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Spoštovani člani in IPA prijatelji! 

 

Pred vami je sveţa izdaja IPA novičk, s katero vas 

dodatno seznanjamo z novostmi in številnimi akti-

vnostmi znotraj IPE. 

 

Naša revija razkriva nekaj pomembnega – je odli-

čen pokazatelj številnih dejavnosti, za katere skrbi-

te v klubih. V preteklem letu ste tako poskrbeli za 

izobraţevanje članov s tečajem prve pomoči, upo-

rabe druţbenih omreţij in z usposabljanjem moto-

ristov. Bili ste humanitarni ter se druţili na kultur-

nih prireditvah. Posebej me veseli, da ste izjemno 

dejavni na mednarodnem področju in, da ostajate s 

kolegi na tujem v odličnih prijateljskih odnosih, 

člani pa ste se odlično odrezali tudi v različnih 

športnih disciplinah. Ponosen sem tudi na prvo pre-

jemnico štipendije Arthur Troop, pohvalimo pa se 

lahko še s prvim mestom na mednarodnem foto-

grafskem natečaju in zlatim priznanjem za ureje-

nost spletne strani. 

 

Ţelim vam prijetno branje! 

 

Joţe Senica, predsednik IPA sekcije Slovenija 

UVODNE BESEDE 
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Več kot zadovoljni z “izkupičkom” s svetovnega 

kongresa 

V Slovenski IPI smo lahko več kot zadovoljni z »izkupičkom« s svetovnega kongresa. »Domov se 

vračam s samimi odličnimi novicami ter kupom priznanj,« se je ob tem pošalil predsednik: »Iskrene 

čestitke vsem!« 

Z Dubrovnika, kjer je potekal svetovni IPA kongres se je vrnil predsednik IPA Slovenije Joţe Senica. 

Predstavniki 66 sekcij so med drugim razpravljali o administrativnih zadevah, izvolili so vodstvo 

IEB, pregledali so delovanje posameznih organov zveze, spregovorili o prihodnjih načrtih ter se sez-

nanili z organizacijo pomembnejših dogodkov posameznih sekcij.  
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Brez fotoaparata nikamor  

Milan, uspelo ti je povezati dve ljubezni – policijsko delo in fotografijo.  

Res je, v Policiji sem zaposlen od leta 1987. Po kadetski šoli sem se zaposlil v Zaščitni enoti Milice, ki 

se je potem preimenovala v Specialno enoto. Praktično celotno kariero sem opravljal delo potapljača,  

obenem pa sem se vedno rad ukvarjal tudi s podvodno fotografijo.  

 

Se spominjaš, kdaj si v roke prvič prijel fotoaparat?  

Fotografija me zanima nekje od 5. razreda osnovne šole, ko sem prvič obiskal fotografski tečaj.  

 

Ob fotografskih izkušnjah pa so prišli tudi prvi natečaji? 

Na natečaje ne pošiljam veliko fotografij, sem pa kljub temu prejel kar nekaj priznanj, tudi mednarod-

nih, še posebej za podvodno fotografijo.  

 

Tisti, ki kdaj radi pokukajo na tvoj Facebook profil, lahko tam opazijo tudi fotografske utrinke s 

potovanj.  

Rad potujem, še posebej z motorjem, tam v oddaljenosti kakšnih 1.000 kilometrov, kamorkoli, samo da 

je veter v laseh. Z motorjem sem se denimo podal po Jugoslaviji, na Grossglockner, lepe spomine imam 

na Italijo.  

Spomnimo, da je član IPA klub Ljubljana Milan Tomaţin osvojil prvo mesto v fotografskem nateča-

ju, članica IPA kluba Štajerska je prepričala komisijo in prejela štipendijo Arthur Troop, ki ji bo 

omogočila udeleţbo tuje strokovne konference, IPA Slovenija je prejela zlato priznanje za urejeno 

spletno stran, priznanje za svoje delo v socialno-kulturni komisiji pa je prejel še Marjan Prah Pod-

borški. 

V vrstah Slovenske policije »skrivamo« kar nekaj odličnih fotografov. Med njimi tudi letošnjega zma-

govalca mednarodnega fotografskega natečaja IPE, v kategoriji policijskih motivov.  Milan Tomaţin je 

član IPE ţe od ustanovitve regionalnega kluba v Ljubljani, v policiji pa je zaposlen ţe več kot 30 let.   
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In najljubša motoristična trasa?  
Jadranska magistrala.  
 

Katera tvoje potovanje pa je bilo najbolj drzno, eksotično? 

Definitivno po Tanzaniji, ki ji je sledilo 24 ur voţnje s katamaranom do otoka Pemba, kjer se ponašajo 

s sladko vodo in elektriko. Ravno v času našega obiska so imeli tam teţave s pirati, njihov napad se je 

končal celo s smrtnimi primeri. Obiskal sem tudi Indonezijo, pa Brazilijo, kjer sem fotografiral kajtar-

je. Lepe spomine imam tudi na Kubo in tamkajšnje prebivalce.  
        

Je katera destinacija še posebej privlačna 

za fotografe? Kam bi še odpotoval? 

Motive najdeš povsod, kamorkoli greš. Ved-

no kaj najdeš. Vleče me sicer na islandske 

gejzirje, le svojo drago moram še prepričati, 

saj ima bolj rada tople kraje, ali pa na Škot-

sko, Irsko.  
 

Kakšno opremo pa imaš vedno s seboj?   
Poleg fotoaparata ali celo dveh, mora biti 

seveda zraven tudi stojalo. Pa različni objek-

tivi, barvna karta. Ko se odpravim na potova-

nje, je vsaj polovice opreme fotografske. V 

Tanzanijo je z menoj potovalo za 80 kilogra-

mov opreme, ker sem se tam podal tudi pod 

vodo. Sicer pa imam običajno na potovanjih 

s sabo še piščalko, kompas in nepremočljiv 

nahrbtnik. 
 

Kakšne pa so posebnosti podvodnega foto-

grafiranja?  

Podvodna fotografija je zelo zanimiva in hkrati zahtevna. Paziti moraš na luč. Če je zrak še čist, pa so 

v vodi delci in moraš vedeti kako jih osvetliti. Na desetih metrih globine je vse zeleno, zato je potrebno 

osvetljevanje. Če ne bi imeli s seboj luči, bi fotografije izgledale sivo, modro. Je pa to drag šport, ki 

zahteva celega človeka. Vedno iščeš kraje, ki so nekaj posebnega, za to moraš ogromno potovati, in za 

eno dobro fotografijo gre en kup energije. Druga plat medalje je tudi to, da se takšne fotografije pogos-

to ne ceni. Sem pa med vsemi fotografijami še najbolj ponosen prav na podvodne – te sem tudi ţe raz-

stavljal na mednarodnem nivoju, in sicer tako, kot so nastale – kar pod vodo.  
 

Kako pa je nastala zmagovalna fotografija na IPA natečaju?  
Nastala je med usposabljanjem Specialne enote na slovenski obali. Fante sem fotografiral med njiho-

vim treningom dostopa na ladjo, med plezanjem, s 400 mm objektivom, zato da sem kar najboljše pri-

kazal razmerje med verigo, potapljači in višino med morjem ter premcem ladje.  
 

Kako pa je z obdelovanjem fotografij?  

Fotografije je treba obdelati – tako kot včasih, ko si film razvil, je treba razviti tudi digitalno fotografi-

jo. Sam pri tem poskušam biti čim bolj »naraven«, popravim ostrino, belino, se dotaknem histograma, 

zapolnim črnine, fotografijo raztegnem, posekam, in jim dam nek svoj pridih. Gredo pa nekateri precej 

dlje, na primer popravljajo obraze ali fotografijo čistijo.  
 

Se za fotografijo navdušujejo tudi otroci?  

Za klasično fotografijo ne, bolj s telefoni, a to zame ni tista prava fotografija.  
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Med prejemniki štipendije 

Arthur Troop tudi naša članica  

Znani so prejemniki štipendije Arthur Troop, ki so jih razglasili 

na Svetovnem IPA kongresu v Dubrovniku.  

 

Med mnogimi prijavljenimi člani iz celega sveta, je to letos 

uspelo tudi slovenski članici. Člane komisije je prepričala Anita 

Kovačič Čelofiga, članica IPA Kluba Štajerska, ki skrbi za 

odnose z javnostmi v IPA zvezi Slovenije. Čestitamo! 

Znova med prejemniki nagrade za odlično urejeno 

spletno stran  

Kot lani, je IPA Slovenija tudi na letošnjem svetovnem kongresu prejela priznanje za odlično urejeno 

spletno stran.  
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Na kongresu o poročilu o delu zveze in programu dela  

V Dobrni je 30. marca potekal X. Kongres IPA sekcije Slovenije, na katerem smo med drugim pred-

stavili poročila o delu zveze in program dela za letošnje leto.  Zbrane je ob tem nagovoril predsednik 

zveze Joţe Senica in posebej izpostavil številne izvedene aktivnosti klubov, članov upravnega odbo-

ra ter posameznih komisij. V letu 2018 smo v celoti izvedli program dela in dosegli zastavljene cilje. 

 Poseben poudarek smo dali organizaciji IX. rednega kongresa IPA sekcije Slovenije, na katerem je 

bilo izvoljeno novo vodstvo sekcije. Novoizvoljeni upravni odbor in predsedniki regionalnih klubov 

so se nemudoma lotili realizacije programskih usmeritev za naslednje štiriletno obdobje in sprejeli 

program dela s konkretnimi aktivnostmi za prvo leto mandata. 

Delo sekcije je bilo intenzivno na področju mednarodne dejavnosti. Posebej je treba omeniti IPA sve-

tovni kongres v Rotterdamu, konferenco IPA sekcij Mediteranskih drţav, konferenco IPA sekcij Sred-

nje in Vzhodne Evrope in Balkansko-Jadransko konferenco. Številne mednarodne aktivnosti so izved-

li tudi naši IPA regionalni klubi. Organizirali smo vrsto kulturnih dejavnosti, športnih aktivnosti, stro-

kovnih srečanj in druţenj. Tudi na člane in prijatelje v stiski nismo pozabili. Ko so potrebovali 

pomoč, smo jim pomagali s finančnimi sredstvi, saj imamo v ta namen ustanovljen socialni sklad. 

Ker ţelimo, da ste člani sproti obveščeni o vseh naših aktivnostih, smo imenovali predstavnico za sti-

ke z javnostjo. Vzpostavili smo sistem aktivnega objavljanja dogodkov in aktivnosti na prenovljeni 

spletni strani ter druţbenih omreţjih. Začeli smo z urejanjem baze elektronskih naslovov regionalnih 

klubov. 

Glede na programske usmeritve, bomo v letošnjem letu pozornost posvetili predvsem obveščanju 

članstva, pripravi dveh IPA elektronskih revij, ustanovitvi delovne skupine za promocijo IPA sekcije 

Slovenije in srečanjem z vodstvom policije, vodstvom FURS in vodstvom UIKS.  

 

Anita Kovačič Čelofiga 
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5. Balkansko-Jadranska IPA konferenca  

Kot predstavnik IPA sekcije Slovenije sem se konference udeleţil Karl Petelinšek, blagajnik IPA sek-

cije Slovenije. Na konferenci so sodelovali predstavniki 13 IPA sekcij, in sicer zraven Slovenije in 

gostiteljice Črne gore še sekcije IPA Albanije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Cipra, Češke republi-

ke, Grčije, Hrvaške, Romunije, Slovaške, Srbije in Severne Makedonije. 

Udeleţenci smo se zbrali v veliki konferenčni dvorani Hotela Ramada, kjer se je pričela otvoritvena 

slovesnost s himnama gostiteljice Črne gore in Mednarodne policijske zveze – IPA, ki jih je doţiveto 

zapela vokalna skupina Grlice. Sledil je mimohod črnogorskih policistov z zastavami drţav udele-

ţenk konference. Otvoritvene slovesnosti so se udeleţili veleposlaniki drţav udeleţenk konference, 

tako je prišla tudi mag. Stanka Štrukelj, namestnica veleposlanika, ki vodi konzularni oddelek in 

pokriva področja, kot so politične zadeve, konzularne zadeve in kulturno sodelovanje. Prav tako je bil 

prisoten minister za šport in mlade v vladi Črne gore g. Nikola Janović. Sledili so nagovori predsedni-

ka IPA Sekcije Črna gora g. Vojislava Dragovića in  predsednika IPA sekcije Hrvaška, Miljenka Vida-

ka, ki je bil pobudnik te konference in je oktobra v Dubrovniku gostitelj 64. svetovnega kongresa, 

ter  direktorja Uprave policije Črne gore g. dr. Veselina Veljovića, ki je odprl konferenco. Prebrano je 

bilo tudi pozdravno pismo, ki ga je poslal mednarodni predsednik IPA Pierre-Martin Moulin, v kate-

rem je čestital gostitelju tako pomembnega prijateljskega srečanja ter udeleţencem zaţel uspešno delo 

in prijetno bivanje v Črni gori. Odprtju je sledilo uradno fotografiranje skupaj s povabljenimi gosti 

otvoritvene slovesnosti. 

Po krajšem odmoru smo predstavniki IPA sekcij pričeli z delom na temo »Pomen zdravega načina 

ţivljenja za zaposlene v varnostnih sluţbah«.  

V času od 5. do 8. septembra 2019 je v glavnem mestu Črne gore, Podgorici, potekala 5. Balkansko – 

Jadranska IPA konferenca.  
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Na konferenci so kot gostje sodelovali strokovnjaki z različnih področij kot so zdravo ţivljenjsko 

okolje, zdravstvena oskrba,  zdrava in uravnovešena prehrana in vpliv medijev. Ti so poskrbeli za 

multidisciplinarni pristop k obravnavani temi. Tako so s svojimi pogledi na to tematiko sodelovali 

ga. Ivana Vojnović – generalna direktorica Direktorata za ţivljenjsko okolje v Ministrstvu za turizem 

in trajnostni razvoj, ga. dr. Sneţana Bajraktarović Labović – specialistka higiene in prehrane, dr. 

Boris Nikolić – zdravnik v Zdravstvenem centru MNZ, g. Zlatko Maliković – predstavnik iz Uprave 

policije in Vlatko Stijepović – novinar in moderator. Med drugim smo govorili o stresu in njegovem 

vplivu na zdravje zaposlenih v policiji in drugih varnostnih sluţbah, o pomenu zdravega ţivljenjske-

ga okolja, uravnoteţeni oziroma zdravi prehrani, izpostavljen je bil pomen in pozitivni vpliv fizične 

aktivnosti – ukvarjanja s športom in drugih hobijev na zdravje zaposlenih v teh sluţbah. Prav tako so 

predstavili prakso zdravstvene oskrbe zaposlenih v policiji v Črni gori, kjer so zdravniki, zaposleni v 

policiji oziroma MNZ, aktivno vključeni v spremljanje zdravstvenega stanja policistov od trenutka 

vstopa v njihove vrste, opravljanje sistematičnih pregledov pa tudi spremljanje okrevanja po poškod-

bah. Hkrati se vključuje policiste v drţavne programe za pravočasno odkrivanje raka na debelem 

črevesju. Še zlasti je bila zanimiva informacija, da razpolagajo s svojimi ambulantami in laboratoriji, 

kjer izvajajo razne preiskave za zaposlene v policiji oziroma MNZ. Vsi smo si bili enotni, da je zdra-

vje naše največje bogastvo, zato je zdrav način ţivljenja izjemnega pomena, še posebej za policiste, 

ki so pri svojem delu vsakodnevno izpostavljeni stresu, psihofizičnim naporom kot tudi drugim izzi-

vom, s katerimi se soočajo. Strokovnjaki so podali nasvete in predloge za izboljšanje kakovosti ţiv-

ljenja policistov. Predsednik IPA Sekcije Črne gore je dodatno poudaril pomen športa za zdravje in 

psihofizično pripravljenost policistov in povedal, da bodo v tem duhu naslednje leto meseca maja v 

mesto Bar potekale športne igre IPA olimpijada pod naslovom IPA GAMES 2020. 

Na konferenci smo izbrali tudi gostitelja 7. Balkansko – Jadranske konference, katero bo leta 2021 

gostila IPA Sekcija Bosna in Hercegovina. V soboto smo se odpeljali v mesto Bar, ki bo drugo leto 

gostitelj »IPA Games 2020« in si ogledali prizorišča, kjer bo potekala otvoritvena slovesnost in špor-

tne igre. Tako smo si med drugim ogledali športno dvorano in atletski stadion. Sledil je ogled Hotela 

Princess, kjer bodo bivali udeleţenci iger. 

Predsednik sekcije na 26. Mediteranski konferenci 

IPA sekcij  
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Predsednik IPA Sekcije Slovenija Joţe Senica se je maja udeleţil 26. Mediteranske konference IPA 

sekcij, ki jo IPA Sekcija Italije gostila v Gardi.  

 

Na konferenci, katere se je udeleţilo 21 sekcij, so med drugi razpravljali o komunikaciji med medite-

ranskimi sekcijami, stanju na področju kriminalitete, o izmenjavi članov IPA druţin, izmenjavi druţa-

bnih in kulturnih aktivnosti in o osnutku poenotene kartice za IPA podpornike.  

 

Na srečanju so prav tako govorili o 64. IPA Svetovnem kongresu, ki bo oktobra letos v Dubrovniku in 

kandidatih za nove člane Mednarodnega izvršnega odbora (IEB). 

V Lendavi ţe trinajsto srečanje upravnih odborov 

IPA Slovenije in Hrvaške  

V Lendavi je potekalo ţe trinajsto tradicional-

no srečanje upravnih odborov IPA Slovenije in 

Hrvaške.  

 

―V posebno zadovoljstvo mi je, da nadaljujemo 

s tradicijo in srečanjem, ki predstavlja pomem-

bno nadgradnjo dobrega sodelovanja,‖ je med 

drugim dejal predsednik IPA Slovenije Joţe 

Senica.  

Njegov hrvaški kolega Miljenko Vidak pa je 

dodal: ―To ni le formalno srečanje, je tudi pri-

loţnost za izmenjavo izkušenj in krepitev prijateljskih vezi. 

IPA kolegi so na uradnem delu spregovorili o svojih načrtih ter izrazili ţeljo po nadaljnjem sodelova-

nju, v neformalnem delu pa so si med drugim ogledali proizvodnjo orhidej in obiskali domačijo 

Paserro. Srečanju so se pridruţili tudi člani IPA klub Pomurje. 



Stran 12 

Član IPA Kluba Ljubljana na seminarju v Gimbornu  

Predavatelji so bili iz različnih delovnih okolij, kot so islamske teologije, socioloških ved, nevladnih 

organizacij, političnih ter policijskih ved. 

 

Predvsem predavatelja iz nizozemske in nemške policije pa tudi v neformalnih pogovorih s predstav-

niki nemških ter drugih policij, ki se precej ukvarjajo s področno tematiko, smo si slušatelji lahko 

ustvarili pravi vpogled ozadje političnih odločitev nemške drţave in razlogov za nastanek sociološke 

in varnostne situacije zaradi migrantskega vala ter posledicami, s katerimi se danes soočajo ne samo 

nemška policija temveč celoten nemški narod. 

 

Prav zaradi poglobljenega vpogleda je bil letošnji seminar več kot odličen in je na nas udeleţencih 

zagotovo pustil določene vtise. 

 

Kot vedno smo tudi tokrat spoznali nove prijatelje, s katerimi bomo zagotovo še naprej v stiku tako v 

stanovskem kot tudi profesionalnem. 

Za moţnost, da sem tudi letos lahko obiskal navedeni seminar se regionalnem klubu IPA še enkrat 

iskreno zahvaljujem! 

 

Igor Hrastnik, predstavnik PU Ljubljana, Oddelek za drţavno mejo in tujce 

IZOBRAŽEVANJE 

Med 7. in 11. 10. 2019 sem se kot član IPA kluba Ljubljana udeleţil YouPo seminarja na temu »Islam 

in Evropa – islamizacija ali mirno sobivanje?«, ki ga je organiziral IBZ Gimborn v Nemčiji. 

Na seminarju so bile predstavljene sociološke in politične teme, ki se nanašajo na integracijo in asimi-

lacijo muslimanske skupnosti, radikalizacijo in deradikalizacijo v Nemčiji ter tudi v preostalem delu 

Evrope, glede na to, da nas je bilo kar nekaj predstavnikov tudi iz drugih drţav članic Evropske unije 

ter tudi Avstralije. 
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Ljubljančani pripravili usposabljanje o rabi  

druţbenega omreţja Facebook  

IPA klub Ljubljana je maja v Policijski akademiji, pripravila usposabljanje o rabi druţbenega omreţja 

Facebook. 

Osnovno rabo, nastavitve, nekaj trikov in najpogostejših prevar je udeleţencem predstavila IPA člani-

ca Anita Kovačič Čelofiga, ki je zaposlena na področju odnosov z javnostmi v Slovenski policiji. 

Med drugim je predstavila tudi nekaj zanimivih funkcionalnosti, ki jih omogoča to druţbeno omreţje: 

1. To sporočilo se bo uničilo v 10 sekundah Ţe nekaj časa Facebook ponuja moţnost kriptiranega 

pogovora v aplikaciji Messenger, za dodatno varnost pa lahko uporabite tudi moţnost nastavljanja 

časa za samouničenje sporočila. 

2. Vas zanima kakšne podatke o vas zbira Facebook? Na zavihku Tvoji podatki v Facebooku si lahko 

prenesete celotno zbirko podatkov o komentarjih, odzivih, prijateljih, sledenjih, sporočilih, dogodkih, 

straneh in druge informacije, ki jih o vas zbirajo vse od prve dne registracije. 

Oh, ti oglasi! Glede na vaše ţelje in zanimanja si lahko sami izberete (nastavitve>oglasi), kakšne 

oglase ţelite, da vam Facebook prikazuje. Bi ţelel donirati ţrtvam humanitarne nesreče? Poleg infor-

macij o kriznih dogodkih po svetu in preverjanju, ali so vaši prijatelji na varnem, lahko preko Safety 

Check (www.facebook.com/safetycheck.com) tudi pomagate.  

 

Obnovili znanje nudenja prve pomoči  

Tečaj so izvedli študentje medicine iz Društva študentov medicine Maribor. 

 

Rado Lešnik, IPA klub Štajerska 

IZOBRAŽEVANJE 

V IPA klubu Štajerska so marca obnovili znanje nudenja prve pomoči. 

Udeleţenci so obnovili znanje o temeljnih postopkih oţivljanja, se naučili rabe defilibratorja, zaustav-

ljanja krvavitev in imobilizacije ter ukrepanja v primeru zapore dihalne poti s tujkom. 
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1. Ne le finančna sredstva, ponudite lahko na primer bivališče, hrano in vodo, oblačila, oziroma pre-

ko zemljevida poiščete 

pomoč, če jo potrebujete 

sami. 

Moj Facebook naslednik 

bo… V nastavitvah 

(splošno>upravljanje raču-

na) lahko določite osebo, ki 

bo prevzela nadzor nad 

vašim uporabniškim raču-

nom v primeru vaše smrti 

ali pa določite, da se račun 

preprosto izbriše.  

IPA Štajerska 

pripravila motoristični trening na poligonu  

Na prelep petkov dan so v IPA klubu Štajerska, 19. apri-

la, za motoriste organizirali usposabljanje varne voţnje 

na poligonu. Dogodka se je udeleţilo 23 motoristov, ki so 

pod budnim očesom inštruktorjev varne voţnje Iztoka 

Roškariča in Mirana Čučeja iz PPP Maribor, obnovili 

znanje voţnje na poligonu. Obnovljeno in na novo prido-

bljeno znanje bo še kako koristilo v  prihajajoči motoris-

tični sezoni. Vsem motoristom ţelimo veliko varno pre-

voţenih kilometrov! 

 

Rado Lešnik, IPA Štajerska 

IZOBRAŽEVANJE 
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IBZ Schloss Gimborn: “Nasilje v igri – ultrasi in huli-

gani v kontekstu nogometnih tekem” 

Center je pred 50 leti ustanovila nemška IPA. Tema seminarja je bila ―Gewalt im Spiel – Ultras und 

Hooligans im Umfeld von 

Fußballspielen‖ oz. v prevodu: Nasilje v igri – Ultrasi in huligani v kontekstu nogometnih tekem. Pre-

davali  so  različni strokovnjaki nemške policije, nemške nogometne zveze,  Bernske  Univer-

ze  v  Švici ter diplomirani socialni pedagog, ki se 

ukvarja  z  nemškimi projekti za navijače. Seminarja se nas je udeleţilo 31 slušateljev  iz Nemčije, 

Nizozemske, Avstrije in Slovenije. Vsi, razen enega, smo bili policisti.  

V  sredo,  27.  novembra  2019,  so  nam organizatorji pripravili strokovno ekskurzijo  v Köln. Naj-

prej smo si ogledali stadion RheinEnergie na katerem domuje  FC  Köln,  nato  pa  spozna-

li  način  in  taktiko  dela tamkajšnjih policistov  z navijači. Proti večeru smo imeli prosto za ogled 

znamenitosti tega  tretjega  največjega nemškega mesta, še najbolj pa smo se razveselili Boţične-

ga  sejma  pred  kölnsko  stolnico. Mešanica vonjev po kuhanem vinu, piškotih  iz  cimeta,  kro-

fih  in  miškah,  palačinkah  ter seveda obveznih klobasah  oz. »wurst«-ih, prijaznost ljudi in njihovo 

veselje, spoštljivost in  uţivanje ob boţičnih melodijah, so pričarali res pravo boţično vzdušje. Kdor 

ima moţnost naj postane del tega. Ne bo vam ţal! 

Bivanje in izobraţevanju v IBZ Gimborn je posebno doţivetje. Izdelan je ţe načrt seminarjev za leto 

2020, zato kar pogumno k prijavam. Morda pa seminar zdruţite z obiskom mednarodnega karneval-

skega tedna med 20. in 25. februarjem 2020, na katerega vabi IPA Köln. 

 

Miran Šadl, IPA RSKP Štajerska 

IZOBRAŽEVANJE 

Med 25. in 29. novembrom 2019 sva se Andrej Sterle iz IPA RK Nova Gorica in Miran Šadl iz IPA 

RSKP Štajerska, udeleţila mednarodnega seminarja v IBZ Schloss Gimborn (sl. Centru za izobraţe-

vanje in usposabljanje Gimborn v Nemčiji). 
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Udeleţba na seminarju “Virtual Reality Training for 

Emergency Services” 

Druţenje je potekalo na formalnem delu v raznih predavalnicah, kot tudi v popoldanskem in večer-

nem času. Predavatelji so bili z Metropolitan Police London, Exeter University z Velike Britanije in 

predstavniki podjetja AUGGMED Project. Predavanje je potekalo v treh sklopih. 

 

V prvem sklopu smo spoznali orodja za pretvorbo fizičnega okolja v virtualni svet. V drugem sklopu 

smo imeli praktični preizkus pripomočkov in orodij, ki jih v tujini ţe uporabljajo v Policiji, vojski, 

reševalci, gasilci, avtošole itd.V tretjem sklopu smo spoznali in preizkusili različno programsko opre-

mo, s katero dizajniramo in spreminjamo scenarije, ki se jih uporablja za specifično področje delova-

nja in uporabe virtualizacije na različnih nivojih. Vse tematike so bile nadvse zanimive, največji vtis 

pa je na meni pustilo predavanje predstavnice Metropolitan Police London, ki nam je na virtualnem 

simulatorju predstavila sodelovanje policije s šolami. Tam se namreč ţe dlje časa srečujejo z nasiljem 

vseh vrst, zadnje čase se ukvarjajo tudi z vključevanjem otrok migrantov v njihov šolski sistem. 

 

Na seminarju smo med seboj spletli nova prijateljstva. Prepričana sem, da bomo z nekaterimi v bodo-

če sodelovali in si izmenjevali dragocene izkušnje. Na koncu bi se še enkrat lepo zahvalila IPA klubu 

Ljubljana in PU Ljubljana, ki sta mi omogočili obisk tega zelo zanimivega seminarja, ki je bil hkrati 

pogled v našo bodočnost. Veselilo bi me, če bi bila nekoč del ekipe implementacije tega projekta v 

Sloveniji. 

 

Nataša Moţe 

IZOBRAŽEVANJE 

Med 21. in 25. 10. sem se udeleţila seminarja »Virtual Reality Training for Emergency Services«, ki 

je potekal v IBZ Gimborn v Nemčiji. Seminar je potekal v prijetnem vzdušju, na katerem smo bili 

slušatelji z Danske, Romunije, Nemčije, Švice, Velike Britanije in Slovenije. 
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150 obiskovalcev astronomskega opazovanja na 

gradu Ptuj  

Dogodek je na Grad Ptuj privabil okrog 150 obiskovalcev iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške in Srbije.  

Oblaki so večino časa oteţevali pogled proti Soncu in Merkurju, tako, da smo obiskovalcem v tem 

času odgovarjali na vprašanja, kot so kako se uporablja teleskop, kako poiskati nebesni objekt in kako 

z okularjem ostriti sliko. Nato pa je skozi oblake le pokukalo Sonce in smo lahko obiskovalcem, med 

njimi tudi učencem ptujskih osnovnih šol, omogočili ogled dela prehoda Merkurja preko Sonca. 

Prehod Merkurja preko sončeve ploskve redek nebesni 

pojav 

PRIREDITVE 

Prehod Merkurja preko sončeve ploskve je zelo redek nebesni pojav, ki si ga lahko ogledamo le s 

pomočjo primernega teleskopa. Člani IPA kluba Štajerska so v novembru pripravili astronomski ogled 

na Ptuju, ki ga je vodil član IPA kluba Marko Vidovič, s katerim smo se pogovarjali sredi priprav na 

ta, za ljubitelje astronomije, pomemben dan.  

 

Za kakšen astronomski pojav gre? Zakaj je nekaj posebnega? 

Prehod Merkurja preko sončeve ploskve je zelo redek nebesni pojav, ki se pripeti vsakih nekaj deset 

let. Zadnjega smo opazovali  maja 2016, prav tako na ptujskem gradu. V bistvu je vsak mrk, bodisi 

Sončev, Lunin, Venerin ali ta Merkurjev, nekaj posebnega, saj se pripetijo tako redko.  

Skupina za astronomijo Kasiopeja, ki deluje znotraj IPA kluba Štajerska, je 11. novembra izvedla 

astronomsko opazovanje prehoda Merkurja preko Sonca. 
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Kje se ga je dalo najbolje videti? Kaj 

pa doma? In drugje po Evropi? 

Ta pojav je viden iz cele Evrope, najbolje 

na višje leţečih lokacijah, ker je sonce v 

tem času zelo nizko na jugu. Iz naših kra-

jev smo lahko opazovali samo začetek 

prehoda Merkurja ob 13.35 uri, pa vse do 

sredine prehoda ob 16.19 uri, sonce pa je 

ţal zašlo ţe ob 16.22.  

Kako si lahko varno ogledamo tak 

astronomski pojav?  

Vsak pogled v sonce brez ustreznih fil-

trov, še posebej, če se uporablja teleskop 

ali daljnogled, lahko povzroči oslepi-

tev.  Ţal se ta dogodek  s prostim očesom 

ali daljnogledom ni dal videti, ker je 

Merkur pri prečkanju diska sonca, enos-

tavno premajhen. Prehod se je torej dal 

spremljati le s pomočjo teleskopa, ki 

ponudi veliko povečavo in seveda z uporabo ustreznega filtra za varno opazovanje.  

 

Kdaj si ga bomo lahko spet ogledali? 

Naslednji prehod Merkurja se bo pripetil šele 13.11.2032, naslednji prehod Venere preko sonca pa bo 

daljnega 2117.  

 

Kateri podobni nebesni pojav pa sledi?   

Naslednji zanimiv nebesni pojav se bo pripetil 28. novembra 2019, ob 9.31, ko bo Luna zakrila Jupi-

ter.  

 

Anita Kovačič Čelofiga 

PRIREDITVE 
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15. srečanje članov IPA Slovenije – moto klub in 

blagoslov jeklenih konjičkov  

IPA regionalni klub Gorenjska je 11.  maja organizi-

rala 15. srečanje članov IPA Slovenije – moto klub in 

blagoslov jeklenih konjičkov na Dovjem. 

Motoristi – člani IPA moto kluba Gorenjska ter drugi 

udeleţenci iz celotne Slovenije, so se zbrali v dopol-

danskih urah ob pogostitvi, ki so jo pripravili člani 

IPA RK Gorenjska.  

Sledil je blagoslov jeklenih konjičkov, ki ga je izve-

del duhovnik Franc Juvan iz Dovja in druţabno sre-

čanje 

udeleţencev, za tem pa še individualna relacijska voţ-

nja po Zgornjesavski dolini, ki se je je udeleţilo pribli-

ţno 25 motoristov. 

Prireditve se je skupno udeleţilo 50 motoristov, skupaj 

s spremljevalkami in domačini iz Dovja in Mojstrane. 

Z udeleţbo smo zelo zadovoljni, saj se motoristi vsako 

leto vračajo, srečanja pa sta se med drugimi udeleţila 

tudi predstavnika policij iz Avstrije in Hrvaške, kar 

pomeni, da je prireditev dobro organizirana. Z njo 

nenazadnje pripomoremo tudi k promociji naših krajev, zato bomo s tradicijo nadaljevali v prihodnje.  

 

Robert Benet 

Ob občnem zboru, tudi ples ob dnevu ţena  

V IPA klubu Celje so tudi letos izve-

dli občni zbor kluba, in v sklopu tega 

ţe tradicionalni IPA ples ob dnevu 

ţena. Zbrali so se 8. marca v gostišču 

Rimljan v Šempetru v Savinjski doli-

ni. Plesa ob dnevu ţena se je udeleţi-

lo 70 članov, članic in IPA prijatel-

jev. Po izvedenem uradnem delu 

občnega zbora je sledilo druţenje ob 

svečani večerji in plesu. Ţe pred 

večerjo je ansambel Ţurerji na plesi-

šče, z odličnim programom, privabil 

prve plesalke in plesalce, osebje gos-

tišča pa je poskrbelo za odlično svečano večerjo.  Predsednik IPA Kluba Boţidar Pezdevšek je pred-

stavnicam neţnejšega spola čestital ob prazniku in se jim zahvalil za razumevanje ter podporo moške-

ga dela članstva. Tudi letos je klub poskrbel za vrtnice, ki so jih prejele vse predstavnice ţenskega 

spola. Dobra volja udeleţencev, dober program ansambla ter prijaznost osebja gostišča, so prispevali 

k temu, da so najvztrajnejši vzdrţali do jutranjih ur. Takšna druţenja zagotovo pripomorejo k širjenju 

našega mota »Servo per Amikeco«, zato bomo s takšnimi aktivnostmi nadaljevali tudi v bodoče. 

PRIREDITVE 
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Da policijska zgodovina ne bi utonila v pozabo, se lahko zahvalimo zbirateljem policijskih insignij. V 

maju na Ptuju vsako leto poteka srečanje zbirateljev policijskih insignij. S predsednikom Zdruţenja zbi-

rateljev policijskih insignij Slovenija Branko Zupaničem, dolgoletnim članom IPE, smo ob tem sprego-

vorili o njegovi strasti do zbiranja insignij ter o častitljivi obletnici tega mednarodnega srečanja. 

 

Kaj sploh so insignije? 

Pomen besede insignije prihaja iz latinske besede »insignia«  predstavlja odličja, s katerimi se nekomu 

daje čast. To so znamenja, znaki, odlikovanja, svečani simboli, posebni znaki in simboli določenega 

naslova, oblasti, časti in dostojanstva. Primer kraljeve insignije so krona, ţezlo, plašč, grb, itd.. Insignije 

pa se koristijo tudi pri obeleţevanju nekega statusa v društveni ali profesionalni hierarhiji. Policijske 

insignije so deli policijske uniforme, oznake, simboli, značke, odlikovanja… 

 

Kako dolgo je zbiranje insignij vaša strast? 

Policijske insignije sem pričel uradno zbirati leta 1992, vendar sem kaj kmalu spoznal, da bi to moral 

početi ţe več let prej, kajti veliko stvari se je v letih 1991 in 1992 zavrglo, kot da smo pozabili, da smo 

bili prej v Milici, in ne vedno v Policiji.  

Zbiratelji policijskih insignij – varuhi policijske 

zgodovine  

PRIREDITVE 
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Tuji zbiralci so me poučili, da naj iščem in zbiram, kar gre v pozabo, in nato nadaljujem z aktualnimi 

stvarmi. Morda mi nekako to tudi uspeva. 

 

Od kod pa ideja? 

Leta 1983 sem se med delom na Mejnem prehodu Šentilj zapletel v pogovor z ameriškim turistom iz 

Kalifornije, ki je potoval na oddih v Grčijo. Pokazal mi je fotografije zbirke in njega v uniformi. Hotel 

je imeti našitek Milica. No, ker je bil  vztrajen sem odšel v garderobo in iz deţnega plašča snel našitek 

ter mu ga podaril. V zameno sem dobil njegov kalifornijski našitek, ki je tako postal moj prvi eksponat. 

Vendar takrat še nisem bil pripravljen na ta hobi. Leta 1992 sem dobil v roke časopis PC NEWS (Police 

Collectors News) katerega je izdajal ameriški zbiralec Mike R. Bondarenko. V njem sem našel veliko 

informacij o zbiralcih in njihovih zbirkah ter veliko oglasov, s pomočjo katerih so zbiralci iskali policij-

ske našitke za izmenjavo. Pričel sem pošiljati pisma v Ameriko in tudi v nekatere druge drţave, saj sem 

naslove našel v tem časopisu, in tako so pričeli prihajati našitki, pa še kakšno darilo v obliki značke, 

obeska za ključe, policijski letaki enot, itd… Ostal sem pri zbiranju našitkov in kasneje temu dodal še 

modele avtomobilov, literaturo, medalje in odlikovanja, fotografije. 

 

Kakšna je zgodba za Mednarodnim srečanjem zbirateljev policijskih insignij? 

Prvo mednarodno srečanje v Sloveniji je organiziral policist PP Celje Mitja Vodušek. Potekalo je v pro-

storih PU Celje leta 1998. Ker se je takrat porodila ideja o nekakšnem društvu ali zdruţenju zbirateljev 

iz vrst policije, smo leta 1999 ustanovili Zdruţenje zbirateljev policijskih insignij Slovenija in tako vsa-

ko leto organizirali mednarodno srečanje, katerega so se udeleţevali zbiralci in policisti iz Slovenije, 

Avstrije, Nemčije, Italije, Švice, Madţarske, Hrvaške, Španije, Češke, Slovaške, Srbije, Makedonije in 

ZDA. Ker sem od vsega začetka tudi predsednik zdruţenja, je moja naloga tudi organizacija teh srečanj. 

Seveda pa sem ţe kot član IPA obiskoval srečanja v Avstriji in Nemčiji, ter spoznaval delovanje njiho-

vih zbirateljskih klubov. Lahko se pohvalimo, da smo eden izmed najboljše organiziranih in dejavnih 

klubov na področju policijskih zbiralcev v Evropi. 

 

Se vam je v zdruţenju pridruţila tudi kakšna ţenska? 

V ZZPI Slovenija smo imeli do sedaj tri članice, vendar nobena ni bila policistka ali zaposlena v Policiji 

(ena zaposlena v drţavnem zboru, druga gasilka, tretja hči policista). V tem hobiju so ţenske bolj redke, 

vendar se tu in tam v kakšni drţavi najde kakšna velika zbirateljica, ki se kosa z moškimi zbiralci. Če pa 

še kakšna policistka v Sloveniji zbira policijske stvari za svojo dušo, pa ne vem. Morda je kakšna ţen-

ska med zbiratelji iz vrsti policije, ki niso člani zdruţenja. 

 

Kdo pa so zbiratelji policijskih insignij, so med njimi tudi mladi? 

Med zbiralci policijskih insignij niso le policisti. V svetu je to zelo razširjen hobi in mnogi zbiralci niso 

povezani s policijo, a ob svojih zbirkah dodajo še zbirke policijskih insignij. V našem zdruţenju je veči-

na iz policijskih vrst (ţe nekaj upokojencev), vendar imamo tudi člane, ki niso, in se ukvarjajo z zbiran-

jem policijskih, gasilskih in vojaških insignij. Današnja mladina- o tem bi se dalo razpravljati v vseh 

društvih kulturnih, športnih in zbirateljskih. Zagotovo bi si med zbiralci ţeleli mlajše kolege, a kot 

izgleda, mladi v tem ne vidijo zanimivega hobija. V smehu pravimo, da moraš biti za zbiratelja bogat ali 

pa nor, vendar mislim, da ta prispodoba ne drţi. Sam ţelim ohraniti čim več predmetov iz zgodovine 

Slovenske policije, da ne preidejo v pozabo ali najdejo svoj prostor na smetiščih, ali pa pri preprodajal-

cih, ki v tem vidijo le zasluţek in ne strast za ohranjanje in spoštovanje zgodovine našega poklica. 
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Je v vaši zbirki kakšen posebno dragocen predmet? 

Kar nekaj predmetov, oziroma insignij je v moji zbirki, ki imajo veliko zbirateljsko vrednost. 

A zame imajo vsi predmeti, katerih je v zbirki preko deset tisoč, zbirateljsko vrednost. 

 

 Je kakšen, ki ga ne bi zamenjali nikdar? 

Vse policijske insignije v moji zbirki niso za zamenjavo in ne bodo nikoli zapustile zbirke. Za menja-

vo so le insignije, ki jih je po več kosov. No te pa rade volje zamenjam in pridobim kaj novega za 

zbirko. 

 

 Iščete kakšen poseben predmet? 

Vedno se najde kaj novega, kar obogati zbirko. Zavedam se, da nikoli ne bom dobil v zbirko vseh 

policijskih insignij, ki bi jih ţelel, a zbiram naprej. Morda pa bom naletel na kakšen redek in nepre-

cenljiv predmet. 

 

Besedilo: Anita Kovačič Čelofiga, IPA Slovenija 

Fotografije: osebni arhiv 

PRIREDITVE 

In kako je bilo na mednarodnem srečanju zbiralcev 

policijskih insignij?  
Ţe 20. mednarodno srečanje zbiralcev policijskih insignij je maja potekalo v Grand Hotelu Primus 

na Ptuju. Udeleţilo se ga je preko dvajset razstavljavcev iz Slovenije, Avstrije, Španije, Hrvaške in 

Srbije.Na srečanju so bili tudi zbiralci, ki se ne ukvarjajo le s policijskim insignijami. Tako so bili 

na ogled med drugim postavljeni še gasilski in vojaški eksponati. Na dogodku niso manjkali niti 

dolgoletni zbirateljski prijatelji Ignacio Zuniga „Nacho― iz Barcelone, Gregor Wenda, predsednik 

APICA (zbirateljski klub Avstrije) in Attila Firman z Balatona.  
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Na dobrodelnem koncertu zbrali več kot 6.700 eur  

Januarja je IPA Klub Celje, v sodelovanju z 

OPS Celje in Policijsko upravo Celje, izvedel 

dobrodelni koncert Policijskega orkestra, ki so 

se jim pridruţili še Nuša Derenda in vokalna 

skupina IL Divji.  

Zbrali so več kot 6.700 eur in sredstva namenili 

za pomoč otrokom iz socialno šibkejših druţin 

ter za plačilo specialnih terapij za otroke. Dona-

cija v višini 1.500 eur pa je bila namenjena čla-

nu Policijskega orkestra, ki je po teţki bolezni 

izgubil ţeno in ostal sam s sinom.  Vsem, ki ste 

darovali prostovoljne prispevke se iskreno zahvaljujemo. 

 

Robert Koprivnik, sekretar IPA Kluba Celje 

Gledališka predstava v počastitev kulturnega praznika  

V počastitev slovenskega kulturnega praz-

nika je IPA klub Ljubljana februarja orga-

niziral ogled gledališke predstave Ne šlataj 

– 220V. Gledališko predstavo je IPA klub 

Ljubljana uvrstil med prireditve regional-

nih klubov članic IPA Sekcije Slovenije, ki 

po programu dela štejejo med prireditve v 

so-organizaciji IPA Sekcije Slovenije. 

Vabilu k ogledu so se odzvali predsednik 

IPA Sekcije Slovenije Joţe Senica, predsta-

vniki UO IPA Sekcije Slovenije, Bojan 

Ţmuc iz vodstva PU Ljubljana, predstavni-

ki kluba Maksa Perca Ljubljana, PVD Sever Ljubljana, OPS PSS Ljubljana, predsedniki, oziroma 

predstavniki regionalnih klubov Celje, Postojna, Posavje in drugi. Po zaključku predstave je bila v 

preddverju dvorane Šentjakobskega gledališča organizirana pogostitev in druţenje z igralci. 

PRIREDITVE 

 

Prišli pa so še predstavniki Zdruţenja HUKB Trolist iz Zagreba, s katerimi sodelujemo zadnjih deset 

let od njihove ustanovitve. Lepo je bilo na enem kraju videti predstavnike zdruţenj zbirateljev policij-

skih insignij, ki v tem letu praznujemo svoje jubileje, in sicer Slovenija – 20, Avstrija, 25, Madţarska, 

20 in  Hrvaška, 10. obletnico delovanja. 

Mize so se kar šibile od različnih razstavljenih insignij, in veliko teh je v času srečanja zamenjalo las-

tnika.  

 

Društvo Milica je pred hotel postavilo tudi dve starodobni vozili, Z-750 Fičota in Zastava Yugo 45. 

Med srečanjem nas je pozdravil še prvi moţ in poveljnik Gemina XIII  Marcus Antonius Primusa in 

nam zaţelel prijetno druţenje na Ptuju, saj je bil prav on z svojo rimsko vojsko zasluţen, da je leta 69 

Ptuj (Petovio) postal mesto. Ob tem je skupaj z predsednikom ZZPI Slovenija podelil priznanja za 

pomoč pri širjenju zbirateljske kulture in sodelovanja z nacionalnimi zbirateljskimi klubi. ZZPI Slo-

venija pa je od kluba APICA prejela pisni certifikat o uspešnem medsebojnem sodelovanju. 
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Na obisku pri kekcu  

IPA regionalni klub Gorenjske je tudi letos uspešno izvedel 26. tradicionalni ogled Kekčeve deţele na 

območju Kranjske Gore. Zbrali smo se, 9. junija 2019, v prelepi dolini Pod Poncami ob vznoţju pla-

niške letalnice. Otroci, bilo jih je 36 iz različnih IPA klubov Slovenije, so bili nestrpni, saj niso vedeli, 

kaj vse bodo doţiveli v Kekčevi deţeli. Kmalu so prišli spremljevalci agencije Julijana s prirejenim 

avtobusom, ki je otroke popeljal v prečudovit pravljični svet.  

Nekateri starši so se odpravili na krajše sprehode in ogled letalnice, nekateri pa so obiskali dolino Pod 

Poncami in izvir reke Save. 

 

Hitro pa je prišel tudi čas, ko so se otroci vrnili, vendar s precej bolj vedrimi obrazi, kot so odšli na 

pot. Kekec, Pehta in Brincelj so jim vlili veliko poguma. Otroci pa so na različne načine ponovno oţi-

vljali Vandotove junake, ki so jih srečali v Kekčevi deţeli. Prav tako pa jih je obiskala tudi teta Pehta. 

Organizacijski odbor IPA Gorenjske je za otroke in njihove starše pripravil veselo druţenje s piknik 

kosilom ter jih zopet povabil v Kekčevo deţelo JUNIJA 2020. 

 

Vinko Otovič 

Humanitarno društvo Enostavno pomagam iz Celja je februarja IPA klubu Celje podelilo zahvalo za 

podporo pri delovanju društva in pomoč pri izvajanju dobrodelnih projektov pomoči potrebnim v 

letih 2017 in 2018. 

IPA Celje prejela zahvalo za humanitarne aktivnosti  

PRIREDITVE 
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IPA klub Ljubljana organiziral ogled gledališke 

predstave 
V novembru je IPA klub Ljubljana organiziral 

ogled gledališke predstave z naslovom 

»ARZENIK IN STARE ČIPKE«, v reţiji Goj-

mirja Lešnjaka – Gojca.  

 

Predstavo so odlično odigrali člani KD Janez 

Jalen iz Notranjih Goric. 

 

Predstava Arzenik in Stare čipke je dramska 

predloga, ki je napisana pred mnogimi leti pa 

je vendar tekst tako aktualen kot bi bil napisan 

danes. Ena od sposobnosti pravih umetnikov 

je, da izluščijo iz svojega ţivljenja in dobe 

teme, motive, ki so večni 

(ljubezen,hrepenenje,pokvarjenost, zločin 

kazen…). Vse našteto je v tem imenitnem 

dramskem besedilu. Zgodba dveh ostarelih 

gospodičen v tej črni komediji spominja na 

čas, ki ga ţivimo. 

 

Po predstavi smo vse nastopajoče obdarili z 

nageljni in jh povabili na skupno druţenje z 

gledalci. 

PRIREDITVE 
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Član IPA Pomurje na Mednarodni konferenci 

»SIGURNOST POVIJESNIH GRADOVA 2019 « 

Med 7. in 8. novembrom 2019 je v kraju Solin pri Splitu, na Hrvaškem, IPA Splitsko – Dalmatinska s 

soorganizatorji pripravila III. Mednarodno konferenco z naslovom »SIGURNOST POVIJESNIH 

GRADOVA 2019 – PARTNERSTVO ZA SIGURNIJU SVAKODNEVNICU«. 

 

V sklopu tega so bila organizirana predavanja in delavnice »Bloodstain pattern analysis«, katerega se 

je udeleţil tudi član IPA Pomurje Leon Vedenik. Predavanja in delavnice so bili namenjeni članom 

IPA sekcij, policistom, kriminalistom, forenzikom, študentom oddelka za forenzične študije v Splitu, 

vojaški policiji, zaposlenim na pravosodju in drţavnem odvetništvu. Predavanja in delavnice je vodil 

prof. Timothy Palmbach, J.D. z ameriške Univerze New Haven.  

 

Vsebine predavanj ter delavnic so zajemale tako teoretični kakor tudi praktični del in so obravnavale 

naslednje teme: 

 ugotavljanje poloţaja in gibanja oseb v prostoru v času in po zaključki krvavenja 

 mehanizem nastanka specifičnih oblik sledi krvi 

 ugotavljanje izvora sledi krvi in 

 analiza različnih vrst ter oblik krvnih sledi 

S strani slušateljev, kateri so bili iz vrst policije, iz IPA sekcij in študentov iz Oddelka za forenzične 

znanosti,  se je za teoretična in praktična predavanja pokazalo veliko zanimanja, kar se je izkazovalo 

z veliko vprašanji iz področja forenzike. 

 

Organizatorju, IPA Splitsko – Dalmatinke, se je IPA Pomurje, za gostoljuben sprejem njihovega člana 

zahvalila z priloţnostnim darilom. 

 

Vedenik Leon, član IPA Pomurje 
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Predstavniki IPA Kluba Celje, Dolenjske in Postojne v 

Brčkem  

Predstavniki IPA Kluba Celje, Dolenjske in Postoj-

ne so se aprila udeleţili 5. obletnice ustanovitve 

IPA Regionalnega kluba Brčko, distrikta Bosne in 

Hercegovine.  

V Brčkem so v ta namen pripravili dneve IPE in 

čez cel teden organizirali različne prireditve. Pred-

stavnik IPA Kluba Postojna je v sklopu prireditev v 

Brčkem pripravil predavanje o izgorelosti na delov-

nem mestu. V soboto je sledil celodnevni program z 

ogledom znamenitosti v Brčkem in okolici. Udele-

ţenci so si najprej ogledali zgradbo mestnega sveta, novo zgradbo Policije Brčko, trţnico Arizona, ki 

je kasneje na ţalost popolnoma zgorela, samostan Dubrava in umetniško galerijo Šimun ter vinsko 

klet Pajić v kraju Bukvik Gornji. V večernih urah je sledila slavnostna večerja, ki se je je udeleţilo 24 

klubov iz devetih drţav.  

Upravni odbor na dobrodelnem srečanju Burgas 2019 

Upravni odbor IPA klub 

Štajerska se je maja, na 

povabilo predsednika IPA 

Burgas Pavlina Kovačeva, 

udeleţil srečanja v Burgasu, 

na katerem je potekal  tradi-

cionalni mednarodni dobro-

delni turnir  v nogometu.  

Sodelujoče ekipe so bile 

lahko le pripadniki sistema 

Ministrstva za notranje 

zadeve.  Na srečanju, na 

katerem so sodelovale dele-

gacije IPA Srbije, IPA Bolgarije, IPA Makedonije, IPA  Romunije, IPA Črne Gore, IPA Hrvaške, IPA 

BiH, IPA Slovenije, smo sklenili kar nekaj prijateljskih vezi in izmenjali dragocene izkušnje. Zbirali 

so se tudi dobrodelna denarna sredstva, ki bodo razdeljena 11 otrokom umrlih uradnikov Ministrstva 

za notranje zadeve – Burgas. 

 

Med potjo do oddaljenega Burgasa so se člani IPA kluba Štajerska ustavili pri prijateljih IPA Lesko-

vac ter pot nadaljevali do mesta Pirot, kjer so se srečali s tamkajšnjimi IPA člani. Na poti je sledilo še 

srečanje s kolegi iz IPA Vidin. 

 

V Burgasu so se člani udeleţili nogometnega turnirja, potem pa si ogledali mesti Burgas in Sozopol. 

Domov so se vrnili prijetno utrujeni od voţnje, vendar veseli novih spoznanj in sklenjenih prijatelj-

skih vezi s kolegi iz drugih drţav. 

 

Tome Petreski 

MEDNARODNO SODELOVANJE 
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IPA Gorenjska podpisala listino o sodelovanju z IPA 

Istro 

IPA Gorenjska je z IPA Istra podpisala listino o 

medsebojnem sodelovanju in prijateljstvu. Z Istro 

so Gorenjci sodelovali še pred njihovim pristo-

pom v svetovno IPA organizacijo, saj so bili v klu-

bu pridruţeni člani z Istre. Sodelovanje se je 

poglabljalo, sodelovali so na strokovnih, druţab-

nih, kulturnih področjih in pri športnih priredit-

vah. Listina, ki sta jo podpisala predsednika klu-

bov Vinko Otovič in Loris Kozlevac, kluba zave-

zuje, da se bo sodelovanje na vseh področjih 

nadaljevalo in še bolj krepilo. 

Obisk predstavnikov zdruţenja italijanske drţavne 

policije  

Na povabilo Associazione Nazionale della 

Polizia di Stato (ANPS – zdruţenje italijanske 

drţavne policije), smo v IPA RK Koper, 

konec aprila, skupaj s še tremi kolegi iz IPA 

Istra, odpotovali v mestece Fabrica di Roma, 

nekaj 10 kilometrov od Rima. Delegacijo sva 

sestavljala predsednik Amedeo Ţigon in član 

UO Janko Sever. 

Prispeli smo pozno popoldne. Pred vhodom v 

društvene prostore ANPS sta ob italijanski, ţe 

vihrali tudi zastavi Slovenije in Hrvaške. Poz-

dravil in sprejel nas je predsednik Massimo Ricci s predstavniki lokalne in regionalne oblasti. 

Naslednjega dne nas je sprejel kvestor na kvesturi v Viterbu. Med drugim so nam pokazali in predsta-

vili njihov operativni center in novo sodobno blindirano policijsko vozilo. Je sledil še nogometni tur-

nir mladih. Ob zaključku smo za posamezne uvrstitve podelili pokale in medalje, kar so z bučnim 

aplavzom pozdravili tudi obiskovalci turnirja.  

Na 21. Srečanju Julijske krajine  
Med 12.  in 13. aprilom 2019 je v italijanskem 

mestu Gradeţ potekalo 21. IPA srečanje Julijske 

krajine, katerega so se udeleţili IPA predstavniki 

Italije, Avstrije, San Marina in Slovenije, ki so jo 

zastopali člani IPA regionalnih klubov Nova 

Gorica, Koper in Štajerska. 

V počastitev tega velikega IPA jubileja je bil 

organiziran koncert skupine izvrstnih glasbeni-

kov, med katerimi sta bila kanadska pianistka, ki 

je ţe igrala v najpomembnejših koncertnih  

MEDNARODNO SODELOVANJE 
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dvoranah sveta Françoise de Clossey, in italijanski trobentar, dirigent, skladatelj ter glasbeni učitelj 

maestro Mauro Maur. Predstavniki IPA Štajerske so ob tej priloţnosti IPA prijateljem iz Trţiča podarili 

simbol naših krajev, lik Kurenta, ki je vpisan na mednarodni seznam nesnovne kulturne dediščine člo-

veštva pri UNESCO, in ki ga je Vlada Republike Slovenije razglasila za dediščino drţavnega pomena. 

Redna skupščina IPA sekcije BIH v Laktaših  

V mestu Laktaši je junija potekala redna skupščina 

IPA sekcije BIH. Zaradi odstopne izjave predsednika 

IPA sekcije BIH, je poleg rednih točk dnevnega reda 

tokratna skupščina vsebovala tudi volitve za novega 

predsednika sekcije. Delegacijo IPA sekcije Sloveni-

je sta sestavljala podpredsednik Mihael Burilov in 

zapisnikar Bruno Ipavec. Vabilu za udeleţbo na 

skupščini so se s prisotnimi predstavniki odzvale 

IPA sekcija Črne Gore, Hrvaške in Srbije. Med dru-

gim smo si tuji gostje ogledali Terme Laktaši, pravo-

slavno cerkev, nasad vinske trte in kmetijski obrat, 

kjer izdelujejo sir še po receptu patrov in je še danes velika skrivnost. 

 

Mihael Burilov in Bruno Ipavec 

Obisk predsednika IPA regije Severna Osetija Marik L. 

Leikina  

V oktobru letos je Slovenijo obiskal pred-

sednik IPA regije Severna Osetija Marik 

L. Leikin.  

 

Ugledni predstavnik ruske IPE je bil z 

ţeno na dopustu v Rogaški Slatini in Lju-

bljani. Ker smo predhodno navezali stike, 

so ga iz IPA kluba Gorenjska pričakali ţe 

ob prihodu na Letališče Brnik, nato pa sta 

ju 10. oktobra sprejela podpredsednik IPA 

sekcije Slovenije Vinko Otovič in sekretar 

IPA kluba Gorenjska Darko Kejţar. Obiskali so različne gorenjske kraje. Ustavili so se na Bledu, kjer 

so se povzpeli na Blejski grad, se sprehodili okoli blejskega jezera ter na kmečkem turizmu v bliţini 

Bledu poskusili domače slovenske jedi. 

Nad lepotami Slovenije sta bila zelo navdušena.  Naslednji dan pa sta se srečala tudi s predstavniki IPA 

kluba Ljubljana. Sprehodili so se po  stari Ljubljani, si ogledali tromostovje, trţnico z ţeleznico in lju-

bljanski grad. Po sprehodu so odšli na Nove Ţale, kjer je poloţil cvetje k spomeniku Sinovom Rusije 

in Sovjetske zveze, ki so umrli na slovenskih tleh v prvi in drugi svetovni vojni. Po kosilu ju je  je Ale-

ksander Brejc peljal še z ladjico po Ljubljanici. V spomin so jima podarili knjigo o Ljubljani in ŢABI-

CO –REGA KVA, simbol veselja in smeha. 

MEDNARODNO SODELOVANJE 
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Predstavnica IPA Ljubljana na konferenci ţensk v var-

nostnem sektorju  

Februarja se je predstavnica IPA Sekcije Slo-

venija in IPA kluba Ljubljana Urška Robnik v 

Budvi udeleţila 1. svetovne konference ţensk 

v varnostnem sektorju. Konferenca je poteka-

la v organizaciji IPA Sekcije, Sindikata Upra-

ve policije in zdruţenja policistk Črne Gore. 

Osrednja tema konference je bila enakost spo-

lov in moţnosti za povečanje števila ţensk ter 

njihovega napredovanja v varnostnih organih. 

Konferenco je odprl direktor Uprave policije 

Črne Gore Veselin Veljović, na otvoritvi pa so 

bili prisotni še drugi visoki predstavniki Črne Gore, ameriška ambasadorka v Črni Gori, predstavniki 

OSCE, NATA, DECAF, CESP, in drugi pomembni gostje, ki so poudarili pomembno vlogo ţensk v 

sistemih varnosti in zaţeleli dobrodošlico predstavnicam in maloštevilnim predstavnikom iz 18 drţav: 

Albanije, Avstrije, BIH, Bolgarije, Kanade, Hrvaške, Cipra, Nemčije, Izraela, Italije, Moldavije, 

Severne Makedonije, Norveške, Rusije, Španije, Turčije, ZDA in Slovenije.  

V dveh dneh so bile predstavljene teţave ter moţne rešitve posameznih drţav glede obravnavane 

teme. Organizatorji so poskrbeli tudi za to, da smo se v Črni Gori dobro počutile in si ogledale Budvo 

ter njeno okolico. Konferenca, ki je bila odlična priloţnost za izmenjavo izkušenj, dodatno povezova-

nje ţensk v varnostnih organih in tkanje novih poznanstev med IPA zdruţenji, je bila zaključena s slo-

vesno večerjo in podelitvijo nagrad za najboljše predstavitve. 

Tovrstni dogodki zagotovo pripomorejo k pozitivnim spremembam na področju enakosti spolov. Ta 

tema pa ni namenjena samo ţenskam, ravno obratno. Moški igrajo še kako pomembno vlogo v proce-

su odločanja in doseganju enakosti med spoloma, zato bi bilo dobro, da bi se takih konferenc v več-

jem številu udeleţili tudi moški. 

 

Srečanje IPA klubov ob schengenski meji  

V Ormoţu so se srečali člani IPA klubov 

deţelne skupine Štajerske (IPA Lipnica 

Radgona, IPA MeĎimurje, IPA Varaţdin 

in IPA Štajerska) in si izmenjali izkušnje 

ob varovanju meja ob vse večjih migra-

cijskih pritiskih.  

Udeleţence je sprva pozdravil komandir 

policijske postaje Ormoţ, ki je zbranim, 

skupaj s policisti PP Ormoţ, predstavil 

tehnična sredstva in opremo, s katero 

slovenski policisti nadziramo schengen-

sko mejo. 

Nato so se opravili v Pokrajinski muzej Ptuj-Ormoţ, kjer je kolege iz Avstrije zanimala predvsem 

nekdanja meja med Avstrijskim in Ogrskim delom nekdanje skupne monarhije, ki je potekala prav v 

bliţini Ormoţa, ter od kod nemško ime za Ormoţ – Friedau. 
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Na 25. obletnici IPA Sekcije Slovaške  

Med 20. in 23. 6. 2019 je IPA sekcija Slovaš-

ke organizirala praznovanje ob 25. obletnici 

delovanja v turističnem kraju Senec, ki leţi 

ob Slnečnem jezeru (Sončno jezero), v bliţi-

ni mesta Bratislava. 

IPA sekcijo Slovenije sta zastopala podpred-

sednik Vinko Otovič in član UO Boţidar 

Pezdevšek. V Hotelu Sun so bili zbrani člani 

UO IPA sekcije Slovaške. Sprejel naju je 

predsednik IPA sekcije Slovaške Jan Koval-

čik. Prisotni pa so bili še gostje, predstavniki 

povabljenih tujih drţav s Poljske, Madţarske, Črne gore in Češke. Naslednji dan je bil izletniško 

obarvan. Po zajtrku smo se odpeljali z avtobusom na ogled Nitranskega gradu, mesta Topolčianky in 

vzreje »evropskega bizona« zobra. 

V soboto dopoldan smo si v Bratislavi ogledali lepo urejen policijski muzej, nato pa tudi mesto Brati-

slava in grad Devin. Popoldan smo se z izletniško ladjo peljali po Donavi. 

IPA Slovaška zelo tesno sodeluje s Policijo. Ves časi so nas spremljali uniformirani policisti z njiho-

vimi vozili, ki so bili navzoči ob prehodih čez cesto, spremljali so tudi avtobus, v katerem smo bili 

udeleţenci srečanja. 

Večer je bil namenjen svečanem delu druţenja, ki je bil v dvorani, namenjeni različnim prireditvam, 

v neposredni bliţini hotela v zelo lepem ambientu na obali Sončnega jezera in s plavajočim odrom. 

Nagovoril nas je predsednik Slovaške sekcije Jan Kovalčik in predstavnik predsedstva svetovne IPE 

organizacije Aleksej Gankin iz Rusije. Poleg gostov lokalnih oblasti in vodstva slovaške in bratislav-

ske policije so bili prisotni tudi delegati posameznih IPA klubov Slovaške, dobitniki odlikovanj in 

tuje delegacije. Svečano akademijo je popestril policijski orkester Policije Republike Slovaške. Na 

koncu svečane akademije je sledila še izmenjava daril. 

Zadnji dan, v nedeljo 23. 6. 2019, sva se zahvalila vodstvu slovaške IPE za zelo lepo izvedeno druţe-

nje ob njihovi 25. obletnici. Po zajtrku pa sva odpotovala proti domu. 

 

Vinko Otovič in Boţidar Pezdevšek 

Druţili smo se z IPA člani kluba Valjevo 

Člani IPA RK Dolenjska smo se maja druţili z IPA prijate-

lji iz Valjeva. Ob 10. obletnici našega pohajkovanja po 

deţelah bivše Jugoslavije, smo se odzvali vabilu našega 

prijatelja Miroslava Panteliča Mike, ki nam je pripravil 

zanimiv kulturni in zabavni program.  

Kot se za takšno druţenje spodobi, smo v soboto zgodaj 

zjutraj odrinili na pot. Predvideni postanek v Beogradu se 

je malo zavlekel, saj smo padli v popoldansko konico in 

spremenjen prometni reţim zaradi trenutnih varnostnih 

razmer v Beogradu. Voznik avtobusa druţbe Integral iz 

Novega mesta Kristjan sam je pokazal lekcijo manevriran-

ja in vzvratne voţnje po ozkih in zaparkiranih ulicah Beo-

grada.  

MEDNARODNO SODELOVANJE 
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Kljub temu, da je bila voţnja dolgotrajna in naporna, smo si jo popestrili z animacijskim programom. 

Tako smo med udeleţenci druţenja izbrali osebo z naj pričesko, osebo z najlepšimi ušesi in najboljšo 

gospodinjo. Naši pogodbeni partnerji (Hiša lepote Art Iz Novega mesta, Papirnica Ljiljana Vučkovič 

in Izletniško-turistična kmetija Bahor iz Tanče gore) so nam priskočili na pomoč in prispevali nagrade 

za zmagovalce v posameznih kategorijah.  

Ob prihodu v Poţego je sledilo druţenje, na katerem smo si s prijateljema Miko in Draganom Stanko-

vičem ter predstavniki IPA kluba izmenjali priloţnostna darila ter obujali spomine na 10-letno poz-

nanstvo. 

Naslednji dan je sledila pot v Kosjerić, kjer smo si ogledali destilarno ţganja Zarić. Obiskal in nago-

voril nas je tudi ţupan občine Kosjerić. Nekateri smo se ustavili tudi na bliţnji policijski postaji, 

potem pa pot nadaljevali proti Planini Zlatibor in Turističnem centru Divčibare. Pri hotelu pa nas je ţe 

čakalo prijetno presenečenje, trubači.  

V ponedeljek zjutraj je nekatere ţe čakal sprejem na postaji prometne policije Poţega, kjer nas je 

sprejel komandir. Srečanje smo izkoristili za pogovor o vsebini dela, seznanili so nas s trenutno var-

nostno situacijo in skupaj smo lahko ugotovili, da se tudi oni srečujejo s kadrovsko problematiko.  

Po slovesu z našim prijateljem Miroslavom Panteličem Miko je sledila voţnja proti domu. Vsem ude-

leţencem se zahvaljujem za prijetne trenutke, ki smo jih ustvarjali skupaj. Zagotovo se tudi v prihod-

njem letu, na podoben način, zberemo in raziščemo kaj novega v naši nekdanji Jugoslaviji. 

 

Peter Ţupanc, RK Dolenjska 

Na 3. Bovškem maratonu  
Tretjega bovškega maratona se 

je ţe tretjič udeleţila ekipa ljub-

ljanske IPE.  

 

―To leto smo barve našega klu-

ba zastopali 1 članica in 4 člani 

kluba. Vsi, razen Emila, ki se je 

odločil za najkrajšo razdaljo, 

smo pretekli polmaratonsko tra-

so, ki so jo organizatorji pooi-

menovali trasa 21+. Zakaj?  

 

Za več razgledov in uţitkov v 

naravi, pravijo organizatorji. 

Tako, da so nam na koncu pri-

voščili za dobrih 22 km in 350 +- višincev uţitkov ali pa garanja, odvisno od pripravljenosti in taktike 

vsakega posameznika. Prvi del trase ti namreč omogoča precej hiter tempo, kar lahko plačuješ v dru-

gem delu, ko te lahko pošteno pobere. Vreme v Bovcu je bilo letos naklonjeno tako tekačem kot orga-

nizatorjem. Na tekaški dan je bilo ob bogatem spremljevalnem programu tako ţivahno od jutra do 

večera. Tekačem je vreme prvič omogočalo razglede na prelepo okoliško gorovje, k laţjemu prema-

govanju kilometrov pa je zagotovo pripomogel tudi pogled na smragadno Sočo in tek skozi vasice 

polne navijačev.  

 

Kljub slabšim rezultatom v primerjavi z lanskim letom, smo bili v cilju veseli in zadovoljni. Nekateri 

pa smo se ob prijetnem druţenju poigravali tudi z mislijo, da ob priliki pretečemo še celega.‖ 

 

IPA klub Ljubljana 
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Ekipa IPA Ljubljana na Brajnikovem memorialu  

Letošnjega 26. Pohoda razuma, volje in moči – Brajni-

kov memorial 2019, ki je potekal 14. in 15. junija 

2019, se je udeleţilo 26 ekip pripadnic in pripadnikov 

policije, vojske, uprave za zaščito in reševanje, gorskih 

reševalcev in IPA kluba Ljubljana.  

Letošnji Brajnik je bil res nekaj posebnega za ekipo 

IPA kluba Ljubljana. Trije člani ekipe skupaj vztrajajo 

ţe od leta 2007. Prišel je čas, ko sta dva člana dosegla 

svoj maksimum in osebni ―rekord‖ glede udeleţbe. Ţe 

vrsto let imamo v ekipi najstarejšega udeleţenca, ki je 

z letos zadnjo udeleţbo kot tekmovalec vrgel izziv 

mlajšim tekmovalcem. Seveda so si organizatorji letošnjega tekmovanja zopet zamislili, kako udele-

ţencem preveriti razum, voljo in moč.  

 Člani ekipe IPA kluba Ljubljana smo letos svojo moč, voljo in razum uspešno razporedili po progi ozi-

roma v posameznih disciplinah. Tihi cilj je bil, da ne bomo kot najstarejša ekipa zaključili čisto na 

repu uvrščenih. Cilj smo dosegli – uvrstili smo se na 19. mesto. Tudi letos smo organizatorju in osta-

lim dokazali, da se kljub starosti, lahko udeleţimo najteţjega preizkusa pripadnikov sluţb varnostne-

ga sistema. Prijateljstvo, zaupanje in pomoč drug drugemu so večkrat preizkušene vrline te ekipe, ki 

so vtkane tudi v geslu našega kluba »Servo per Amikeco – Sluţiti prijateljstvu«. 

Slavil IPA klub Štajerska  

V Rogozi pri Mariboru je novembra potekal 

IPA turnir v malem nogometu. Slavil je IPA 

klub Štajerska.  

 

Med sedmimi ekipami se je na drugo mesto 

uvrstila PŠD Dvojka, tretje mesto pa je 

zasedla ekipa Modri ščit. 

 

Med vratarji je bil najboljši Gordan Lande-

ker, Burian Miha je bil izbran za najboljšega 

igralca. 

Med ekipami se je v veleslalomu najbolje odrezal IPA 

klub Celje 

Februarja je bilo na Golteh, v organizaciji IPA Kluba Celje in soorganizaciji IPA Sekcije Slovenije, 

izvedeno VII. Drţavno prvenstvo IPA Sekcije Slovenije v veleslalomu.  

 

Dogodka se je udeleţilo 138 članov in članic iz desetih IPA regionalnih klubov. Smučalo je 117 čla-

nov, samega tekmovanja pa se je udeleţilo 92 tekmovalcev.  

ŠPORT 
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Zbrane je nagovoril predsednik IPA Sekcije 

Slovenije Joţe Senica in skupaj s predsedni-

kom IPA Celje Boţidarjem Pezdevškom pode-

lil medalje, zmagovalcem v vsaki kategoriji 

pa še praktične nagrade. 

Ekipno je zmagal IPA Klub Celje, drugo mes-

to je zasedla IPA Klub Dolenjska, tretje mesto 

pa IPA Klub Gorenjska. V kategoriji nad 50 

let je zmagal član IPA Kluba Dolenjska Boţo 

Brkopec, v kategoriji med 40-50 let član IPA 

kluba Gorenjska Borut Mencinger, v kategori-

ji med 30-40 let pa sta si prvo mesto delila član IPA Kluba Celje Peter Kodrun in član IPA Kluba 

Dolenjska Damjan Vtič. V kategoriji do 30 let ni nihče tekmoval.  

Med ţenskami je zmago slavila članica IPA Kluba Koroška Romana Jakopec, drugo mesto je zasedla 

članica IPA Kluba Celje Tanja Vodenšek in tretje mesto članica IPA Kluba Celje Petra Klavţar. 

Čestitamo! 

Druţenje gori, doli po dolenjskih hribčkih  
Oktobra smo se ljubitelji kolesarjenja v megle-

nem jutru zbrali v Sostrem pri Ljubljani. Štirje 

člani IPA kluba Ljubljana in en bodoči smo kljub 

vlaţni cesti krenili proti Pancam, priljubljeni 

romarski točki kolesarjev iz Ljubljane, Grosuplja 

in Litije. Prvi klanec nas je res malček ogrel 

ampak pogrelo pa nas je šele jutranje sonce, ki se 

je na hribčku ţe konkretno dvignilo nad Ljub-

ljansko kotlino. Sledil je rahel ovinkast spust in 

dvig mimo naselja Polica čez avtocesto proti Pol-

ţevem. Res je Dolenjska valovita in če je tvoja 

kolesarska pot bolj pogumno zarisana, potem lahko rečemo kar gori doli po Dolenjskem. Zaradi še 

sveţega jutra je bil vsak spust precej hladen, zato je bila značilnost prvih nekaj deset kilometrov bolj 

kot ne kolesarjenje slačenje in oblačenje vetrnih oblačil. Nekdo se pošali, da se še ţenska doma pred 

ogledalom tolikokrat ne preobleče. Prvi bolj resen klanec se nam postavi po robu, ko zagrizemo proti 

Polţevem. Res da ni dolg, vendar ti na koncu le malce vzame sapo. Tistim, ki imajo malo več kondi-

cije, pa zastane dih ob prelepem pogledu na Ljubljansko barje in okoliškimi hribčki nad katerimi se 

bohoti Krim. Na vrhu Polţeva ob lokalnem smučišču in gostišču Polţevo za trenutek predahnemo, 

zopet navlečemo cunjice za spust in se po drugi strani spustimo proti Muljavi. Tu postanemo na vaš-

kem pokopališču, kjer obiščemo in se spomnimo našega sodelavca in prijatelja. Danijel počivaj v 

miru. Ura odbije enajsto in krenemo proti Krki, kjer se obrnemo v smeri Grosuplja. In tukaj se prične 

kolesarka pravljica. V rahlem vzponu gozdna cesta z na novo poloţenim asfaltom in praktično brez 

moteča motornega prometa je, da bi človek lahko kar vriskal. Tak kolesarski raj se ti odpre vse do 

prvih naselij Luče in Lobček, do koder smo pognali naša kolesa do maksimuma naših zmogljivosti. 

Potem je sledil umirjajoči spust mimo Malega Mlačeva v Grosuplje. No, tu pa si končno le privošči-

mo osveţilno pijačo. Do zaključka kroga v Sostrem nas je delilo še dobrih 15 kilometrov, seveda ne 

gre brez zadnjega klančka čez Zg. Slivnico in Repče. Ko prisopihamo do našega jutranjega izhodišča, 

se nam na števcu izpiše 73 kilometrov in kar 1000 višinskih metrov. Res nismo pričakovali toliko 

višincev, vendar presenečeni, da smo jih zmogli s tako »lahkoto«. No, jaz sem prepričan, da je to 

zaradi res lepe Dolenjske in zato pozabiš na kolesarske muke.  

 

Bartelj Dušan 
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Odlični drugi v 

ulični košarki  

Na Športnih igrah v Trogirju, ki jih je organizi-

rala NSD MUP HRVAŠKE v juniju, je ekipa 

IPA Koper zasedla odlično drugo mesto v dis-

ciplini ulični košarki.  

Nogometna ekipa IPA kluba Štajerska na Mallorci 

Nogometna ekipa PU Maribor, pod ime-

nom IPA kluba Štajerska, se je 

maja udeleţila tradicionalnega mednaro-

dnega policijskega turnirja v malem 

nogometu (futsalu), ki je potekalo na 

španskem otoku Mallorca v kraju Santa 

Ponsa. Policisti smo v močni konkurenci 

63 ekip, zasedli odlično peto mesto. 

 

Na turnirju smo nastopali v kategoriji 

nad 35 let in v predtekmovalni skupini A 

premagali ekipe iz Italije, Španije, BIH in Češke, neodločeno igrali z ekipo Litve ter izgubili z ekipo 

Srbije. Tako smo v skupini zasedli tretje mesto in si priborili napredovanje v izločilne boje med 

16 najboljših ekip. V nadaljevanju smo v osmini finala, po kazenskih strelih (redni del se je končal 

1:1) premagali ekipo iz Češke, v četrtfinalu pa smo na ţalost, po kazenskih strelih (redni del se je kon-

čal 1:1) izgubili z ekipo iz BIH. Na koncu smo tako zasedli 5. mesto. 

Na omenjenem turnirju je skupaj nastopalo več kot 145 ekip iz 39 drţav, ki so tekmovale v štirih razli-

čnih kategorijah (moški: člani, +35, +45 in ţenske) . 

Ekipo so zastopali: Jani Polič (PP VSPK Maribor)-vodja, Peter Divjak (PP Podlehnik), Boštjan Neţ-

mah (PP MB I), Boštjan Motaln (PP Ruše), Sašo Habjanič (PMP Središče), 

Boštjan Zemljič (PP MB II), Milan Kokot (Policijska akademija) in Smiljan Lukman (Policijska aka-

demija). 

Ţe peto Drţavno prvenstvo IPA v maratonu  

V sončnem, a hladnem dnevu, so se v Piranu 14. 

aprila zbrali tekačice in tekači VI. Istrskega 

maratona, ki ga vsako leto organizira društvo 

Istrski maraton.  

 

Zbralo se je skoraj 5.000 tekmovalcev, ki so 

tekli po najdaljši progi maratona, na polmarato-

nu ali rekreativnem teku. Trase so bile speljane 

po Obali, vse do Kopra in nazaj ter po okolici 

Pirana. 
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V sklopu tekov Istrskega maratona je IPA Regionalni klub Koper, v dogovoru z organizatorjem, ţe 

petič organiziral in izpeljal Drţavno prvenstvo IPA Sekcije Slovenije v maratonu. Klub je organiza-

torju zagotovil prostovoljce iz svojih vrst, ki so bili nameščeni na občutljive točke ob trasi najdaljše 

preizkušnje. 

Na drţavno prvenstvo v maratonu se je letos na različnih razdaljah prijavilo 51 tekmovalk in tekmo-

valcev iz 7 regionalnih klubov iz Slovenije. RK Koper je pripravil razglasitev rezultatov in podelitev 

pokalov najboljšim na Kmetiji odprtih vrat v vasi Kastelec nad Črnim kalom. 

Na najdaljši razdalji ni bilo tekmovalk, med moškimi do 40 let je zmagal Darko Hercog iz IPA Celje, 

med moškimi nad 40 let pa Zlatko Rajh iz IPA Pomurje. Na pol krajši progi je med tekmovalkami do 

40 let zmagala Barbara Zupanc Mastnak iz IPA Postojna; nad 40 let pa Alenka Pellaschier, prav tako 

iz IPA Postojna. Med moškimi do 40 let je zmagal Andrej Cvikl iz IPA Postojna; med starejšimi nad 

40 let pa Vinko Jost iz IPA Celje. V rekreativnem teku je v kategoriji do 40 let zmagala Patricija 

Mesojednik iz IPA Dolenjska; med tekmovalkami nad 40 let pa Viljemina Hebar iz IPA Celje. Med 

moškimi do 40 let je zmagal Matej Kraner iz IPA Celje in med moškimi nad 40 let je zmagal Karl 

Petelinšek, prav tako iz IPA Celje. Čestitamo! 

Ob meji se je sprehodilo okrog 60 pohodnikov  

Marca je IPA Pomurje, ob sodelova-

nju s Planinskim društvom Lenda-

va, organizirala tradicionalni Pohod 

ob meji. 

 

Tokrat je trasa pohoda potekala ob 

drţavni meji z Madţarsko po Len-

davskih goricah do stolpa Vinarium, 

kamor je vsak pohodnik imel prost 

vstop.  

Ob lepem vremenu se je pohoda 

udeleţilo več kot 60 pohodnikov, ki 

so se po prehojeni poti okrepčali v 

Vinotoču Kolar v Čentibi. 

V odbojki slavili Ljubljančani  

 

Konec marca je v organizaciji IPA Koro-

ške in so-organizaciji z IPA Slovenija, 

potekalo 4. drţavno prvenstvo IPA v 

dvoranski odbojki. 

 

Prvenstva, ki je bilo izvedeno v športni 

dvorani Gimnazije Slovenj Gradec, so se 

udeleţile ekipe IPA Koper, Ljubljana, 

Celje, Posavje, Štajerska in Koroška. 
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Ekipa so bile izjemno borbene, rezultati pa zelo 

izenačeni, a zmagovalci smo bili vsi, saj je bilo sre-

čanje v prvi vrsti namenjeno druţenju.  

Rezultati: 

1. IPA Ljubljana 

2. IPA Koper 

3. IPA Posavje 

4. IPA Celje 

5. IPA Koroška 

6. IPA Štajerska 

Prehodni pokal se tako s Koroške seli v Ljubljano, vse do marca 2020, ko se srečamo ponovno! 

Ob zadovoljstvu, da ni bilo poškodb, smo dogodek zaključili z druţabnim srečanjem in sproščenim 

pogovorom v Hotelu Vabo.  

Štajerci so jo mahnili na Veliko Planino  

Kar 31 slovenskih in madţarskih IPA članov na 

pomurskem kolesarskem maratonu  

Na IPA pomurskem kolesarskem maratonu, ki je potekal v 

okviru 16. Panonskega kolesarskega maratona treh deţel, je 

sodelovalo 31 kolesarjev, članov zdruţenja IPA iz Slovenije in 

Madţarske.  

 

Na 50-kilometrski progi sta v kategoriji  do 40 let zmagala 

Dávid Tállai (H) v moški, in Zala Petelinšek v ţenski konku-

renci.  

Člani IPA kluba Štajerska smo se 

konec aprila, v jutranjih urah, odpelja-

li v smeri  Kranjskega Raka, od koder 

smo se peš povzpeli na Malo planino 

in skozi Vrata vstopili na Veliko plani-

no. Skozi prečudovite travnike porasle 

z ţafranom, smo se povzpeli do vrha 

Gradišča, ki je na 1.666 m nadmorske 

višine. Po postanku, krstu novincev, 

dokumentiranju vzpona, smo se spus-

tili do gostišča Zeleni rob, kjer smo 

naredili postanek. Pot smo nadaljevali 

do jame Vetrnice, kjer smo po delno 

zasneţeni poti sestopili v njeno globino in si jo ogledali, potem pa krenili proti cerkvici Marije Sneţ-

ne. Nato smo pot zaokroţili in se mimo prečudovitih pastirskih hišic ter mimo Domţalskega doma 

vrnili na izhodišče, in prijetno utrujeni pot nadaljevali proti domu. Preden smo se odpravili vsak po 

svoje, smo se dogovorili, da v kratkem ponovno organiziramo podoben pohod z upanjem na večje 

število udeleţencev. 

 

Tome Petreski 
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V kategoriji nad 40 let sta zmagala Karl Petelinšek v moški, in Marija Logonder v ţenski kategoriji. 

Na 100 km proti so se pomerili le moški in v kategoriji so 40 let je zmagal Matej Bračun ter nad 40 

let, Matjaţ Leskovar. 

Nagrajena je bila tudi najštevilčnejša ekipa, in sicer je v Lendavo največ kolesarjev prišlo iz 

IPA Ljubljane. 

PŠD Račka II najuspešnejša v ribolovu  

IPA Klub Ljubljana je 30. maja organizirala 

športno tekmovanje v lovu rib s plovcem.  

Tekmovalci so merili ribiško srečo in znanje 

ob ribniku ribiškega društva Jelenče. Ob 7. 

uri so se začeli zbirati ob ribniku pri ribiš-

kem domu Jelenče pri Pesnici, kjer smo jih 

ob sprejemu postregli z obilnim zajtrkom, 

kjer ni manjkalo lokalnih dobrot. Sledila je 

prijava ekip in ţrebanje štartnih mest. Konč-

na številka prijavljenih ekip je bila 20, od 

tega 5 ekip iz sosednje Hrvaške. Vsak ude-

leţenec tekmovanja je prejel spominsko 

značko IPA Kluba Ljubljana in priročen trak 

za ključe. Ribiško tekmovanje je potekalo 6 ur, po treh urah lova je bila tekma za kratek čas prekinje-

na zaradi vmesnega tehtanja. Po tehtanju smo ribe izpustili, tako da niso bile predolgo v mreţi. Pri 

tekmovanju nas ni oviralo niti vreme, ki je dodobra razmočilo tla okoli ribnika. Za okrepčila med tek-

mo je skrbela posebna ekipa, ki je pribor za ribolov tokrat pustila doma. Po šest urni borbi z ribami, 

deţjem in blatom je sledilo tehtanje ribiškega izplena, pospravljanje opreme in odhod na kosilo. Seš-

tevanje prvega in drugega dela tehtanja je pokazalo naslednje rezultate: prvo mesto je osvojila ekipa 

PŠD Račka II (101,78 kg), ekipa PPP Murska Sobota je bila druga (70,90), tretje mesto pa je zasedla 

ekipa IPA ŠTAJERSKA X (65,48). Tekmovalcem prvih treh ekip so bile podeljene tudi bogate nagra-

de. Skupno je bilo na ribiškem tekmovanju ujetih 811,55 kilograma rib. Po podelitvi nagrad so si ribi-

či v prijetnem okolju in vzdušju izmenjali izkušnje napornega ribiškega dneva, nato pa odšli proti 

domu, kjer jih je čakalo še obvezno čiščenje in sušenje ribiške opreme.  

 

Aleksandar Jovanović—IPA Klub Ljubljana 

Ljubljančani na pokalu v lovu rib s plovcem  
V organizaciji Regionalnega kluba 

Varaţdin iz sosednje Hrvaške se je na 

povabilo kluba IPA klub Ljubljana 

konec aprila udeleţila drugega pokala 

v lovu rib s plovcem.  

 

Tekmovanja se je udeleţilo 11 ekip iz 

Hrvaške, Slovenije in Madţarske. Po 

lepem sprejemu gostiteljev smo se 

odpravili na ribiški trasi na dveh rib-

nikih, kjer smo lovili v treh sektorjih. 

V posamični konkurenci je član naše  
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ekipe dosegel 1. mesto v svojem sektorju in skupno 3. mesto v posamični konkurenci. Po nekaj urah 

lepega sončnega vremena in »tekmovalni ribiški sreči« je ekipa IPA kluba Ljubljana dosegla skupno 

5. mesto. 

Tokrat je največji pokal domov odnesla ekipa iz IPA Zagreb, drugo mesto so dosegli predstavniki eki-

pe IPA MeĎimurje, tretje mesto pa so osvojili domačini IPA Varaţdin. IPA prijatelji iz sosednje Hrvaš-

ke so se spet izkazali kot odlični organizatorji takšnih tekmovanj, in za zaključek pripravili skupno 

druţenje in kulturni program. 

V ribolovu tretji 

Na 12. Stone Wall maratonu  

Spet smo s odločili za morje. Letos za juţno Dalmaci-

jo, polotok Pelješac. Tako smo 22. septembra odtekli 

12. ―Stone‖ Wall maraton.  

Med tremi razdaljami, 4, 15 in 42 km, se nas je 6 čla-

nov IPA KLUBA Ljubljana odločilo za srednjo razdal-

jo, dve predstavnici neţnejšega spola pa sta tekli na 

najkrajši. Tekma se je odvijala v malem mestecu Ston, 

ki je poznan kot ―mesto soli‖, saj imajo ene najstarejših solin na svetu. Je tudi mesto z najdaljšim 

obzidjem v Evropi, ki so ga sezidali v 14. stoletju.  Skoraj 6 kilometrov dolgi veličastni obrambni zid 

se je ohranil vse do danes in povezuje Mali in Veliki Ston. Predstavlja slikovito mestno znamenitost, 

nam tekačem pa je bil na voljo, da smo po njem tekli in uţivali v čudovitih razgledih. Še bolj dan 

prej, ko smo imeli voden ogled po najbolj zahtevnem delu obzidja.  

Ekipa IPA Štajerska je v športnem 

ribolovu dosegla tretje mesto. 

 

Tekmovanja IPA MeĎimurje 2019, ki 

je potekalo 21. septembra v Murskem 

središču, se je udeleţilo 17 ekip ( 7 

HR, 7 SLO in 2 H) 

–          dve ekipi IPA RK Štajerska, 

–          dve ekipi PMP Središče ob 

Dravi 

–          dve ekipi PŠD Račka in 

–          ekipa IPA L&B (v prevodu 

Lolek in Bolek) Lorber in Šoštarič. 

 

 Po končanem tekmovanju, v katerem ribe ravno niso sodelovale, so bili rezultati  vrhunski, saj je 

zmagala ekipa PMP Središče ob Dravi 2, drugo mesto je zasedla ekipa PŠD Račka 2 in tretje meso 

ekipa IPA RK Štajerska (Turk/Brumec). 

Ostale uvrstitve naših ekip: 

10. mesto – IPA RK Štajerska (Frajzman/Frajzman) 

11. mesto – IPA L&B 

12. mesto – PŠD Račka 1 

16. mesto – PMP Središče ob Dravi 1 
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Organizator zagotavlja, da je stonski maraton primeren tako za prave maratonce, ki iščejo nove izzi-

ve, za rekreativce, ki si ţelijo preko svojih meja pa tudi za tekače, ki tečejo za uţitek.  Mi smo tekli 

predvsem za uţitek. Zaradi svoje ―eksotike‖ in atraktivne destinacije stonski maraton vsako leto pri-

vabi tekače z različnih delov sveta. Tako se nas je letos na trasi stonskega maratona na vseh razdaljah 

potilo 215 tekačic in tekačev iz 23-ih drţav, celo tako oddaljenih kot so Mehika, Koreja, Indonezija, 

Japonska, Avstralija, ZDA, Brazilija in Juţno afriška 

republika. Na kraljevski razdalji, 42 km sta slavila udele-

ţenec iz Bosne v moški kategorij, s časom 3:36:31 in 

Švedinja v ţenski kategoriji, s časom 4:14:54, ki sta za 

nagrado prejela startnino in namestitev za maraton po 

kitajskem zidu. Po obdelani kilometrini, podelitvi medalj 

in nagrad najboljšim ter prijetnem druţenju v ciljni areni, 

smo si privoščili eno njihovih specialitet, okusno riţoto s 

školjkami, ki so nam jo nudili organizatorji, kasneje pa še 

oddih na bliţnji plaţi Prapratno, eni najlepših plaţ na tem 

delu Pelješca.  Kot zanimivost, tekma se je prvič odvijala 

tudi kot del projekta ―Zero Waste Blue project‖, katerega 

cilj je varstvo in promocija naravne in kulturne dediščine 

v času prireditve. Na okrepčevalnicah tako ni bilo plasti-

ke, številke so bile izdelane iz posebnih, okolju prijaznih 

materialov, majice so bile bombaţne, medalje pa izdelane 

iz kamna. 

Na Pelješcu smo ostali pet dni. Bivali smo v očarljivem 

Orebiću, ki leţi na jugozahodu otoka, pod 961 m visokim 

hribom Sveti Ilija, nasproti Korčule. Do Svetega Ilije 

nam ni uspelo priti, ker nam je na dan, ko smo se odloči-

li, da ga osvojimo,  malce ponagajalo vreme, povzpeli pa 

smo se do frančiskanskega samostana s cerkvijo Angelske gospe, od koder se ponuja prelep razgled 

na Mljet, Korčulo in pelješko obalo. S turistično ladjico smo se zapeljali tudi na kratek izlet do Kor-

čule. Po štirih čarobno preţivetih dneh smo se kar neradi odpeljali proti domu, uţivali še v razgledih, 

ki jih ponuja jadranska magistrala do Makarske pod mogočnim Biokovim, kjer smo jo nato zapustili.  

 

Urša 

Iz Toruna z vrhunskimi rezultati  

Z vrhunskimi rezultati so se s poljskega relija 

Uniform Motor  vrnili člani IPA Slovenije s 

prijatelji. V Torunu so se pomerili v spretnost-

ni voţnji z avtomobilom v slalomu in na poli-

gonu ter v voţnji z gokarti. Iz Slovenije je 

odpotovala ekipa, ki so jo sestavljali člani IPA 

Postojna, policisti prometniki PPP LJ in IPA 

prijatelji. 

Ekipo je vodil Tomi Gönc (PPP Ljubljana), ki 

je v paru z Boštjanom Šego zasedel prvo mes-

to v spretnostni  voţnji z avtomobilom 
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. Gönc je zasedel tudi prvo mesto med IPA tekmovalci, ter drugo v generalni razvrstitvi (Šega pa tret-

je). 

V voţnji z gokarti so v generalni razvrstitvi Slovenci zasedli prva mesta: Boštjan Šega (ki je zmagal v 

tej disciplini) je zasedel prvo mesto, Tomi Gönc drugo in Maša Popović tretje. 

Odlična je bila tudi ţenska predstavnica ekipe Maša Popović, ki je  zmagala med ţenskimi tekmoval-

kami. Skupno se je v voţnji pomerilo 57 tekmovalcev. 

19. Vzpon na Zasavsko Sv. goro  

Da, prav toliko kilometrov in višinskih metrov je čakalo Renata Lešnika, policista PPIU Nova Gorica, 

51-letnega IPA člana. Ujeli smo ga sredi priprav na Ultra trail de Mont Blanc, s katerim se je kot prvi 

slovenski policist spopadel avgusta. 

  

Renato se s tekom, predvsem daljšimi (na 21 in 42 kilometrov) ukvarja ţe 17 let, v zadnjih letih pa se 

udeleţuje gorskih tekov in ultra tekov v naravi (t.i. trail tek). V letu 2012 je bil član slovenske repre-

zentance na svetovnem prvenstvu v gorskem maratonu v Švici. Za njim so ţe ultra teki na 100 km (na 

Podbrdo) in 100 milj Istre, udeleţil pa se je tudi preko 30 različnih gorskih tekov v razdalji 20 do 70 

km. V januarju letos je opravil tudi s tekmo S1 Corsa della bora na 164 kilometrov in 6.720 nadmor-

ske višine. Na Ultra trail de Mont Blanc ne more vsak. »Gre dejansko za olimpijske igre tega športa 

in veličastno je ţe stati na startu te tekme,« pravi Renato. Za udeleţbo tekač potrebuje 15 točk in še 

srečo pri ţrebu. Točke je Renato ţe zbral z udeleţbo na tekmah po Sloveniji in tujini. Ker pa se vsako 

leto na tekmo prijavi okoli 25.000 ljudi iz celega sveta, in jih lahko na štartu stoji le 2.700, prijavljene 

čaka še ţreb. Na tek se je Renato Lešnik prijavil ţe dvakrat, a mu ţreb ni bil naklonjen, lani pa mu je 

vendarle uspelo. Avgusta je tako na startu Ultra trail de Mont Blanc stal kot prvi slovenski policist. 

  

In kako se je pripravljal na ta zahteven podvig? »Zraven sluţbe tečem po hribih v okolici Nove Gori-

ce, Ajdovščine in Vipave ter na Tolminskem. Vsak mesec pretečem okoli 250 km in naredim vsaj 

10.000 višinskih metrov.« 

Kot najštevilčnejša kolesarska ekipa 

smo se člani IPA kluba Ljubljane v 

soboto, 3. 8. 2019, udeleţili 19. 

Vzpona na Zasavsko Sveto goro v 

organizaciji kolesarskega kluba 

Zagorska dolina.  

 

Vzpon na Zasavsko Sveto goro je 

letos v Zagorje ob Savi, domači kraj 

Primoţa Rogljiča, privabil 146 tek-

movalk in tekmovalcev.  

170 kilometrov in 10.000 višinskih metrov  
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Na 13 km razgibano asfaltno progo z 800 metri višinske razlike se nas je podalo tudi 8 članov IPA 

kluba Ljubljana, ki smo med osmimi ekipami šteli za ekipo z največ člani, za kar smo bili nagrajeni 

tudi s praktično nagrado. 
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Na tekmi ga je spremljala ekipa 6 članov tekaške skupine in soproga. »Lahko me počakajo na določe-

nih točkah in le eden izmed njih lahko gre v prostor na okrepčevalnici in mi nudi pomoč, kot so hra-

na, masaţe, obleka.« Na tekmi je tudi natančno predpisana oprema, katero je potrebno vedno nositi  s 

seboj – dovolj pijače, mobitel, nepremočljiva jakna, hlače in 

majica, teţe vsaj 180g, pa prva pomoč in dve čelni svetilki z 

rezervnimi baterijami. Celotno dogajanje je bilo moţno 

spremljati tudi na internetu, saj je vsak tekmovalec oprem-

ljen z GPS sledilcem. »Tako tudi ekipa vedno ve kje sem in 

kdaj bom na kateri postojanki.«  

 

S tekom je okuţil tudi druge. »V Novi Gorici so me pred 6 

leti nekateri sodelavci in prijatelji prosili, da bi z njimi delil 

svoje bogate tekaške izkušnje, oziroma jih popeljal v svet 

rekreacije. Spoprijel sem se z novim izzivom in pričel vadbo 

z osebami, ki prej niso bile sposobne preteči niti 500 met-

rov. Korak po korak, prenos izkušenj in predvsem ţelja po 

druţenju ter rekreaciji nas peljeta naprej,« je optimističen 

Renati. Do danes so vsi ţe večkrat premagali razdaljo od deset kilometrov, do pol maratona, lani pa 

so štirje pretekli razdaljo maratona, pove s ponosom. Tečemo pod imenom »Počasni, a drzni«, a pri 

tem nista pomembna hitrost in čas, temveč nasmeh in sreča na obrazu. 

Besedilo: Anita Kovačič Čelofiga  

Foto: osebni arhiv 
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Gosta sta v Ljubljano priletela z Dubrovnika, kjer je potekal svetovni IPA kongres. Še dobro, da je 

Slovenija majhna, da lahko v kratkem času obiščemo več zanimivosti! Avstralska gosta je čakal pro-

gram, poln aktivnosti, za katere sta poskrbela Viktor in njegova ţena Nina, prava IPA prijateljica J Ţe 

dan po prihodu sta gosta obiskala čudovito Gorenjsko. »Najprej smo se ustavili pri cerkvi na Brezjah, 

potem pa smo obiskali Šobčev bajer. Nato smo odšli na Bled, kjer smo se fotografirali pri srčku in si 

privoščili znamenito kremšnito s pogledom na grad. Zapeljali smo se tudi do Bohinjskega jezera in 

Kranjske gore, vse do jezera Jasna. Za zaključek izleta pa še slap Peričnik v Mojstrani.« 

Obiskali so tudi Primorsko. Najprej so se ustavili na gradu Socerb in uţivali v pogledih na morje. »V 

Izoli smo se sprehodili ob Simonovem zalivu, obiskali smo tudi Strunjan nad Mesečevim zalivom in 

si spočili oči na modrini morja. Zapeljali smo se še mimo Pirana, Portoroţa in Lucije ter nato nazaj v 

Ljubljano. Dan sta zaključila z obiskom solne sobe (solna terapija) v Ljubljani, kar je bila njuna prva 

izkušnja,« je povedal Viktor. 

Obisk avstralskih kolegov je bil kratek, a kljub temu sta obiskala skorajda celotno drţavo. Brez obis-

ka Postojnske jame seveda ni šlo. Na Štajerskem sta ju v imenu IPA Slovenije sprejela Karl Petelinšek 

in Anita Kovačič Čelofiga. Tradicionalno so se ustavili na Trojanah in poskusila naš največji krof. 

Karl je druţbo sprejel kar doma in gostom razkazal tudi svoje  posestvo z razgledom, domače ţivali 

in veliko zbirko medalj s športnih prireditev. Anita je IPA prijatelje pričakala v Mariboru, kjer so si 

gostje izmenjali darila, potem pa obiskali še eno največjih vinskih kleti v Evropi, ki se nahaja kar v 

samem centru mesta. Kot je to v navadi na Štajerskem, brez degustacije ni šlo.  

Slovenijo obiskali avstralski gosti  

PROSTI ČAS 

Oktobra sta Slovenijo obiskala član avstralske IPE Ian Hicks s soprogo. Za goste je poskrbel Viktor 

Zupančič, dolgoletni član IPA Slovenije (IPA klub Ljubljana), ki je zaposlen na Operativno-

komunikacijskem centru GPU. 
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Na poti do Ljubljane pa še obvezen postanek pri 

pivski fontani v Ţalcu – ob degustaciji piva se je 

prilegla kranjska klobasa. Gostom so se med obis-

kom Slovenije pridruţili tudi Viktorjevi prijatelji in 

sorodniki. Zadnji dan pa so namenili obisku Ljub-

ljane.  

Najprej so se fotografirali s slovenskim policistom 

v uniformi pred stavbo Ministrstva za notranje 

zadeve, za tem se sprehodili do Tromostovja, trţni-

ce, Zmajskega mostu, po stari Ljubljani, opravili 

nakup spominkov in zaključili s kavico na Nebotič-

niku s pogledom na Ljubljanski grad, kjer ju je 

Viktor obdaril z nekaj slovenskimi izdelki, oziroma 

spominki. Popoldne pa so se morali ţe posloviti, a z obljubo, da se zagotovo še srečajo. Sreča in 

zadovoljstvo sta bila namreč obojestranska. 

 

Viktor Zupančič 

Na kulinarični fešti v Vojvodini  

Člani IPA Slovenije in IPA kluba Štajerska so se v zgodnjih jutranjih urah odpeljali preko Madţarske 

do mesta Subotica, kjer so imeli postanek za ogled mesta z lokalnim vodnikom in vojvodinsko mali-

co.  

V popoldanskih urah so nadaljevali voţnjo mimo jezera Palić do vinske kleti Zvonko Bogdan, kjer so 

imeli ogled in degustacijo odličnih vojvodinskih vin. Pot so nadaljevali do mesta Zrenjanin, kjer so se 

namestili v  
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hotelu Vojvodina ter se odpeljali na salaš v bliţini Zrenjanina. Drugi dan so se odpravili na krajši 

sprehod po mestu Zrenjanina in si ogledi znamenitosti (Mestna hiša, mestni muzej…). 

Po krajšem ogledu je sledila voţnja do idilične vojvodinske vasi Belo Blato, kjer so si na domačiji 

ogledali predstavitev tradicije vojvodinskih kolin in kuhanja domačega ţganja in degustirali te dobro-

te. V poznih popoldanskih urah so se prijetno utrujeni vrnili v hotel na večerjo in počitek. Tretji dan 

so se po poznem zajtrku odpeljali do mesta Beograd, se sprehodili po trţnici in si ogledali nekaj zna-

menitosti mesta. 

V popoldanskih urah so se odpeljali iz mesta Beograd in v jutranjih urah se pripeljali v Maribor. Izlet 

je potekal v prijetnem in prijateljskem vzdušju ter v upanju, da takšen izlet ponovimo in širimo prija-

teljstva. 

Ljubljanski člani moto sekcije na obisku v Črni Gori  

V letošnjem letu se je 8 članov moto sekcije 

IPA kluba Ljubljana odzvalo povabilu kolegov 

iz IPA sekcije Črne Gore, ki so med 18. in 22. 

septembrom organizirali srečanje motoristov v 

Črni Gori. Letos sta se nam pridruţila še kole-

ga Milan iz NG Jadran iz CE. 

Poleg motoristov IPA sekcij iz BiH, Črne 

Gore, Hrvaške, Makedonije, Srbije in Sloveni-

je pridruţila še ekipa motoristov iz IPA Slova-

ške, tako da je bilo 120 motorjev in skoraj 150 

oseb. Srečanje je potekalo v res prisrčnem in prijetnem vzdušju. Ob prihodu v sredo popoldan je po 

nastanitvi v hotel, sledilo veselo srečanje in snidenje ter seveda kramljanje o dogodivščinah na poti. 

Dan smo zaključili  v prijetni gostilni »Kod Krste«, kjer so nas lepo postregli in smo se ob zvokih 

motoristične glasbe druţili in zabavali. 

Naslednji dan smo si ogledovali Boko Kotorsko in obalna mesta: Hercegnovi, Perast, Kotor, Tivat. 

Sam zaliv Boke Kotorske smo si ogledali tudi z turistično ladjico, ki nas je peljala iz Tivata pa vse do 

otoka Sv. ĐorĎe in potem še do Hercegnovega, kjer je sledil še ogled znamenitih trdnjav Kanli kula in 

Forte mare. 

V petek smo krenili skozi Cetinje v nacionalni park Lovčen do mavzoleja Vladike Petra II Petrovića 

Njegoša. V njegovi rojstni vasi Njeguši smo preizkusili odlične suhomesnate proizvode, ki so značilni 

za to pokrajino. 

Po kosilu smo pot nadaljevali do Boke Kotorske in se mimo Nikšiča peljali do Ţabljaka. Na cilju nas 

je presenetilo mrzlo vreme, v primorskem delu je bilo skoraj 30 stopinj, na Ţabljaku pa le 12 stopinj. 

Naslednji dan zjutraj smo prišli do pomrznjenih motorjev in čakali, da se je malo ogrelo in smo se 

lahko zapeljali po okolici Durmitorja, ki je bil ob prekrasnem vremenu nepozaben, tako kot cesta 

»Durmitorski prsten«, kanjon reke Tare, Črno jezero in še mnogo mnogo tega. 

Zvečer je sledilo še zaključno srečanje z svečano večerjo in izborom nove drţave gostiteljice, ki bo 

Hrvaška oz. IPA Medţimurje. 

Zahvala gre organizatorju za izpeljano srečanje in organizacijo oz. spremstvo policistov motoristov, ki 

so bili ves čas z nami in so omogočili, da se je kolona varno premikala. 

PROSTI ČAS 
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Na IPA Ribičiji udeleţenci iz vse Slovenije  

29. junija je v organizaciji IPA RK Koper potekala 

IPA Ribičija 2019, ki je zadovoljila številne udeleţen-

ce iz vse Slovenije.  

 

Izvedeno je bilo tekmovanje v ribolovu in tekmovanje 

parov v briškuli. Posebno darilo je prejel lastnik ladje 

NOVA, ki nam je pričaral prelep dan na morju.  

 

Vse pohvale organizacijskemu odboru z Bubola Mari-

nom na čelu. 

Ljubljančani na planinskem izletu na Savinjsko sedlo 

in Okrešelj  

19. in 20.7.2019 smo, v skladu z letnim načrtom aktivnosti, planinsko pohodniške sekcije IPA kluba 

Ljubljana za leto 2019, organizirali in izvedli dvodnevni planinski izlet iz Zg. Jezerskega na Kranjsko 

kočo na Ledinah, Ledinski vrh, Savinjsko sedlo in Okrešelj. Tam smo obiskali spominsko ploščo ob 

helikopterski nesreči naših sodelavcev in nato prenočili v Domu na Okrešlju. Drugi dan smo se povz-

peli na Kamniško sedlo in na Brano. Nato smo se vrnili na Kamniško sedlo in se spustili v Kamniško 

Bistrico. Izlet je potekal v čudovitem vremenu in brez posebnosti. Udeleţilo se ga je 5 članov IPA 

kluba Ljubljana in njihovi druţinski člani. 
 

Izlet sva organizirala in vodila vodnika PZS Anton Vozelj in Mateja Udovč. 

PROSTI ČAS 
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Obisk člana IPA Skopje  

V mesecu juliju je v Sloveniji dopustoval Ljubče Ackovski, ki je član IPA Skopje.  

Ljubljano se je odločil obiskati kot turist in sluţbeno. Ljubče se sluţbeno ukvarja s problematiko upo-

rabe sluţbenih psov policije. Zanimivo za naše razmere je, da imajo v IPA Sekciji Makedonije sekcijo 

vodnikov sluţbenih psov. 

Prvi del obiska druţine Ackovski je bil ogled znamenitosti Stare Ljubljane, drugi del pa obisk Centra 

za usposabljanje sluţbenih psov policije na Gmajnicah. Kolegi so Ljubčetu z veseljem predstavili 

svoje delo. Praktični prikaz je vseboval iskanje krvne sledi, iskanje drog, ogled ―nastanitvenih kapaci-

tet štirinoţcev‖, delovnih prostorov inštruktorjev, opreme, itd. 

Obisk smo zaključili v prijetnem vzdušju ob dobri hrani in pijači ter izmenjavi simboličnih daril. 

PROSTI ČAS 
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