţile ekipe policijskih postaj ukinjene PU Slovenj Gradec in ekipa
IPA Postojna. Tekmovalni del in druţenje sta potekala na kegljišĉu KK Slovenj Gradec.
Rezultati posameznikov – število podrtih kegljev:
Aleš HLEB
483
Matej VEĈKO
477
Robert KOVAĈIĈ 468
Damijan VIDMAR 458
Tomislav GöNC 436
Stanislav ŠAJN 421
Štefan KOTNIK 421
Vojko KLUG
416
Tomaţ GOLOB 414
Tomaţ GREŠOVNIK 372
Milan POTOĈNIK 346
Silvo IZAK
324
Klemen KOTNIK 303
Aleš PORI
230
Ekipno so slavili IPA ĉlani PP Ravne
na Koroškem, pred PP Slovenj Gradec in PP Radlje ob Dravi. Vsem ekipam smo podelili
zahvale, zmagovalnim ekipam pokale, najboljšim trem posameznikom pa medalje.
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SREĈANJE UO IPA KLUBA LJUBLJANA IN IPA RK
GORENJSKA
Upravni odbor IPA
kluba Ljubljane si je
v program aktivnosti
za tekoĉe leto med
drugim doloĉil delovno sreĉanje z enim
izmed
regionalnih
klubov iz Slovenije.
V tem letu smo delovno sreĉanje in druţenje organizirali z
IPA
Regionalnim
klubom Gorenjske. V
soboto,
24.
11.
2018, smo v dopoldanskem ĉasu popestrili našo kulturno dejavnost in obiskali Slovenski planinski muzej v
Mojstrani. Slovenski planinski muzej s svojo zgodovinsko pripovedjo o delovanju Slovencev v domaĉih in tujih gorah ter prikazom lepot in vrednot gorskega sveta trajno ohranja
pomen planinske tradicije na Slovenskem. Navdušil nas je s postavitvijo svojih muzejskih
zbirk in vzgojno-izobraţevalnih vsebin, ki so zastavljene tako, da krepijo planinski duh in
spoštovanje narave. S pomoĉjo vodnika smo si v muzeju ogledali zgodovino planinstva v
Sloveniji, kotiĉek GRS, zgodovinsko pohodniško in reševalno opremo, hkrati pa smo
dobili napotke o varnem gibanju v gorah, spoštovanju in ohranjanju naše prelepe narave.
V popoldanskem ĉasu smo se nastanili v Hotelu Ramada Resort v Kranjski Gori in se pripravili na delovno sreĉanje in druţenje s predstavniki upravnega odbora IPA Regionalnega kluba Gorenjske. Delovnega sreĉanja in druţenja sta se med drugim udeleţila predsednik Regionalnega kluba Gorenjske Vinko Otoviĉ in podpredsednik Jure Lešnjak. Po pozdravnem govoru predsednika IPA kluba Ljubljane je razgovor potekal o sodelovanju v
skupnih dogodkih v naslednjih letih. Druţenje je v prijetnem vzdušju trajalo vse do poznih
noĉnih ur. V nedeljo, 25. 11. 2018,smo se v jutranjih urah vsi udeleţenci sreĉanja odpravili v Nordijski center Planica. Ogledali smo si samo prizorišĉe, predvsem pa velikanko,
kjer se odvija FIS – finale svetovnega pokala v smuĉarskih poletih. Po ogledu je bil organiziran pohod v Tamar. Pohod v Tamar in celotno naše druţenje na obmoĉju IPA kluba
Gorenjske smo zakljuĉili s skupno malico v Gozdu Martuljku.

SREĈANJE UO IPA KLUBA LJUBLJANA S PREDSTAVNIKI IPA KLUBA DUNAJA, BUDIMPEŠTE IN
ZAGREBA
V organizaciji upravnega odbora IPA kluba Ljubljana je bilo v mesecu novembru organizirano sreĉanje predstavnikov IPA klubov z Dunaja, iz Budimpešte in Zagreba. Osnovni
namen je bil utrjevanje prijateljskih odnosov in podpis listin o sodelovanju. Ideja o tovrstnem povezovanju se je porodila pri prijateljih IPA Budimpešte ţe pred desetletjem. Do
sedaj so podpisali ţe kar nekaj tovrstnih listin, veĉinoma s predstavniki glavnih mest.
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V UO IPA kluba Ljubljana naĉrtujemo tovrstno sodelovanje z glavnimi mesti sosednjih
drţav Republike Slovenije. Ĉe bo zanimanje, pa tudi z drugimi. Za zaĉetek smo si zadali
cilj, da podpišemo listino o sodelovanju z IPA Dunaj in IPA Zagreb. Z IPA Budimpešta
smo podpisali listino o sodelovanju leta 2012, zato smo tokrat naĉrtovali podpis listine, ki
bo usklajen z drugimi podpisanimi listinami. Pri pripravi vsebine listine za podpis z IPA
Zagreb smo ugotovili, da so do sedaj podpisane listine, predvsem listine, ki jih je podpisovala IPA Budimpešta, razliĉne. Z namenom, da poenotimo vsebine in obliko,je IPA
Zagreb pripravila listine z enako vsebino za vse štiri klube. V IPA Budimpešta, Zagreb in
Ljubljananam je uspelo uskladiti besedilo, medtem ko so v IPA klubu Dunaj izjavili, da potrebujejo veĉ ĉasa za pogovor in konkretizacijo posameznih toĉk sporazuma. Napovedani
datum sreĉanja in podpisovanja se je hitro bliţal in v IPA klubu Ljubljana smo uspešno
pripravili vse potrebno za izvedbo sreĉanja. Goste smo sprejeli in namestili v petek popoldan. Ta dan je sledila še veĉerja in nato dogovor o programu za naslednji dan. V soboto,
17. novembra, smo na PPP Ljubljana organizirali sprejem direktorja PU Ljubljana in kolegom predstavili delo PPP Ljubljana, PPVSP, PKP Ljubljana, predstavnik SE UPS pa je
predstavil karakteristike in delovanje vodnega topa policije. S PPP Ljubljana smo se
odpeljali do Kriţank, od koder smo se z vodnikom sprehodili do mestne hiše in si na poti
ogledali znamenitosti Ljubljane. V mestni hiši je bil predviden osrednji dogodek tega dne,
in sicer podpis listin. Zbrali smo se v rdeĉi dvorani, kjer nas je sprejel podţupan Dejan
Crnek. V kulturnem programu je kvartet Orkestra slovenske policije zaigral himno Slovenije in IPE. Po nagovoru podţupana Dejana Crnekain predsednika IPA kluba Ljubljana je
kvartet zaigral še nekaj skladb slovenskih skladateljev ter tako priĉaral prijetno vzdušje
pred podpisovanjem listin. Sledil je podpis sporazuma med IPA klubi Ljubljana, Zagreb in
Budimpešta. Po podpisu je podţupan Crnek v imenu mesta Ljubljane izroĉil vsaki delegaciji spominsko darilo in nas pogostil s pijaĉo in sladkimi dobrotami. Na kosilo smo se
odpravili kar v bliţnjo restavracijo Sokol, kjer so nam pripravili slovenske jedi. Po kosilu je
sledil kratek ogled oţjega mestnega jedra in odhod z avtobusom v Kmeĉki hram, kjer so
se gostje preoblekli. Po kratkem predahu je sledila voţnja proti Vrhniki in nato ogled razstave "Moja Ljubljanica" v muzeju na Vrhniki. Prihajal je ĉas veĉerje, ki smo jo organizirali
v Polhovem Gradcu v gostišĉu Pograjski dom. Za druţabni del je poskrbel harmonikar, ki
je z razliĉno glasbo ustvaril prijetno vzdušje. V nedeljo smo se od prijateljev poslovili in se
dogovorili, da se kmalu snidemo.
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SODELOVANJE PREDSTAVNIKOV IN ĈLANOV IPA
SEKCIJE SLOVENIJE NA 71. MPC

Slovenija je ţe nekaj ĉasa polnopravna ĉlanica Evropske unije brez meja (obstajajo seveda izjeme in poveĉane kontrole na posameznih mejah zaradi migracij iz severne Afrike v
Evropo). Tako kot sodelujejo policije med seboj in usklajujejo svojo politiko delovanja,
obstajajo tudi številna sodelovanja v okviru IPA organizacij tako na drţavni kot lokalni ravni. IPA je najbolj znano mednarodno policijsko zdruţenje, ki ima ĉlane po celem svetu,
IPMC pa je manj znano mednarodno policijsko motoristiĉno zdruţenje, ki deluje ţe dolgo,
saj je bilo tokratno sreĉanje 71. po vrsti. Letošnje sreĉanje je potekalo v kraju Latsch v Italiji na Juţnem Tirolskem. Sreĉanja se je iz Slovenije udeleţilo 10 predstavnikov, posebno
pa je bilo po tem, da sta ob privolitvi Slovenske policije na pot odšla tudi 2 policista motorista s sluţbenimi motornimi kolesi v moto opremi naše policije. Policista motorista sta bila
Tomislav Gonc (IPA Postojna) in Mirko Vavpotiĉ (IPA Ljubljana), oba s Postaje prometne
policije Ljubljana. Iz IPA Ljubljana so bili še Goran Banjac, Igor Toplak in Boris Štumberger. Preostali udeleţenci so se druţenja udeleţili kot naši prijatelji. Na pot smo odšli v
torek, 26. 6. 2018, ob 7.30 iz PPP Ljubljana. Sedem nas je na pot odšlo z motornimi kolesi, trije pa z avtomobili zaradi prevoza prtljage, uniform in napitkov. Pot nas je vodila proti
Gorenjski, preko Kranjske Gore v smeri Trbiţa, Linza in preko Italije v smeri Bolzana.
Zadnji del poti je bil skozi dolino Vinschgau do kraja Latsch, kjer smo imeli bivališĉe. Na
prireditveni prostor smo prišli okrog 16.00 popoldne po prevoţenih pribliţno 600 km. Ob
registraciji udeleţencev smo se sreĉali z gostitelji, Nemci, Avstrijci, Švicarji, Madţari, Poljaki, Slovaki, Rusi in Ukrajinci. Prvi veĉer, ob 20.00, je bila otvoritvena veĉerja in pri tem
tudi sreĉanje sodelujoĉih v policijskih uniformah svojih drţav, ki jih vsakodnevno uporabljamo pri delu. Navedena pokrajina v Italiji (dolina Vinschgau) je najbolj znana po pridelavi
jabolk, saj povsod, kamor seţe pogled, rastejo jabolka. So najveĉji pridelovalci jabolk za
celo Italijo, po njih so znani tudi kot veliki izvozniki. Raste tudi drugo sadje ali pa so urejeni in pokošeni gorski travniki, saj ni površine, ki ni obdelana. Zalivajo vse, tako travnike
kot sadovnjake, ki so veĉinoma vsi pokriti in zašĉiteni z mreţami. V sredo smo v organizirani koloni odšli na motoristiĉni izlet v spremstvu italijanske in švicarske policije
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z motornimi kolesi. Pot je bila dolga pribliţno 200 km, vendar smo se vozili cel dan. Pot
nas je vodila v smeri gorskega prelaza Stelvio (2275 m visok prelaz), nato preko prelaza
Poscagno (2291m). Sledilo je kosilo v Švici v smuĉarskem središĉu Livigno (1816m). Vraĉali smo se skozi predor Munt La Schera v Švici, dolg 3,5 kilometrov, ki je primeren samo
za enosmerno voţnjo osebnih vozil ali motornih koles, nato pa preko prelaza Forno
(2149m). Pot v Švico in nazaj smo preĉkali organizirano, ne da bi morali pokazati osebne
dokumente, vse je bilo urejeno. V ĉetrtek je bil tekmovalni dan v smuĉarskem središĉu
Martell. Imenovani kraj je najbolj znan po organizaciji biatlonskih tekem. Tekmovali smo v
spretnostni voţnji elektriĉnega skuterja BMW C-evolution in elektriĉnega avtomobila
SmartFortwo. Obe vozili sta se izkazali z nepriĉakovani hitrimi pospeški in neslišno voţnjo. To je bilo nekaj drugaĉnega in posebnega. Na pogled enostavno delo z voţnjo na
poligonu je pokazalo velike razlike v ĉasih tekmovalcev. Poligon je bil na ĉas, na stoţcih
so bile teniške ţogice in vsak dotik je prinesel kazenske toĉke in pribitke. Najboljše uvrstitve so pri voţnji elektriĉnega avtomobila Smart Fortwo dosegli Gönc (10), Vavpotiĉ (12),
Banjac (25), Toplak (49) in Štumberger (75). V spretnostni voţnji skuterja BMW je bil
Gönc 6., Banjac 23. in Štumberger 51. Ekipno smo zasedli skupno 5. mesto.
V petek je bil kongres delegatov, ki se ga je udeleţil Gönc. Kongresniki so tako izbrali in
potrdili predlog naslednjega sreĉanja, ki bo v kraju Opole na Poljskem, za leto 2020 pa je
kandidaturo podala Nemĉija s Hamburgom. Drugi smo ĉas sestankovanja izkoristili za
moto izlet do okoliških znamenitosti.
V soboto popoldne je bila predvidena parada v uniformah matiĉnih drţav s sprevodom po
mestu Latsch, Gönc in Vavpotiĉ pa sta se sreĉanja udeleţila z motornimi kolesi v motoristiĉni uniformi ter se vozila skupaj z motoristi iz Švice, Italije in Nemĉije. Zveĉer smo odšli
na veĉerjo, sledile so tudi
zahvale udeleţencem za ĉas
in dobro voljo, da so kljub
oddaljenosti nekateri pripotovali na pot, dolgo tudi ĉez
500 ali 1000 km. Predsednik
zdruţenja IPMC se je še
posebno zahvalil Slovenski
policiji, ki je kot enakopravna
in sodobna policija na sreĉanje poslala predstavnike
matiĉne drţave s sluţbenimi
motornimi kolesi, saj je to
bistvo zdruţenja IPMC. Vodstvo zdruţenja je prisotne
povabila na sreĉanje naslednje leto na Poljsko v kraj
OPOLE, ki bo potekalo med
6. in 10. avgustom 2019. V
nedeljo, ob 9.00 je sledila pot domov, ki se je uspešno, sreĉno in brez nepredvidenih
dogodkov zakljuĉila na PPP Ljubljana.
Pri tem se ţelimo tudi zahvaliti PU Ljubljani in GPU za uporabo sluţbenih motornih koles
BMW.
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UDELEŢBA NA SEMINARJU O ORGANIZIRANEM
KRIMINALU — GIMBORN

IBZ (Informations und Bildungszentrum) Gimborn v Nemĉiji je pod okriljem IPE med 1. in
5. oktobrom organiziral seminar z naslovom Varnostne teme znotraj EU: organizirani kriminal in kriminalne zdruţbe, ki se ga je udeleţil tudi ĉlan IPA kluba Ljubljane Sebastijan
Ţunko, sicer kriminalistiĉni inšpektor specialist SKP PU Ljubljana.
Seminarja se je udeleţilo okrog 30 slušateljev, ki so prihajali iz vrste policije iz Nemĉije,
Slovenije, Irske, Poljske ter iz elektro podjetja PGE Poljska.
Predstavnik poljske policije je opozoril na teţavo z denarnimi prevarami preko telefonskih
številk Velike Britanije, Francije, Italije, Ĉeške in Nemĉije, s katero se ta trenutek sreĉujejo. Klicateljem se predstavljajo kot njihovi druţinski ĉlani ali kot policisti ter jim povedo, da
so druţinski ĉlani v denarnih teţavah in rabijo denar. Ta denar nato prevzame »kurir«, ki
ga odnese vodji. Vsak dan te organizirane skupine opravijo pribliţno 400 klicev. Mark Bullen, nekdanji angleški policist, ki dela in ţivi v Rusiji kot športni novinar, je predstavil vpogled v notranjost ruskih kriminalnih zdruţb. Predstavil je tetovaţe (vsaka tetovaţa ima
svoj pomen) ĉlanov in sam problem pojava ruskih kriminalnih zdruţb v Angliji.
Angleški predavatelji so spregovorili tudi o kriminalnih zdruţbah, t .i. Travellers«
(popotniki), ki s prikolicami potujejo po drţavi in vlamljajo.
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Veliko teţav pa imajo tudi z ―modernim‖ suţenjstvom in s ponarejenimi dokumenti. Angleški strokovnjaki so spregovorili še o Prűmski konvenciji, katere podpisnica je tudi Slovenija. Gre za konvencijo o ĉezmejnem sodelovanju drţav podpisnic v boju proti terorizmu,
ĉezmejnemu kriminalu in nelegalnim migracijam, ki ureja postopek o izmenjavi podatkov o
DNK, podatkih o lastnikih ali uporabnikih osebnih vozil ter podatkih o samih vozilih.
Predstavnik poljskega elektro podjetja je predstavil primer izvrševanja prevar, goljufij, zlorabe poloţaja in korupcije v podjetju in spregovoril o tem, kako skupaj s poljsko policijo
ugotavljajo in preiskujejo tovrstna kazniva dejanja.
Seminar je potekal v dobrem in prijetnem vzdušju. Zanimivo je bilo spoznati kolege iz drugih drţav ter z njimi izmenjati izkušnje, še posebej s tistimi iz daljne Avstralije.

MED ĈLANI EKIP IPA LJUBLJANA SE JE
NAJBOLJE ODREZALA DARJA

Ţe drugo leto zapored smo se odloĉili, da sestavimo dve štafeti za jesenski »trail« Rašica.
Eno boljšo, ki bi lahko posegla po medalji, in drugo, katere cilj bi bil le »vaţno je sodelovati«. Pogoj za štafeto so bili dva tekaĉa in ena tekaĉica. Vsak odteĉe en krog v dolţini 20
km in 1000 km. Trasa je potekala iz Gameljn skozi Rašico do Povodja, skozi Zavrh preko
Grmade na Šmarno goro, spust v Šmartno in nazaj v Gameljne. Barve našega kluba smo
letos tako zastopali Darja, Matjaţ in Damjan za prvo ekipo, Andrej, Urša in Dušan pa za
drugo ekipo. Darjin in Andrejev rezultat sta štela tudi v posamiĉni razvrstitvi, ker sta štartala prva. V posamiĉni konkurenci se je tekmovalo na 20 km, en krog ali na 60 km, trije
krogi. Udeleţba je bila kljub slabemu vremenu številĉna in moĉna. Štart prvega kroga je
bil ob osmi uri. Gneĉa je bila velika, saj so štartali skupaj vsi posamezniki na 20 in 60 km
in vsi prvi ĉlani štafet. Najboljši pogoji so bili prav v prvem krogu, deţja še ni bilo in pravijo, da je ―letelo‖. V drugem krogu gneĉe ni bilo, je pa zaĉelo moĉno deţevati, kar je precej
oteţilo ţe tako zahtevne spuste z Rašice in s Šmarne gore.
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Polno blata, vode, spolzkih spustov, raznoraznih akrobacij in padcev. V tretjem krogu je
deţ sicer popustil, so se pa blatne kopeli ponujale same od sebe, kot so povedali tekmovalci tretjega kroga. IPA ekipi sta bili zadovoljni, prvi je sicer do medalje in tretjega mesta
zmanjkalo nekaj minut, si je pa stopniĉke v posamiĉni konkurenci v teku prisluţila Darja,
ki je osvojila tretje mesto med ţenskami. Bilo je teţko, drugaĉe, posebno, pripravljeno in
izvedeno z dušo in s srcem, tudi zaradi organizatorjev, ki so poskrbeli za dobro razpoloţenje in odliĉno postreţbo z dobro hrano in okusnimi priboljški tako na trasi kot v cilju.

V IPA LJUBLJANA S PRIJATELJI IN DRUŢINSKI
ĈLANI ZAKLJUĈILI KOLESARKO SEZONO

IPA klub Ljubljana in IPA RK Postojna ţe vrsto let organizirata kolesarsko dirko Vzpon na
Slivnico. V letošnjem letu se je kolesarska sezona podaljšala in skupen dogovor je bil, da
tokrat ne organiziramo kolesarske dirke, temveĉ organiziramo zakljuĉek kolesarske sezone s soudeleţbo prijateljev in druţinskih ĉlanov. Tako smo se na ―martinovo‖ zbrali pri
kmetiji Levar v Dolenjem
Jezeru. Od tam smo se s
kolesi odpeljali proti Rakovemu Škocjanu. V kroţni voţnji
smo si ogledali posamezne
znamenitosti in tako smo
nekateri prviĉ obiskali Rakov
Škocjan, drugi pa smo obnovili spomin.
Po vrnitvi smo se ustavili v
prijazni domaĉiji pri Levarjih.
Tu smo v prijetnem vzdušju
preizkusili tudi kulinariĉne
dobrote in se dogovorili za sodelovanje med kluboma v naslednjem letu.
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VETERANSKA NOGOMETNA EKIPA IPA KLUBA
LJUBLJANA ODLIĈNO TRETJA

V mestecu Eibergen na vzhodnem delu Nizozemske se je letos med 8. in 12. oktobrom
odvijal ţe 36. turnir policijskih ekip v malem nogometu.
V štirih kategorijah (ĉlani, veterani, super veterani in ţenske) je letos na turnirju sodelovalo 194 ekip z vsega sveta. IPA klub Ljubljana je bil letos zastopan s tremi ekipami, in sicer
s ĉlansko, super veteransko in ţensko ekipo.
Ekipa ĉlanov in ţenska ekipa nista dosegli vidnejšega rezultata. V svojih skupinah sta
med osmimi ekipami zasedli peto oz. šesto mesto in se tako nista uvrstili v nadaljnje tekmovanje. Zato pa je bilo popolnoma drugaĉe v super veteranski kategoriji. Naša ekipa je
namreĉ v skupinskem delu odigrala sedem tekem in jih pet zmagala, dve tekmi pa sta bili
neodloĉeni. Ob razliki 18–0 je v skupini zasedla prvo mesto ter se tako uvrstila v izloĉilne
boje. V osmini finala se je naša ekipa tako kot lansko leto pomerila z ekipo IPA Budimpešta, s katero niso imeli teţav in so jo premagali s 3 : 0.
V ĉetrtfinalu so dobili za nasprotnika ekipo IPA Danubius Galati iz Romunije in jih po streljanju kazenskih strelov premagali z rezultatom 5 : 4.
V polfinalu so morali naši igralci priznati premoĉ kasnejšim zmagovalcem turnirja, in sicer
ruski ekipi Ogneboretz Saint Petersburg, s katerimi so izgubili s 3 : 0 in se tako za tretje
mesto pomerili s poljskimi policisti iz Jawozna, ki so jih suvereno premagali s 3 : 1.
Po lanskoletni osvojitvi drugega mesta je tudi letošnje tretje mesto vrhunski doseţek.
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LJUBLJANĈANI SO SE PODALI NA LISCO

13. oktobra so se ĉlani IPA kluba Ljubljana podali na planinski izlet na Lisco. V jutranjih
urah so se z osebnimi vozili iz Zgornjih Bitenj, Kranja in Ljubljane odpravili v Posavje. V
vasi Okroglice so parkirali vozila in se odpravili na pot. V uvodu sta vodnika predstavila
turo in posebnosti na njej, prav tako pa sta opozorila na varnost pri hoji. Predstavila sta
Sevnico s širšo okolico in Posavsko hribovje z vsemi posebnostmi. Najprej so se povzpeli
levo na hrib, kjer stoji cerkev Sv. Lovrenca. Tam so se seznanili z legendo o postavitvi
cerkve in s posebnostmi rastlinstva na tem obmoĉju. Po lepo uhojeni gozdni poti so po
obronkih gozdov in gozdu nadaljevali pot in se poleg cerkve Sv. Jošta povzpeli na vrh Lisce. Uţivali so v ĉudovitem vremenu, prijetni druţbi in nabiranju gozdnih sadeţev. Po daljšem poĉitku so se po kroţni poti, preko vasi Razdor, vrnili na izhodišĉno toĉko v Okroglice. Pohoda, ki ga je organizirala planinsko-pohodniška sekcija kluba, se je udeleţilo petnajst ĉlanov in ĉlanic z druţinskimi ĉlani. Izlet sta vodila vodnika sekcije: Anton Vozelj
(vodja) in njegova pomoĉnica Mateja Udovĉ.

8. POLICIJSKO PRVENSTVO V CESTNEM
KOLESARSTVU
V ĉasu med 6. in 10. septembrom 2018 je potekalo v belgijskem mestu Herentals 8. policijsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, ki smo se ga udeleţili tudi ĉlani IPA kluba Ljubljana. Herentals leţi v pokrajini Flandriji, ki v Belgiji slovi po tem, da je kolesarsko najbolj
razvita pokrajina, saj tu gostijo kolesarske dirke svetovnega slovesa, njihovim prebivalcem pa kolo pomeni eno od glavnih prevoznih sredstev.
Omenjenega prvenstva se je skupno udeleţilo 192 udeleţencev iz 19 drţav. Slovensko
policijo smo v moĉni konkurenci zastopali Tina Brelih (PP Kamnik, PU Ljubljana), Trajĉe
Veliĉki (PP Šentilj, PU Maribor), Janez Zupaniĉ (Specialna enota GPU) in Mario Sajko
(PP Ĉrnomelj, PU Novo mesto), za tehniĉno pomoĉ je skrbel Boštjan Koletnik (PP Ptuj,
PU Maribor), medtem ko je za vse formalnosti v zvezi s prijavami in sodelovanjem na
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omenjenem tekmovanju odliĉno poskrbel Tomas Globoĉnik (vodja oddelka vrhunskih športnikov
na PA, GPU). Tekmovalke in tekmovalci smo se na prvenstvu pomerili v posamiĉni voţnji na
ĉas – kronometru in cestni dirki. Kronometer je potekal v krogu, dolţine 20,817 km, cestna dirka,
dan kasneje, pa je potekala na krogu dolţine 17,125 km, kjer smo tekmovalke morale prevoziti
skupno 85,652 km (5 krogov) in tekmovalci 102,750 km (6 krogov). Obe dirki sta potekali praktiĉno na popolni ravnini, po idiliĉni belgijski pokrajini, skozi okoliške gozdove in vasi in kot se za
belgijske klasike spodobi, ni manjkalo niti tlakovanih odsekov. Obe dirki sta bili tehniĉno izjemno
zahtevni, kar se je pokazalo predvsem pri cestni dirki, saj je predĉasno zaradi padcev ali izkljuĉitve zaradi prevelikega zaostanka zakljuĉilo veliko tekmovalcev in tekmovalk. V soboto, 8. septembra, smo se tekmovalke in tekmovalci najprej pomerili v voţnji na ĉas – kronometru, kjer
smo slovenski predstavniki osvojili zelo dobre uvrstitve. Tina Brelih je med 39. tekmovalkami
zasedla 13. mesto. V moški konkurenci, kjer je nastopilo 82 tekmovalcev, je Janez Zupaniĉ
osvojil odliĉno 12. mesto, Trajĉe Veliĉki 20. mesto in Mario Sajko 47. mesto. V nedeljo, 9. septembra, smo se pomerili še na psihiĉno in fiziĉno zelo zahtevni cestni dirki, polni taktiziranja,
padcev in odstopov. Na koncu je bil skupni rezultat nad priĉakovanji, saj je Mariu Sajku uspel
odloĉilni pobeg s še petimi kolesarji ter nato v ciljnem sprintu s fotofinišem osvojil vrhunsko 3.
mesto in s tem postavil slovensko policijsko kolesarstvo ob bok velesil kolesarstva. Prav tako
smo ostali tekmovalci pokazali, da leta treningov in odrekanja niso bila zaman, saj sem osvojila
v hudi konkurenci z 41 tekmovalkami 16. mesto in v cilj pripeljala kot drugouvršĉena. Prav tako
odliĉna sta bila Janez Zupaniĉ, ki je zasedel odliĉno 7. mesto, z nekaj metri zaostanka v sprintu
glavnine, in Trajĉe Veliĉki, ki je v cilj pripeljal prav tako v glavnini in na koncu zasedel 44. mesto.
Glede na tako majhno ekipo so naše izjemne uspehe opazili tudi ĉlani ekip drţav kolesarskih
velesil (iz Nemĉije, Švice, Francije …), od katerih smo prejeli zelo veliko ĉestitk in pohval in med
katerimi ni manjkalo niti tekmovalk niti tekmovalcev, ki nastopajo v svetu profesionalnega kolesarstva. Dokaz za to so tudi rezultati, kakršne so dosegli, saj je povpreĉna hitrost zmagovalca
na kronometru znašala 51,06 km/h, od tekmovalke pa 44,93 km/h. Domov smo se tako vrnili
polni prijetnih vtisov in novih izkušenj ter v priĉakovanju na naslednje Evropsko policijsko prvenstvo, ki bo potekalo leta 2020 v Švici. In tako ţe kujemo nove naĉrte treningov, da še izboljšamo
ţe tako dobre doseţke.
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VZPON NA KAL

Vsakoletni kolesarski vzpon na Kal v izvedbi KD Hrastnik je tokrat potekal ţe enaindvajsetiĉ. Izvedbe se je v letošnjem letu udeleţilo okrog 100 kolesarjev in kolesark. Vremenske razmere za kolesarje so bile dokaj ugodne in ne preseneĉa rezultat najboljšega, ki je
s progo, dolgo 9 kilometrov, in z višinsko razliko 633 metrov, opravil v ĉasu 0:26:35. Letošnjega vzpona so se udeleţili štirje ĉlani IPA kluba Ljubljana. Nekateri smo bili prisotni
tudi kot navijaĉi. Proga je za tekmovalce zelo zahtevna, saj se takoj po startu spopadejo z
12-% cestnim naklonom, ki popusti šele po dobrih 3 kilometrih, vendar vse do vrha ni
ĉasa za poĉitek. Tik pred ciljem, ko bi glava rada še pospešila, pa se cesta dobesedno
postavi pokonci, kljub teţkim nogam pa napis »cilj« privabi »nasmešek« na obraz.
V cilju je sledilo okrepĉilo, kmalu po prihodu zadnjega kolesarja pa so bili rezultati tudi
izredno hitro objavljeni. Sledila je razglasitev najboljših in najhitrejših kolesarjev. Po razglasitvi smo se po isti poti spustili nazaj v dolino in v Hrastniku opravili analizo tekme z
dogovorom, da je naša naslednja kolesarska preizkušnja vzpon na Zasavsko Sveto goro.

25. POHOD RAZUMA, VOLJE IN MOĈI — BRAJNIKOV MEMORIAL 2018
Letošnjega 25. Pohoda razuma, volje in moĉi – Brajnikov memorial 2018, ki je potekal v
petek in soboto, 15. in 16. junija 2018, se je udeleţilo 21 ekip pripadnic in pripadnikov
policije, vojske, uprave za zašĉito in reševanje, gorskih reševalcev in IPA kluba Ljubljana.
Letošnji Brajnik je bil res nekaj posebnega, ne samo, da je bil fiziĉno med najteţjimi v
zadnjih nekaj letih, ampak je imel teţo predvsem v simboliĉnem pomenu. Organizacijski
odbor Brajnikovega memoriala – ŠD 92 Bled je v sodelovanju s Policijsko upravo Kranj, z
Generalno policijsko upravo, s Slovensko vojsko in z Upravo RS za zašĉito in reševanje
letošnjo preizkušnjo uma in telesa zaĉrtal na podobni trasi, kot so jo pred 25 leti izkusili
prvi udeleţenci preizkusa, ki si ga je takrat zamislil idejni ustanovitelj policist Mitja Brajnik
in ga udejanjil z enakomisleĉimi kolegi.
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Pohod razuma, volje in moĉi je edinstvena dvodnevna športna preizkušnja, na kateri tekmovalci ţe skoraj z nadĉloveškimi napori v razliĉnih športnih panogah spoznavajo sebe in
svoje kolege v ekipi. V teh izjemnih pogojih se udeleţenci kalijo in med seboj tkejo moĉne
vezi, ki se z veĉletno udeleţbo samo še utrdijo in postanejo nepozabne, neuniĉljive.
Ĉlani ekipe IPA kluba Ljubljana se Brajnikovega memoriala udeleţujemo ţe veĉ kot eno
desetletje in vsako leto si ţelimo, da ne bi bilo zadnje, zato nam organizator ţe nekaj zadnjih let nameni posebno pozornost in nas kot najstarejšo ekipo nagradi z odliĉjem. S svojo
vztrajnostjo, trmo in ţeljo, da zmoremo, ţelimo dokazati mlajšim, da leta niso ovira,
ampak da je motiv v prijateljstvu, zaupanju in pomoĉi drug drugemu. Prav te vrline so
vtkane v geslu našega kluba »Servo per Amikeco – Sluţiti prijateljstvu«. V teh dveh posebnih dnevih smo se ĉlani IPA kluba Ljubljana Damjan Skinder, Emil Oblak, Dušan Bartelj
in Janez Vereš spopadli z vprašanjem, ali zmoremo. Tako smo si na cilju, ko smo tekmovalno traso zaznamovali z znojem v plavanju, veslanju, gorskem kolesarjenju, pohodu ĉez
gore in hribĉke, teku po vroĉem asfaltu, bredenju mrzle Save, premagovanju ovir na poti,
streljanju z malokalibrsko puško, s preizkusom znanja v splošni razgledanosti in prve
pomoĉi, po 18. urah miganja rekli, da ZMOREMO!

12. DRŢAVNO PRVENSTVO V ODBOJKI NA MIVKI
V petek, 29. 6. 2018, je na mivki igrišĉ na Sveti Katarini v Ankaranu potekalo 12. drţavno
prvenstvo Policije v odbojki na mivki, ki jo je organiziralo ŠD Belina (PU Koper). Igralo je
24 ekip v štirih skupinah. Najboljši dve ekipi v skupini sta se uvrstili v nadaljevanje turnirja.
Udeleţili sta se ga tudi dve ekipi iz IPE Ljubljana, in sicer ekipa "IPA PU Ljubljana", ki so
jo sestavljali Komuškiĉ, Tekavec, Petraš in Matjaţ Koprivšek, ter ekipa "Ka pa to", ki so jo
sestavljali Ferfolja, NaĊ, Bukovski in Miha Koprivšek. Ekipa IPA PU Ljubljana je turnir zakljuĉila na skupnem 3. mestu (zmagala je ekipa Ventilatorji, druga je bila ekipa IPA Koper),
Ekipa Ka pa to pa je konĉala na nehvaleţnem tretjem mestu v skupini in se ni uvrstila v
nadaljnje tekmovanje kot v preteklih letih.
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Tudi letos je tekmovanje potekalo v veselem vzdušju in zelo vroĉem vremenu, le da tokrat
skupaj z drţavnim prvenstvom ni potekalo tudi tekmovanje v IPA konkurenci.

ROMUNSKA PRAVLJICA
Pravzaprav se sreĉujem s teţavo, kako in na kakšen naĉin predstaviti zgodbo, potopis z
izleta po Romuniji s skupino, ki jo druţi naĉelo ―Servo per Amikeco!‖.
Ali predstaviti bolj razglednice ali bolj osebne zgodbe ali vkljuĉiti tudi detajle, ki jih opaziš
ob poti in ti morebiti celo uspe narediti kak dober posnetek ali celo odliĉno fotografijo?
Ĉeprav je v temnih prostorih ob hitrem premikanju skupine to izjemno teţko. Ali v tako
zgodbo vkljuĉiti tudi fotografije slabše kakovostne, manj dodelane, ĉeprav govorijo o zgodbi?
Zato sem se odloĉil, da bo to mešanica tako osebnih zgodb kot tudi oseb, ki se bodo prepoznale v teh zgodbah. Prikazane pa bodo seveda tudi razglednice vseh izletniških toĉk.
Izlet po Romuniji toplo priporoĉam. Na kratko bom poizkusil predstaviti zgodbo vsakega
kraja, ki smo ga obiskali, skladno s programom.
Ne vem, zakaj niso Romuni ponosni na svoj parlament, saj je videti, kot da se ga sramujejo, ker je bil pregrešno drag. Danes pa ga trţijo, ţe pred leti so v garaţnih prostorih posneli del prvega filma o Jamesu Bondu, kasneje so tu posneli tudi eno od zgodb Top gear.
Celoten ĉlanek si lahko preberete na spletnih straneh IPE SEKCIJE SLOVENIJE.
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PROSLAVA IN DRUŢABNO SREĈANJE V
POĈASTITEV DNEVA SLOVENSKE POLICIJE

V sredo, 20. junija 2018, sta bila v organizaciji PU Ljubljana, IPA kluba Ljubljana, PVD
Sever Ljubljana, PSS-OPS Ljubljana in Kluba upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca
uspešno izvedena proslava in druţabno sreĉanje aktivnih in upokojenih delavcev PU Ljubljana in ĉlanov stanovskih klubov.
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Prireditev se je priĉela ob 11.00 v telovadnici policijske akademije z igranjem drţavne
himne v izvedbi policijskega orkestra. Sledil je govor direktorja PU Ljubljana in nagovor
namestnice generalnega direktorja policije. Letos je direktor PU Ljubljana v svojem nagovoru, po predhodnem dogovoru, predstavil prispevek in sodelovanje vseh stanovskih klubov, zato ni bilo govornika v imenu stanovskih klubov. Po nagovorih je sekstet orkestra
slovenske policije zaigral nekaj skladb. Sledila je podelitev priznanj Policije delavcem PU
Ljubljana za uspešno delo v Policiji in priznanja za delo v Policiji za 40, 30, 20 in 10 let.
PVD Sever Ljubljana pa je podelil svoja priznanja ĉlanom PVD Sever Ljubljana. Med dobitniki priznanj so bili tudi ĉlani IPA kluba. Iskrene ĉestitke vsem dobitnikom priznanj.
Udeleţenci proslave so bili po zakljuĉku povabljeni na druţabno sreĉanje. Druţabno sreĉanje je potekalo v restavraciji PA. Vsi, ki aktivno sodelujemo v organizaciji proslave in pri
sreĉanjih aktivnih in upokojenih delavcev policije ter ĉlanov stanovskih organizacij, ocenjujemo, da je tudi letošnja proslava potrdila, da je tovrstno sodelovanje in sreĉevanje v
zadovoljstvo številnih udeleţencev.

IPA KLUB LJUBLJANA UPIHNIL 25. SVEĈKO
OBSTOJA

1. 6. 2018 je 25. sveĉko obstoja upihnil IPA klub Ljubljana. V imenu sekcije jim je ĉestital
podpredsednik Vinko Otoviĉ in je med drugim dejal, da se je klub v preteklih letih še posebej izkazal s številnimi aktivnostmi. Po sveĉani obeleţbi se je praznovanje 25-letnice
naslednji dan nadaljevalo z ogledom mesta in druţabnim sreĉanjem.
Z ljubljanskimi kolegi so sobotni dan preţiveli predstavniki razliĉnih, tudi tujih IPA klubov.
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NOVOGORIĈANI NA 3. MEDNARODNEM
SREĈANJU IPA BANJA LUKA

14. septembra sta se predstavnika IPA kluba Nova Gorica udeleţila 3. mednarodnega
sreĉanja IPA Banja Luka. Vabilu se je prijazno odzvalo 18 IPA klubov, med drugim tudi
romunski, srbski, ĉrnogorsko, hrvaški in bolgarski. Sreĉanje je bilo namenjeno tudi tekmovanju v kegljanju, v katerem je slovenska ekipa zasedla zlato sredino.

2. MEDNARODNO SREĈANJE IPA ĈRNA GORA
Med 15. 6. 2018 in 18. 6. 2018 sva se na vabilo IPE Ĉrne gore ĉlana IPA kluba Nova
Gorica udeleţila 2. mednarodnega sreĉanja IPE Ĉrne gore – podregija Bar v Ĉrni gori. V
petek, ob 17.00, so nas sprejeli gostitelji s predsednikom IPA Bar v hotelu Montenegro v
kraju Ĉanj, kjer smo bili naslednje dni tudi nastanjeni. Po namestitvi je sledila veĉerja in
nato pogovori dolgo v noĉ. V soboto zjutraj smo šli z ladjo do Budve. V Budvi smo imeli
prosto in sva si lahko ogledala staro mestno jedro Budve in se nato vrnili v popoldanskih
urah nazaj v Ĉanj. Ob 20.00 je bila sveĉana veĉerja ob 2. obletnici ustanovitve IPA kluba
Bar. Po veĉerji smo z IPA klubom Ĉrna gora – podregija Bar podpisali pogodbo o pobratenju z njihovim klubom, si izmenjali darila in nadaljevali z zabavo pozno v noĉ. V nedeljo
smo po zajtrku organizirano odšli na ogled vinske kleti V Ĉrni gori, ki je v objektih nekdanje JLA, kjer so imeli letala v hangarjih, in nato z ladjo po Skadrskem jezeru
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Druţenje se je nadaljevalo v Ĉanju. V ponedeljek po zajtrku smo se poslovili od gostov z
obljubo, da se ponovno sreĉamo. Poleg našega kluba je bilo na udeleţbi še 11 drugih IPA
klubov.

FREE CONTEST 2018
Ĉlani IPA Regionalnega kluba Nova Gorica so se 20. in 21. aprila 2018 udeleţili 29. mednarodnega strelskega tekmovanja »Free Contest 2018«, ki je potekalo v mestu Cheb na
Ĉeškem.
Tekmovanje v streljanju se je izvajalo s polavtomatsko pištolo znamke ĈZ 75 in z avtomatsko puško mod. 58. Na tekmovanju se je pomerilo 105 ekip vojske, policije, varnostnih
sluţb in strelskih društev osmih evropskih drţav (Ĉeške, Francije, Italije, Litve, Nemĉije,
Rusije, Slovaške in Slovenije) ter Kitajske in Zdruţenih drţav Amerike.
Ĉlani kluba IPA RK Nova Gorica so na tekmovanju nastopili z dvema ekipama, in sicer z
ekipo A – v sestavi Gorazda Perdiha, Mirka Rogaĉa in Marjana Sivke ter ekipo B – v sestavi Jureta Blaţica, Boruta Peršiĉa in Bogomirja Velikonje.
Ekipa IPA RK Nova Gorica A je v kategoriji IPA osvojila 9. mesto, ekipa B pa 12. mesto.
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OBISKALI SMO RK IPA ZA POMURJE NA SVEĈANOSTI OB 25-LETNEM DELOVANJU
Predsednik RK IPA za Pomurje je povabil RK IPA Nova Gorica, da se udeleţi praznovanja 25. obletnice njihovega kluba. Po sklepu UO RK IPA Nova Gorica je bilo sklenjeno, da
se sveĉanosti udeleţi ĉlan UO Alojz Ţerak. Sveĉanost je bila organizirana v ĉetrtek, 22. 2.
2018, ob 18. uri v dvorani gostišĉa Pri Studencu v Nedelici. Natanko na ta dan, leta 1993,
je bil ustanovljen RK IPA za Pomurje. Kljub zelo slabemu vremenu se je sveĉanosti udeleţilo veliko ĉlanov iz Pomurja, predstavniki RK IPA Ljubljana, RK Štajerske, RK Koroške,
RK Postojna in IPA Slovenije ter gostje iz tujine sosedje s Hrvaške, z Madţarske ter predstavniki stanovskih organizacij. Zaradi slabega vremena je obisk odpovedalo tik pred sveĉanostjo nekaj tujih in domaĉih delegacij (iz Avstrije, Madţarske, Slovaške). Sveĉanost se
je priĉela z slovensko himno in himno IPA. Predsednik RK IPA za Pomurje Manfred Kepe
je pozdravil vse navzoĉe in na kratko orisal pot delovanja RK IPA za Pomurje. Slavnostni
govornik je bil prvi predsednik Dušan Mohorko, ki je navzoĉe pozdravil ter jim predstavil
nastanek regionalnega kluba in opravljene prve korake, ki so bili trdno zasidrani v temelje
delovanja tega kluba, kar se pozna tudi danes, ko klub praznuje srebrni jubilej. Dosedanjim predsednikom Dušanu Mohorku, Milanu Horvatu, Dragu Ribašu in Tomislavu Habulinu
je predsednik Kepe podelil posebna priznanja za prispevek pri krepitvi ugleda in prepoznavnosti RK IPA za Pomurje. Navzoĉe je pozdravil tudi predstavnik IPA Slovenije, generalni sekretar Ištvan Lipnik, ter klubu podelil plaketo ob 25-letnici dela in jim zaţelel uspešno delo tudi v prihodnje. Slavnostno prireditve so z zapetimi zimzelenimi pesmimi obogatili pevci vokalnega kvinteta Aeternum. Gledališka skupina uĉencev osnovne šole Ĉrenšovci je predstavila recital Prešernove Ţelezne ceste v prekmurskem nareĉju. Sledila je izmenjava daril prisotnih delegacij iz tujine in domovine ter vošĉila.

IPA REVIJA

51

AKTIVNOSTI RK NOVA GORICA

Predstavnik RK IPA Nova Gorica je vsem prisotnim ĉestital za srebrni jubilej ter ob tem
poudaril, da moramo biti na prehojeno pot ponosni in se zavedati vseh dobrih dejanj, kajti
le z dobrim sodelovanjem, spoštovanjem lahko gradimo pozitivne odnose in smo skupaj
moĉnejši. Vsaka delegacija je prejela znak RK IPA za Pomurje – 25 let. Na koncu se je
predsednik Kepe zahvalil tudi organizacijskemu odboru za pripravo sveĉanosti in posameznikom podelil zahvale in roţe. Hkrati je podelil priznanje cestnemu podjetju Murska
Sobota – Pomgrad za pomoĉ pri krepitvi ugleda in prepoznavnosti IPA RK za Pomurje.
Po zakljuĉni slovesnosti je sledil druţabni veĉer z glasbo in s plesom.

PRVO MEDNARODNO SREĈANJE
IPA FEST 2018 PRILEP
Na povabilo predsednika RK IPA Prilep se je ĉlan UO RK IPA Nova Gorica na podlagi
odloĉitve UO Alojz Ţerak s soprogo udeleţil, med 11. in 13. 5. 2018, prvega mednarodnega sreĉanja »IPA FEST-2018 PRILEP«. Prvi dan sva potovala do Smedereva, ker sva
prespala pri naših IPA prijateljih iz Smedereva. Naslednji dan smo skupaj s predsednikom
IPA Smederevo Perico in njegovo soprogo Sneţano Milovanović pot nadaljevali do Prilepa v Makedoniji. V Prilep smo prispeli v petek, ob 16.30.
Priĉakal nas je predsednik kluba Zoran Velkoski. Po prisrĉnem sprejemu smo se odpeljali
do hotela Sonce v mestu Prilep in se tam tudi namestili. Dobili smo program sreĉanja. V
tem ĉasu so prišle še ostale delegacije, ki so se udeleţile mednarodnega sreĉanja iz Srbije, Hrvaške, BiH, Ĉrne Gore in Poljske.
Predstavniki Bolgarije in Grĉije pa so tik pred prireditvijo opraviĉili svoj prihod.
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Zveĉer smo se vsi udeleţenci z avtobusom odpeljali na obrobje mesta Prilep v etno lokal
Mir, ker smo imeli veĉerjo ob prijetni glasbi v ţivo. Predsednik Velkoski je pozdravil vse
prisotne in jim zaţelel prijetno bivanje. Prijetno druţenje in spoznavanje med gosti je trajalo do ranih jutranjih ur, nato pa smo se z avtobusom vrnili v hotel. V soboto smo se zbrali
po zajtrku pred hotelom in ob 9.30 odpotovali z avtobusom na ogled znamenitega mesta
Kruševo, ki je najvišje leţeĉe mesto na balkanskem polotoku, saj leţi na nadmorski višini
1350 m. Tu so nas priĉakali poverjenika IPA Kruševo Viktorija in Tomo in ţupan mesta
Kruševo ter nas prisrĉno pozdravili in zaţeleli prijetno dobrodošlico. Predstavili so nam
kratko zgodovino mesta Kruševo in znamenitosti Kruševske Republike, ki je bila ustanovljena leta 1903 med Ilindensko vstajo. Ena od pomembnejših toĉk vstaje je bil Kruševski
manifest, ki je pozval k zdruţitvi vseh Makedoncev ne glede na etniĉno pripadnost in k
uporu proti Otomanskemu cesarstvu, da bi lahko v miru ţiveli v deţeli Makedoniji. Makedonski drţavni praznik je 2. avgusta, ko so razglasili Republiko. Ogledali smo si znameniti
spomenik ter zunanjost muzeja, ki pa je trenutno zaradi adaptacije zaprt.
Nato smo peš odšli do groba znanega mešĉana Kruševa, pokojnega pevca Toša Proeskega (njegovo pravo ime je Todor Proeski), potem pa še njegov muzej, ki prikazuje njegovo ţivljenjsko delo (glasbeno, zasebno in športno).
Odpeljali smo se na ogled samostana Blagoveštenje, ki ga je zaĉel graditi Toše Proeski,
konĉujeta pa ga njegov oĉe in stric.
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Sledil je kratek ogled mesta Kruševa ter nato kratka osveţitev ter vrnitev v Prilep. Po prihodu v Prilep smo odšli na manjši prigrizek ter nato imeli prosto za ogled mesta.
Zveĉer, ob 20. uri, se je priĉela sveĉana veĉerja. Udeleţili so se je vsi vabljeni gostje ter
predstavniki vseh RK IPA iz Makedonije. Na sveĉanost so prispeli tudi predsednik IPA
Makedonije Robertino Aceski in ţupani mesta Prilep, Rubin ter Dovmeni. V uvodnem
govoru je predsednik IPA Prilep Zoran Velkoski vse prisotne pozdravil in se zahvalil za
obisk. Zahvalil se je donatorjem prireditve in predal besedo ţupanu mesta Prilep, ki je v
imenu vseh prisotnih ţupanov pozdravil goste in jim zaţelel prijetno sreĉanje. V nadaljevanju je bil podpisan Memorandum o sodelovanju, prijateljstvu in pobratenju med RK IPA
Prilep in IPA Zagreb, ki sta jo podpisala predsednika Zoran Velkoski in Darko Minkoviĉ.
Sledila je izmenjava daril. Ob prijetni glasbi v ţivo in druţenju se je prireditev zakljuĉila v
nedeljo v ranih jutranjih urah.
V nedeljo, po 10. uri, smo se poslovili od prijaznih gostiteljev z obljubo po nadaljnjem
sodelovanju.

NA MEDNARODNEM NOGOMETNEM TURNIRJU
SLAVILA ROMUNSKA EKIPA
V soboto, 29. septembra 2018, se je na nogometnem igrišĉu Dolnji Lakoš pri Lendavi
odvijal Mednarodni nogometni turnir v malem nogometu RK IPA Pomurja.
Na travnatem igrišĉu se je
pomerilo pet ekip iz Romunije,
Madţarske in Slovenije. Slavila
je ekipa IPA Reginuea 1 Satu
Mare iz Romunije, pred ekipama IPA Celja in Pomurja. Tolaţilni nagradi pa sta ostali madţarskima ekipama IPA Zala
Megye in Lenti.
Najboljši strelec na turnirju je bil
Ervin Janĉiĉ iz ekipe IPA Celje,
najboljši vratar pa Szabolcs
Soós iz ekipe IPA Zala Megye.
Nogometne tekme so se kot
opazovalci udeleţili tudi nogometni skavti iz Avstrije in Slovaške , ki so obljubili, da se bodo
naslednje leto vrnili s svojimi
ekipami.
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POMURSKI ĈLANI IPA SODELOVALI NA
BOGRAĈFESTU 2018
Po uspešnem sodelovanju ekipe IPA RK za Pomurje na Bograĉfestu 2017, ko so na tekmovanju priprave najboljšega bograĉa prejeli priznanje »Mojstri bograĉa«, se je naša ekipa v drugaĉni zasedbi tudi letos pomerila v kuhanju te okusne hrane.
Letošnje kuhanje je potekalo predvsem z namenom, da smo v Lendavo povabili ĉim veĉ
ĉlanov IPA iz Slovenije in tujine na druţenje ob pokušini bograĉa.
Namen je bil doseţen v celoti, saj je stojnico obiskalo ogromno ĉlanov IPE ter tudi drugih
policistov, ĉemur je prispevala tudi sosednja ekipa, ĉlanov PSS iz PP Lendava.
Prav tekmovanje s stanovskimi kolegi je bilo najbolj napeto prav do konca tekmovanja.
Okusi preizkuševalcev so bili razliĉni, ocene tesne in šele strokovna ţirija Bograĉfesta je
odloĉila, da je bil drobec soli v bograĉu ekipe iz PSS razlog, da je bil boljši od našega.
Na koncu rezultat ni bil pomemben, saj je bograĉa v obeh kotlih zmanjkalo, kar je bil
dokaz, da sta bili obe ekipi vrhunski.
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IPA RK ZA POMURJE ŢE 25 LET SLUŢI
PRIJATELJSTVU

Regionalni klub IPA za Pomurje je v Nedelici, 22. 2. 2018, obeležil svojo 25. obletnico delovanja. V Regionalnem klubu, ki je bilo ustanovljeno leta 1993, je danes včlanjenih okoli
470 članov, pravosodnih policistov in carinikov s policijskimi pooblastili. Trenutni predsednik IPA RK za Pomurje Manfred Kepe je v pozdravnem nagovoru prisotnim povedal, da je
klub glede na število članov v Sloveniji srednje velik, ki pa je zelo bogat po prireditvah.
Poklicno prijateljstvo, vzajemnost in solidarnost so temelji delovanja kluba. Zahvaljujoč
prejšnjim vodstvom se je klub razvil v moderen in aktiven klub. Še danes poskušajo slediti
poti, ki je bila začrtana od ustanovitve naprej, in upajo, da jim bo to čim bolje uspevalo.
Proslave v Nedelici se je udeležil tudi generalni sekretar IPA Slovenije Lipnik, ki je v
pozdravnem nagovoru čestital članom IPA RK za Pomurje za 25. obletnico in jim zaželel
še mnogo uspešnih let delovanja. Obeležitve obletnice so se udeležile tudi delegacije prijateljskih klubov iz Slovenije, Madžarske, Avstrije in Hrvaške ter stanovska društva in organizacije, ki podpirajo delovanje Regionalnega kluba. Proslavo sta popestrila moški vokalni kvintet Aeternum ter gledališka skupina učencev OŠ Črenšovci, na proslavi pa so
bila podeljena tudi posebna priznanja za “Prispevek pri krepitvi ugleda in prepoznavnosti
IPA RK za Pomurje” dosedanjim predsednikom: Dušanu Mohorku, Milanu Horvatu, Dragu
Ribašu in Tomislavu Habulinu. Priznanje je prejelo tudi Cestno podjetje Murska Sobota –
Pomgrad, in sicer za vsakoletno izdatno pomoč pri delovanju Regionalnega kluba. Po
proslavi je sledil družabni večer z glasbo in s plesom.
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GLEDALIŠKA PREDSTAVA SREĈA IZ
SALOMONOVEGA OGLASNIKA

V petek, 19. januarja 2018, je v kulturnem domu v Graĉišĉu IPA Regionalni klub Koper
organiziral za svoje ĉlane in prijatelje gledališko predstavo "SREĈA IZ SALOMONOVEGA
OGLASNIKA", ki jo je odigrala Gledališka skupina Dekani pod vodstvom Borisa Piciga.
Po odigrani komediji so pridne gospodinje iz društva Sv. Miklavţ iz Graĉišĉa postregle
udeleţencem okusno domaĉo veĉerjo. Predsednik Amedeo Ţigon in podpredsednik Milan
Marinšek sta se Gledališki skupini Dekani in predstavnici društva Sv. Miklavţ zahvalila s
priloţnostnim darilom.

IPA RIBIĈIJA 2018
IPA Regionalni klub Koper je tudi letos organiziral tradicionalno sreĉanje na morju za ĉlane in prijatelje IPA. Sonĉna sobota je 30. junija 2018 zdruţila okrog 50 navdušencev morja in ribolova, udeleţili so se IPA RIBIĈIJE 2018. Prišli so tudi prijatelji iz IPA Italije, Hrvaške in Avstrije. Zgodaj zjutraj so se na ribiškem pomolu v Izoli vkrcali na ladjo NOVA. Na
ladji je bilo organizirano tekmovanje v ribolovu, igranje priljubljene primorske igre s kartami "Briškola", nato so jim postregli okusne morske jedi, ki so jih zalili z vinom, s pivom in z
BOVLO (breskve v vinu). Pozno popoldne so bili razglašeni rezultati ribolova in turnirja v
kartanju.
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Najboljši so prejeli pokale ter medalje in praktiĉne nagrade. Organizatorji so podelili še
posebne nagrade za najhitrejšo, najveĉjo ter najmanjšo ribo, nagrade pa sta prejela tudi
najmlajši in najstarejši udeleţenec. Izbrana je bila tudi najboljša morska deklica, ki je prav
tako prejela praktiĉno nagrado. Okrog 17.00 so se zadovoljni udeleţenci izkrcali z ladje in
obljubili, da se naslednje leto ponovno vidimo.

VARNA VOŢNJA Z MOTORJEM
IPA MOTO SKUPINA Regionalnega kluba Koper je v soboto, 21. 4. 2018, organizirala
VARNO VOŢNJO Z MOTORJEM v Gasilskem domu v Hrvatinih. Inštruktor motorist Dario
Benĉiĉ je v prostorih PGD Hrvatini obnovil oziroma osveţil znanje, povezano z voţnjo
motorja. Najprej je bilo izvedeno predavanje iz prometnih predpisov in teorije pravilne voţnje motorja v cestnem prometu. Potem so imeli trening voţnje na improviziranem poligonu pod budnim vodstvom inštruktorja. Predavatelj prve pomoĉi je predstavil temeljne postopke oţivljanja (TPO), uporabo defibrilatorja in nudenje prve pomoĉi poškodovanemu /
motoristu/ (oţivljanje, snemanje opreme – predvsem ĉelade ...).
Prireditev je obiskal policist prometne policije Koper na motorju. Udeleţenci, ki jih je bilo
okrog 25, so se okrog 13. ure odpeljali na kondicijsko voţnjo, dolgo od 150 do 200 km.
Prireditev je organizirala Rade Vilimanović in drugi iz IPA MOTO SKUPINE IPA RK
Koper.

58

IPA REVIJA

AKTIVNOSTI RK KOPER

IPA DRŢAVNO PRVENSTVO V MARATONU
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AKTIVNOSTI RK KOPER / RK POSAVJE
IPA RK Koper je tudi letos organiziral IPA drţavno prvenstvo v maratonu, ki je potekalo v
Izoli, Kopru in Piranu, dne 9. aprila 2018. Na vseh treh relacijah (42 km, 21 km in 8,5 km)
je tekmovalo 42 prijavljenih tekmovalk in tekmovalcev iz 9 regionalnih klubov IPA sekcije
Slovenije. Podelitev pokalov in praktiĉnih nagrad najboljšim obeh spolov in v vseh kategorijah je bila 8. aprila 2018, ob 17.15, v Kastelcu pri Ĉrnem Kalu v Kmetiji odprtih vrat
Andrejašiĉa Vladimirja. Razglasitev rezultatov in podelitev pokalov ter praktiĉnih nagrad
sta opravila Amedeo Ţigon, predsednik IPA RK Koper, in Milan Marinšek, podpredsednik
IPA RK Koper.

IPA POSAVJE/ŠTD TONFA NA FUTSAL TURNIRJU

Nogometna ekipa IPA Posavje/ŠTD Tonfa PP Breţice se je med 8. in 12. oktobrom 2018
udeleţila 36. Peace futsal turnirja, kjer je zabeleţila odliĉen rezultat s konĉnim 9. mestom
med 80 ekipami v njihovi kategoriji.
V skupini so zmagali kar petkrat in le
dvakrat doţiveli poraz. Prebili so se
skozi šestnajstino finala in ţal izgubili v
osmini. Izgubili so z rezultatom 2 : 1
proti konĉnim zmagovalcem turnirja,
ekipi iz Ukrajine.
S turnirja pa so se vrnili s poškodovanim igralcem. Ob napornem športnem
udejstvovanju so fantje našli tudi nekaj
ĉasa za ogled nizozemskih lepot.
Ustavili so se v idiliĉni vasici Kinderdijk, si ogledali Rotterdam in se na koncu ustavili še v Den Haagu ter se sprehodili po
obali.
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KRIPTOVALUTE MED UPORABNOSTJO IN
VARNOSTJO

Slovenija je ena od najdejavnejših središĉ evropskega kriptosveta. Ta je za nekatere poslovna revolucija, saj v kriptovalutah vidijo prihodnost denarja, za druge je vse skupaj le
finanĉni balon, ki bo slej ko prej poĉil, za tretje pa je najpomembnejši tehnološki potencial.
Ĉeprav nismo povsem prepriĉani, da bo kriptosvet jutri še z nami, je prav, da se o njem
pouĉimo. Kakšnih 160 slušateljev iz celotne Slovenije je kriptovalute podrobneje spoznalo
na strokovnem posvetu, ki ga je pripravil IPA klub Štajerska v sodelovanju s PU Maribor v
februarju. Slušatelje je vpeljal v osnove kriptosveta in jim ponudil številne praktiĉne napotke, ki jim bodo v pomoĉ pri vsakodnevnem policijskem delu.
Na strokovnem sreĉanju smo spregovorili o nadzoru nad kriptovalutami, njihovi zašĉiti ter
uporabljivosti za izvrševanje kaznivih dejanj in o vplivu, ki jih imajo na podroĉju kazenskega prava. Z nami so bili dr. Peter Merc (pravnik, podjetnik in vodja Blockchain Think Tanka), Mitja Kozar (pravosodni svetnik, Okroţno sodišĉe v Mariboru) in Borut Štok (vodja
ORP SKP PU Maribor).
Kot je ob zaĉetku posveta dejal direktor PU Maribor Danijel Lorbek, mariborska policijska
uprava skupaj z mariborskim okroţnim sodišĉem pri kriptovalutah orje ledino. »Tudi to je
bil eden od razlogov za odloĉitev, da skupaj z IPA klubom Štajerska izvedemo posvet ter
predstavimo pridobljene dragocene izkušnje.« Zbrane je nagovoril še sekretar IPA kluba
Štajerska Damjan Frajzman in poudaril vlogo izobraţevanja v zdruţenju.
Pravosodni svetnik Mitja Koţar in svetovalka v pravosodju Petra Bezjak z Okroţnega
sodišĉa v Mariboru sta predstavila primer zasega in prodaje bitcoinov (BTC) v kazenskem
postopku, prvi tovrstni postopek pred slovenskimi sodišĉi. Sodišĉe jih je zaseglo kot domnevno premoţenjsko korist pri kaznivem dejanju spletne prodaje sintetiĉnih drog ter izdalo
sklep, da se prodajo. Za prodajo je skrbela komisija za zaseţene predmete pri sodišĉu,
izkupiĉek pa je deponiran na raĉunu sodišĉa in bo delil usodo rezultata kazenskega postopka. Celoten prispevek si lahko preberete na spletnih straneh IPE.

IPA REVIJA

61

AKTIVNOSTI RK ŠTAJERSKA

ZA MANJ STRESA
Ĉlani IPA kluba Štajerska in Društva za kadrovsko dejavnost smo se v petek, 12. januarja, zbrali v prostorih Štajerske gospodarske zbornice in popoldne preţiveli v druţbi Adila
Huselja, ki je spregovoril o obvladovanju stresa.
Brezplaĉno delavnico smo za ĉlane organizirali skupaj z Društvom za kadrovsko dejavnost. Dejstvo je, da nihĉe ne more priĉakovati od organizacije ali drţave, da mu bo zagotovila idealne ţivljenjske razmere in delo brez stresa. Stres je sestavni del ţivljenja, zato
je bolj pomembno, da ob izpostavljanju stresnim dejavnikom znamo le-te prepoznati, zaznati fiziološke, psihološke in vedenjske posledice in se na ta naĉin uspešno zoperstaviti
negativnim posledicam.
Adil Huselja je ţe veĉ kot tri desetletja zaposlen v policiji, zadnja leta pa vodi projektno
skupino za psihosocialno zašĉito v Sindikatu policistov Slovenije. Na predavanju je poleg
teoretiĉnega znanja predstavil stres tudi tako, kot ga je sam doţivel in kot ga doţivlja veĉina ljudi v današnjem ĉasu, udeleţencem pa je predstavil tudi nekaj sprostitvenih tehnik.

ZA VARNO MOTORISTIĈNO SEZONO
Ko so prvi sonĉni spomladanski ţarki na ceste ţe vabili tiste najbolj neuĉakane motoriste,
smo v IPA klubu Štajerska poskrbeli za temeljit trening.
Aprila so razmere na cesti daleĉ od idealnih. Zgodaj spomladi je asfaltna površina namreĉ
še vedno hladna in ne omogoĉa optimalne oprijemljivosti pnevmatik, ponekod so še vedno vidni sledovi zimskega peskanja, drugje pa na nas preţijo udarne jame. Poleg tega so
po dolgi zimi motoristiĉne spretnosti še nekoliko »zakrnele«.
Za motoristiĉni trening sta poskrbela Postaja prometne policije Maribor in izkušen inštruktor Iztok Roškariĉ, ki je motoriste na avtocestni bazi na Hajdini popeljal skozi razliĉne
vaje, z ţeljo, da bi bila motoristiĉna sezona nadvse varna.
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ZAVIDLJIVI ŠPORTNI USPEHI ĈLANOV KLUBA
ŠTAJERSKA
V preteklem letu smo ĉlani IPA kluba Štajerska namenili tudi športnim izzivom ter s seboj
odnesli kar nekaj odliĉij.
29 smuĉarjev se je na Golteh "pod zastavo" IPA kluba Štajerska pomerilo na VI. drţavnem prvenstvu IPA sekcije Slovenija v veleslalomu. Skupaj so dosegli odliĉno 3. mesto.
V bowlingu se je na turnirju IPA kluba Štajerska pomerilo 11 ekip. Najbolje se je odrezala
ekipa IPA Murska Sobota, sledila je ekipa IPA klub Štajerska, na tretjem mestu pa je pristala ekipa Kluba Maksa Perca 1. Dragica Durić je bila najboljša med tekmovalkami, Drago
Pipuš pa v moški konkurenci.
V sklopu ţe tradicionalnega poletnega piknika organiziramo ribiško tekmovanje. Prvo
mesto je zasedel Miran Brumec, na drugem se je znašel Drago Turk in na tretjem mestu
Drago Senekovic. Pokal za najteţjo ribo je s seboj odnesel Matija Mesicek.
Nogometna ekipa IPA Štajerska pa se je maja udeleţila nogometnega turnirja Copa del
Mar, ki je potekal v Grĉiji.
V skupini na omenjenem turnirju so se pomerili s šestimi ekipami. Štirikrat so zmagali,
dvakrat je bil rezultat neodloĉen. Tako so po skupinskem delu v svoji skupini osvojili prvo
mesto in za nasprotnika, kjer se je priĉelo tekmovanje na izpadanje, dobili ekipo iz Romunije (IPA Vaslui PD). Omenjeno tekmo so ţal izgubili z rezultatom 1 : 0, kar je pomenilo,
da so tekmovanje zakljuĉili in na koncu osvojili 10 mesto.
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NA USPOSABLJANJU O DRUŢBENIH OMREŢJIH

V nemškem Gimbornu se je marca zbralo okoli 30 evropskih slušateljev, med njimi so bili
zlasti predstavniki za odnose z javnostmi.
Seminarja sta se udeleţila tudi slovenska policista kot tudi predstavnika IPA Kluba Celja
in IPA kluba Štajerske Anita Kovaĉiĉ Ĉelofiga s PU Maribor, ki je predstavila svoje delo
tujim kolegom, ter Mitja Kauĉiĉ s PU Celje.
Predavanja so minila v znamenju oddelkov za druţbene medije, ki v veĉini tujih policijskih
enot ţe delujejo. Gre za enote z razliĉnimi policijskimi profili, kjer se ukvarjajo izkljuĉno z
odnosi z javnostmi na druţbenih medijih.
Ob slovenski kolegici, ki se v slovenski policiji ob rednem delu
ukvarja z Instagramom in s
Facebookom, so svoje izkušnje
delili še Jens Becker (WDR,
West German Broadcasting),
Thorir Ingvarsson (islandska
metropolitanska policija), Marco
Leeuwerink in Sanne Kuypers
(Den Haag, Nizozemska), Andre
Karsten (Frankfurt), Ed Rogerson (North Yorkshire Police) in
prof. dr. Stefan Jarolimek (Police
University Munster).
Besedilo: Anita Kovaĉiĉ Ĉelofiga, IPA klub Štajerska
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Ne vstopamo le v novo leto, temveč tudi v novo obdobje za sveže začetke, uresničitev
želja in novo energijo.
Brez vaše pomoči, cenjeni člani in prijatelji, ne bo šlo. Zato dovolite, da se zahvalim
vsakemu izmed vas za opravljeno delo v preteklem letu ter žrtvovan čas, ki ste ga
namenili naši, skupni organizaciji. Nedvomno zahvala velja tudi vašim najbližjim, ki so
bili mnogokrat prikrajšani za trenutke, namenjene njim.
Vaše delo in vložen trud sta hvale vredna, saj sta opravljena z namenom ohranjanja
naše tradicije, zgrajene na poklicnem tovarištvu, vzajemnosti in solidarnosti. V tem
duhu naj zaživi tudi leto, ki prihaja.
Naj bo novo leto radodarno z zdravjem, veseljem ter uspešnim
premagovanjem izzivov in preizkušenj, ki nas čakajo.
Vsem članom našega združenja, tujim kolegom in IPA prijateljem
želim vesel božič in srečno 2019!

Jože Senica, predsednik IPA Slovenije

