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VSE DOBRO V LETU 2021!

Spoštovane članice in člani 
IPA Sekcije Slovenije!

Navkljub novi realnosti ob
koronavirusu, ki nam kroji življenje
na vsakem koraku, je za člani IPA
Slovenije razgibano in pestro leto.
Kot da smo slutili kaj nas čaka,
smo uspeli še pred izbruhom
epidemije in v prijaznih poletnih
dneh izpeljati mnoge aktivnosti.
Pomerili smo se v veleslalomu,
tekmovali v kegljanju, se podali na
pohode po hribih, ribarili,
kolesarili in tekli.
Prenovili smo našo IPA revijo, se
odpravili na gledališko predstavo,
se družili s tujimi IPA člani in
obiskali Nuklearno elektrarno
Krško. Posebej ponosni smo, da
smo bili tudi letos del humanitarne
koncertne zgodbe, kjer smo s
pomočjo Policijskega orkestra
pomagali zbirati finančna sredstva
za tiste, s katerimi se je življenje
neprijazno poigralo. Vrsto
načrtovanih aktivnosti, tako doma
kot v mednarodnem okolju, smo
prestavili na čas, ko bo izvedba
mogoča. 

Pomemben korak naprej v
sodelovanju s Policijo smo storili s
podpisom letnega načrta
sodelovanja. Načrt nam je v veliko
pomoč pri medsebojnem
sodelovanju in prispeva k
uspešnejšemu opravljanju nalog
policije, krepitvi varnostne kulture,
promociji Policije in omogoča
izmenjavo mednarodnih izkušenj. 

Epidemija koronavirusa je dodobra
pretresla naš vsakdan. 
Z namenom, da bi obvarovali
najšibkejše in kar najhitreje zajezili
nadaljnje širjenje virusa, nas je
situacija postavila pred številne
izzive ter omejitve. Človeška
solidarnost in strpnost sta bila v
preteklem letu še posebej na
preizkušnji. Znašli smo se v
težkem in negotovem položaju, ki
ves čas preizkuša meje naše
nesebičnosti in požrtvovalnosti. V
položaju, ko virus spreminja načrte
tam, kjer si to najmanj želimo, pri
brezskrbnih druženjih s prijatelji in
sorodniki ter ob prazničnih
družinskih srečanjih. Po drugi
strani pa smo v tej situaciji dobili
priložnost, da se ustavimo,
razmislimo o stvareh, ki so za nas
dragocene ter znova ozavestimo
tiste vrednote, ki smo jih v hitenju
za večnimi obveznostmi izgubili.
Zato, dragi IPA prijatelji, negujte
solidarnost, priskočite na pomoč
sosedu ali samo pokličite koga, ki
je v teh dneh osamljen. Razpršite
med soljudi plemenita dejanja,
spodbudne misli in prijazne
besede. Ne pozabite, da smo v
preteklem letu, situaciji navkljub,
doživeli veliko lepega in dobrega.
Ohranite te spomine in preostanek
leta preživite mirno in v zavetju
tistih, ki jih imate najraje. 

Prihajajoče leto pa naj bo polno
upanja, zanosa in optimizma!
Neuničljiv moto organizacije
"Servo Per Amikeco - služiti
prijateljstvu", naj bo še naprej
temeljno vodilo pri našem delu.
Vesele božične praznike, vse dobro
v letu 2021 in ostanite zdravi!

Jože Senica
predsednik IPA Slovenija
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V zadnjih sklopih je predavanje
potekalo v smeri novih trendov v
terorizmu in ekstremizmu, ter
konceptov policije za njihovo
preprečevanje in obravnavo. 

Kljub temu, da nismo bili fizično
prisotni v Gimbornu, smo si bili
slušatelji enotni, da smo veseli, da
smo se izjemoma, vsaj na tak
način družili, izmenjali misli,
izkušnje in poglede na nastalo
situacijo. Zaključili smo z mislijo,
da se čim prej spet vidimo.

Na koncu bi se še enkrat lepo
zahvalila IPA klubu Ljubljana, ki mi
je omogočila udeležbo na
zanimivem in aktualnem
seminarju, je še zapisala Nataša
Može. 

Tanja Kerševan je pred leti zbolela za
neozdravljivo boleznijo – sklerozo
multipleks. Njeno zdravstveno stanje se
resno stopnjuje, kar se že kaže z
omejitvami pri gibanju. V zadnjih dveh
letih pa je bolezen napredovala do te
mere, da se je leta 2019 delno invalidsko
upokojila. Ob izbruhu epidemije Covid
19, ji je tako zaradi zdravstvenega stanja
in rizičnosti za njeno zdravje, osebni
zdravnik odredil bolniški staž, ki se
nadaljuje še
danes. Tanja je mama samohranilka
dvema šoloobveznima otrokoma (13 in 9
let), ki ji vlivata željo in voljo v življenje.
Da bi ji pomagali, so ji v IPA klubu Nova
Gorica namenili denarno pomoč v višini
800 eur. 

ČLANICA IPA KLUBA LJUBLJANA  -
UDELEŽENKA SPLETNEGA GIMBORN
SEMINARJA
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Zaradi spremenjenih razmer je
letošnja udeležba na Gimborn
seminarju potekala preko spleta. 

Članica IPA kluba Ljubljana Nataša
Može se je letos udeležila
seminarja z naslovom »Combating
Terrorism and Violent
Ekstremism«. Seminar je potekal v
šestih sklopih, in sicer med 1.9. in
17.9. 2020. 

Grožnja s terorističnim nasiljem je
eden največjih izzivov za
varnostno politiko od 2. Svetovne
vojne, in je od začetka stoletja
prerastla v mednarodni problem.
Islamistični terorizem je od 11. 9.
2011 prevladoval v razpravah o
varnostni politiki. 

Čeprav skrajneži ne želijo doseči
svojih političnih in družbenih ciljev
z morilski napadi na druge ljudi,
pogosto uporabljajo fizično in
psihološko nasilje za ustrahovanje
in ogrožanje, je bilo  slišati na
seminarju. 

Obenem so  na seminarju
predavatelji predstavili
preučevanje konceptov odkrivanja
in preprečevanja terorizma in
ekstremizma na lokalni ravni,
financiranja terorizma, ter
možnost ponovnega odkrivanja
terorizma na Severnem Irskem in
tega, kaj radikalizacija pomeni v
okviru politično motiviranega
nasilja.

IZROČENA SOLIDARNOSTNA POMOČ
ČLANICI IPA NOVA GORICA



V mesecu juliju je v Rogaški Slatini z
družino dopustoval Philipp Kurz, član
IPA Sekcije Nemčije. 

V nemški sekciji je vodja oddelka za
mlade člane, v policiji pa inštruktor v
mestu Munster. Na podlagi obvestila,
da si želi ogledati Ljubljano in se
seznaniti z delom ter izobraževanjem
v Slovenski policiji, so se člani IPA
kluba Ljubljana srečali z njim. 

Izhodiščna točka tovrstnih srečanj je
IPA soba na Trdinovi 4 v Ljubljani. Po
uvodnem razgovoru, so se najprej
odpeljali na PP Ljubljana Bežigrad,
kjer sta zbrane sprejela komandir PP
in pomočnik za področje kaznivih
dejanj. V medsebojnem razgovoru
smo ugotovili, da je delo policistov v
Sloveniji in Nemčiji zelo podobno.
Problematika, s katero se ukvarjamo,
je skupna. Sledil je ogled prostorov
PP, pred odhodom pa izmenjava
simboličnih daril in fotografiranje.

Na poti proti Policijski akademiji se  je
družba ustavila na PPP Ljubljana.
Sprejel jih je komandir, v družbi
katerega si je Philipp ogledal vozni
park PPP, obenem pa še vodni top.
Ob prihodu v PA jih je sprejela vodja
Oddelka za logistično podporo, ki je
pred tem vrsto let sodelovala pri
izobraževanju v PA. Philippu je bil 
 naš sistem izobraževanja za policista   
podrobno predstavljen. Sledil je ogled
prostorov (telovadnice, zaprtega
strelišča, šole). Po ogledu prostorov
PA, si je Philipp ogledal še policijski
muzej  in park spomina. "Pred
zaključkom obiska nas je sprejel
direktor PA, ki je Philippu predstavil
organizacijsko strukturo akademije.
Pred odhodom iz  je sledila izmenjava
simboličnih daril in fotografiranje. Po
kosilu smo se  odpravili na ogled
znamenitosti naše Ljubljane. Dan je
hitro minil. Razšli smo se z obljubo,
da se še srečamo," so zapisali v klubu.

OBISKAL NAS JE NEMŠKI KOLEGA
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NA PROSLAVI PU LJUBLJANA OB
DNEVU POLICIJE
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Letošnja organizacija osrednje 
 proslave PU Ljubljana ob Dnevu
Slovenske policije je v celoti minila
v luči doslednega upoštevanja
vladnih odlokov za  zajezitev in
obvladovanje epidemije Covid-19
ter sprotnemu prilagajanju vsem
priporočilom  Generalne policijske
uprave, Nacionalnega inštituta za
javno  zdravje in Službe za varnost
in zdravje pri delu. 

Zaradi tega je obeležitev našega
praznika v PU Ljubljana potekala
drugače, kot vsa leta do sedaj -  v
obliki krajšega srečanja in z manj 
 udeleženci. 

Predviden je bil le svečani del
(kulturni program in podelitev
priznanj in  znakov), ne pa tudi 
 družabni del.

Prireditev je potekala 17. junija v
veliki telovadnici PA PU.
Upoštevajoč  prejemnike priznanj 
 policije in PVD Sever, ter
prisotnost vodstva GPU in PU
Ljubljana z gosti, sta se letošnje 
 slovesnosti udeležila le po dva
predstavnika oorganizatorjev IPA
Kluba Ljubljana (Mihael Burilov in
Sašo Brejc), Kluba upokojenih
delavcev MNZ Maksa Perca
Ljubljana (Gabrijel Leban in 
 Zdravko Kugler) ter PSS Ljubljana
(Samo Gorta). 

Udeležba ostalih, ki so se
nameravali slovesnosti udeležiti,
zaradi zagotavljanja vseh
varnostnih predpisov, letos žal ni
bila možna.
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POHOD NA GOLICO
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IPA RK Gorenjska je letos že 29.
organizirala IPA planinski dan.

Odločitev upravnega odbora 
 regionalnega kluba je bila, da
člani IPA in njihovi simpatizerji
obiščemo Golico, ki je visoka 1.582
m. 

V nedeljo, 27. septembra 2020,
smo se udeleženci ob 9. uri zbrali
na parkirnem prostoru Kmečki
turizem Pri Betelu.

Po uvodnem nagovoru
predsednika kluba Vinka Otoviča
smo se, kljub slabemu vremenu,
odločili, da opravimo planinski
pohod na Golico. Pohoda se je
udeležilo 14 udeležencev.
Prijavljenih jih je bilo namreč več,
pa so se ustrašili slabega vremena.
Kljub temu, da smo odšli v dokaj
slabem vremenu, nas je na vrhu
pričakal prvi letošnji sneg in
solidno vreme, občasno se je
prikazalo tudi sonce. Kljub
mrzlemu vremenu pa je bilo
razpoloženje odlično.

Organizatorji smo poskrbeli, da so
se udeleženci v koči na Golici, s
šilcem pripravka iz zelišč ogreli,
nato pa se vrnili v dolino. Vrnili
smo se po isti poti, na kmečki
turizem Pri Betelu kjer smo imeli
kosilo. Vsak udeleženec je prejel
tudi spominsko majico. Pohod smo
izvedli ob izvajanju priporočil
Nacionalnega inštituta za javno
zdravje za preprečevanje okužbe
bolezni COVID-19.



LJUBLJANČANI
NA  PECI 

21. Tradicionalnega pohoda
policistov na Triglav se je udeležila
tudi družba članov IPA kluba
Štajerska.  

Preberi več  

Člani IPA kluba Ljubljana so se
junija odpravili na 2.125m visoko
Peco, oziroma Kordeževo glavo. 

Prvi večji postanek je bil v Črni na
Koroški, ob sotočju rek Meže in
Javorskega potoka na začetku
Mežiške doline. Aleksander Mali  je
pohodnikom predstavil zgodovino
doline in  krajev, gospodarski,
kulturni in športni utrip kraja. Črna
je prvič omenjena leta 1109 kot
Črni potok, leta 1137 pa kot Črna. 

ŠTAJERCI NA 
TRIGLAVU
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Leta 1620 se je v Črni začelo fužinarstvo,  v Koroškem
deželnem muzeju v Celovcu hranijo pisni vir iz leta 1644, ki
omenja rudarjenje v Črni, listina iz leta 1665 pa dovoljuje
kopanje svinčenega sijajnika. Rudarjenje svinčeve in cinkove
rude se je nadaljevalo 330 let z nekaj vmesnimi prekinitvami.
V 18. stoletju se je razvilo tudi železarstvo. Po drugi svetovni
vojni je bila Mežiška dolina imenovana  »Dolina smrti«, saj je
kisel dež uničil vegetacijo. Danes gozdovi spet zelenijo. Črna
je znana tudi po športnikih, zato je tu tudi muzej slovenskih
olimpijcev, še posebej znani so bratje Pudgar in Tina Maze.
Sredi kraja je trg, na katerem stoji Plečnikov kip, ki ima prav
posebno zgodovino. Od tu smo se zapeljali do Tople, kraja, ki
je dobil ime po vodi, ki nikoli ne zamrzne. Krajinski park
Topla je alpska dolina pod južnimi stenami Pece, ki je
zaščitena zaradi svojih izjemnih naravnih lepot. Topla je bilo
naše izhodišče za vzpon na Peco. Vzpeli smo se po
neoznačeni lovski poti, ki je nas je presenetila z izjemno
strmino. Zato smo se tudi hitro nenačrtovano razdeli v nekaj
različno hitrostnih skupin, a na vrh Kordeževe glave smo po
dveh urah in pol prišli skoraj istočasno.Med potjo smo
opazovali bogato gorsko cvetje, pogorja Smrekovca, Olševe,
Uršlje gore, Raduhe za nami, še bolj oddaljenih Velike in
Menine planine.
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BILI SMO TUDI NA MARATONU
FRANJA Na letošnjem Maratonu Franja je lahko 

 sodelovalo le omejeno število udeležencev,
zato se je bilo potrebno ob odprtju razpisa
kar najhitreje prijaviti. 

"Naš Dule je zaradi zdravstvenih težav 
 udeležbo moral odpovedati, je pa namesto
njega vskočil Peter. Naše sodelovanje na
letošnji Franji pa je imel še en dodaten vidik
našega gesla Služiti v prijateljstvu. Eni
najstarejših tekmovalk na Franji in seveda
tudi svetovni prvakinji med seniorkami Tini,
smo pred štartom zagotovili, da jo bomo na
maratonu spremljali in ji s tem pomagali
doseči čim boljši rezultat. Po njeni izjavi na
cilju, smo svojo obljubo realizirali po
pričakovanju," so še zapisali v IPA klubu
Ljubljana. 

Na prevalu, kjer levo zavije pot na avstrijski vrh Pece in
desno na Kordežovo glavo, smo pokukali tudi na
avstrijsko stran pobočja. V megli in vetru smo osvojili
vrh Pece, pojedli ter se hitro spustili na drugo stran
proti Domu na Peci, ki se nahaja na vzhodnem delu
pogorja na višini 1665 m. Tu smo se prepustili sladkim,
mesnim in tekočim dobrotam v domu. Ob spustu smo
se ustavili še v votlini Kralja Matjaža v neposredni bližini
doma. V votlini je postavljen bronast kip Kralja Matjaža,
ki se bo prebudil, ko mu bo brada sedemkrat zrasla
okoli mize. Pred nami je bil še zadnji del dvournega
spusta v dolino Topla, precej strm, a z vsaj nekaterimi
položnimi deli. Pogrešali smo dobre skrbnike poti, saj
smo se neprestano plazili pod ali po ovinkih obšli
številna podrta debla. Zadnji del je bil postanek v kraju
Holmec, ki je znan iz slovenske osamosvojitvene vojne.
Med 27. in 29. junijem 1991 je tu potekal eden najbolj
obsežnih spopadov med Slovensko policijo, TO RS in
JLA. Aleksander Mali nam je iz prve roke, kajti tudi sam
je bil udeleženec teh spopadov, predstavil potek
dogodkov. Varno smo zaključili zanimiv pohod z našimi
vodniki, je po zapisu Franceske Žumer, povzel Anton
Vozelj.
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Julija so se člani IPA kluba
Ljubljana z družinskimi člani
odpravili na pohod proti Veliki
babi. Pot jih je vodila vse od
parkirišča pri Karničarju na
Zgornjem Jezerskem, do Kranjske
koče na Ledinah po »Slovenski
smeri« in zelo težki zavarovani poti
proti Rudijevi vertikali. Po vertikali
smo se povzpeli na vrh gore Velike
Babe in se po avstrijski strani in
Kokrškega sedla vrnili na Kranjsko
kočo. Od tu smo se po lovski poti
spustili nazaj na izhodišče.

Na izlet se je prijavil tudi povsem
slep pohodnik, ki smo ga sprejeli
in spremljali po vsej poti. Pri tem
gre za velik strokovni in osebni
uspeh ter izziv za oba naša
vodnika. Prav tako pa tudi za našo
planinsko pohodniško sekcijo in
celoten klub. Na poti smo bili
deležni velikega spoštovanja in
občudovanja, je zapisal Anton
Vozelj.

PLANINSKI IZLET NA VELIKO BABO

ŠPORT |  MOJA IPA



13. septembra smo se člani
kolesarsko-tekaške sekcije IPA klub
Ljubljana udeležili 9. kolesarskega
vzpona na Lubnik. 

Start je bil v staromestnem
središču Škofje Loke, vendar z
zaprto vožnjo do Podpulfrce, čas
tekmovalcev pa se je štel šele pri
vznožju klanca. Ciljna črta nas je
čakala čez dobrih 7 kilometrov po
približno 400 metrov višinske
razlike. Če bi želeli priti prav na
vrh 1.025 metrov visokega
Lubnika, bi se morali zapeljati še
dober kilometer po makadamski
cesti in kolovozu, ampak za take
podvige bi seveda potrebovali
gorska kolesa.

IPA klub Ljubljana je organiziral in
uspešno izvedel tradicionalno
ribiško tekmovanje posameznikov
v lovu rib s plovcem Pokal IPA
kluba Ljubljana - Jesenska, ki je
potekalo 19. septembra v Zagorju. 

K udeležbi so vedno povabljeni
tudi člani in članice stanovskih
klubov Sever in kluba Maksa
Perca, ki so tokrat dosegli visoke
uvrstitve. Prvo mesto je  osvojil
Franc Poglajen, Eltrin Borut je bil
drugi, tretji pa Janko Knez. 

JESENSKA RIBIŠKA TEKMA V LOVU RIB S PLOVCEM
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KOLESARSKI VZPON NA LUBNIK 



PLANINSKI DAN IPA NOVA GORICA
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Konec maja smo se članice in člani  IPA RK Nova
Gorica odpravili na planinski pohod k izviru reke
Tolminke. 

Tolminka je gorska reka, ki izvira na več mestih ob
vznožju gore Osojnice kot kraški izvir, zatrep pa
obdajajo Krnsko pogorje in  Bohinjske gore.
Udeleženci  pohoda smo se v jutranjih urah  odpravili
iz Nove Gorice v Tolmin, kjer se reka Tolminka po
dobrih 10 km toka, na sotočju v neposredni bližini
mesta, izliva v smaragdno Sočo.
Iz Tolmina smo skozi Zatolmin in nato po cesti, ki se
vije po strmih pobočjih nad koriti reke Tolminke, odšli
na planino Polog. S planine smo se povzpeli do 
 spominske cerkve na Javorci, ki je bila zgrajena v času
prve svetovne vojne in posvečena padlim avstro-
ogrskim branilcem bojišča soške fronte (1915–1917)
ter spada med najlepše spomenike tega obdobja na
ozemlju Republike Slovenije. Z Javorce smo se preko
osrednjega dela planine Polog, kjer smo si ogledali
sirarno, odpravili proti planini Pod Osojnico in po
dobri uri in pol hoda dosegli cilj pri izviru Tolminke.  

Nato smo se na bližnji planini okrepčali z dobrotami iz
nahrbtnika in uživali v pogledih na okoliške gore  
 (Stador, Rdeči rob, Mahavček), ter na bogat rastlinski
svet.

Po okrepčilu smo se po krožni poti, preko planine
Prode, vrnili na izhodišče in pri tem strugo reke
Tolminke atraktivno prečili s pomočjo ročne žilnice
»kurukule«. V veselem razpoloženju in druženju smo 
 se v objemu tolminskih gora zadržali do
poznopopoldanskih ur, nato pa smo se z lepimi vtisi
planinskega izleta in pripravljenostjo, da se v bodoče
še odpravimo v prelep gorski svet, vrnili domov.
 



KOLESARSKI IZLET NA DOLENJSKO

7. ribiškega maratona PŠD Račka
(Policijsko športno društvo Račka),
ki je potekal konec junija,  se je
udeležilo 22 ekip.

1. mesto je zasedla ekipa PPP
Murska Sobota, 2. MAKS PERC –
Maribor in 3. Sever Slovenska
Bistrica. 

NA RIBIŠKEM MARATONU V RAČAH
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Avgusta smo se kolesarji IPA kluba
Ljubljana odpravili na kolesarski
izlet na Dolenjsko.  

Zbrali smo se v Vinju, v občini
Dolsko, kjer je doma naš vodja
Dule. Od tod nas je pot vodila v
Litijo, do gradu Bogenšperk, pa
proti Velikemu Gabru in naprej do
spominskega obeležja na
Medvedjeku. Dule nas je vodil
preko naselja Občine v Dobrnič.
Da ne bi bilo »prelahko«, pa je do
Rajske doline iz Dobrniča sledilo še
nekaj klanca. Sedaj nam je jasno
od kod ime Rajska dolina.   



NAŠI MOTORISTI 
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Junija se je na pot odpravila
motoristična ekipa IPA kluba
Ljubljana. 

Dobili smo se v Domžalah in po
kavici krenili na pot. Šli smo čez
Kamnik in Tuhinjsko dolino  ter
nadaljevali do Šempetra, kjer smo
se odcepili desno in nadaljevali
vožnjo po znameniti ovinkih Marija
Reka. Na vrhu je sledil obvezen
postanek. Pot smo nadaljevali do
Trbovelj in nato šli čez Podkum in
Sopoto ter nadaljevali do Šmartna
pri Litiji in nato čez Besnico v
Zalog. Prišli smo še ravno pravi čas
za kosilo v Zajčji Dobravi. 

Lepa tura, po bolj neobičajnih
poteh na katerih je prometa bolj
za vzorec. V časih, ko reklamirajo
obiske po Slovenije, bo mogoče
komu prav prišla ideja za pot.

Septembra so se na pot odpravili
tudi motoristi IPA kluba Štajerska. 

V prelepem vremenu so prevozili
prekmursko ravnico po dolgem in
počez.

Ogledali so si Brod na Muri v
Ižakovcih, razgledni stolp Vinarium
v Lendavi, spomenik balonarjema
v Ženavljah in druge prekmurske
znamenitosti. Izlet so zaključili v
Jeruzalemu. 

Prevozili so okrog 250 kilometrov,
in kar je najpomembneje – brez
nezgod in poškodb.



ČLANI IPA KLUBA LJUBLJANA TEKLI IN
SE POMERILI V TENISU  
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Člani IPA kluba Ljubljana so se 
 oktobra udeležili Virtualnega
Istrskega maratona.

Matjaž in Miha sta se odločila, da
pretečeta razdaljo pol maratona,
Emil, Damjan in Dušan pa razdaljo
10 km. Urša je namesto teka, v
tem času opravila pohod na
Šmarno goro. Matej je odtekel
razdaljo 10 km v svojem domačem
okolju. Sončno vreme in dobra
volja sta botrovala temu, da so
preživeli prijetno in športno
popoldne ter Virtualni Istrski tek
pretekli tudi v duhu gesla »Služimo
prijateljstvu«.

IPA klub Ljubljana je v sodelovanju
s TK Komenda 18. septembra, na
igriščih Teniškega kluba Komenda,
organiziral teniški turnir dvojic za
člane IPA klubov Slovenije.

Več o tem 

https://ipa.si/2020/09/29/ipa-teniski-turnir-dvojic-komenda-2020/
https://ipa.si/2020/09/29/ipa-teniski-turnir-dvojic-komenda-2020/


Ob daljših in hladnejši
novembrskih in decembrskih
nočeh se nam ponuja vse
bolj zanimivo nočno nebo, so
zapisali v Kasiopeji (Skupina za
astronomijo v IPA klubu Štajerska). 

Nad nami lahko na večernem nebu
opazujemo kar pet planetov in
sicer Mars, Jupiter, Saturn, Uran in
Neptun. Na jutranjem nebu pa še
Venero. Mars lahko v novembru
opazujemo skozi večino noči, saj je
bil sredi oktobra v opoziciji (to je
takrat, ko je nebesno telo na
nasprotni strani kot Sonce). Mars
najdemo v ozvezdju Ribi.  

IPA ŠTAJERSKA: PLANETI NA VEČERNEM
NEBU
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Proti koncu decembra pa tam do
2.  ure. Viden je s prostim očesom.
Jupiter in Saturn, oba najdemo v
novembru v ozvezdju Strelec. 

Svetlejši je Jupiter. Oba vidimo s
prostim očesom.  21.12.2020 bosta
v konjunkciji (takrat bosta imela
enako lego na nebu, gledano z
Zemlje) in bosta v
ozvezdju Kozoroga. Tega ne
zamudite, saj se planeta približata
eden drugemu (sta v  konjunkciji )
le vsakih 20 let (naslednjič bo to
leta 2040). 

Za opazovanje ni potrebno čakati
do zimskega solsticija, saj sta že
sedaj oba planeta dokaj blizu
skupaj.

(Venero trenutno najdemo v
ozvezdju Device. Gre za zelo svetlo
nebesno telo na jutranjem nebu, ki
jo lahko opazujemo s prostim
očesom.Uran najdemo v ozvezdju
Ovna. S prostim očesom ga ni
mogoče videti. Potreben bo
daljnogled ali teleskop. 

Neptun najdemo v ozvezdju
Vodnarja. S prostim očesom, niti z
daljnogledom, ga ni mogoče videti.
Potreben bo teleskop.

Član IPA kluba Štajerske Marko
Vidovič je fotografiral letos odkrit 
 Komet C/2020 F3 NEOWISE in zelo
redko vidne NLC Notilucent
oblake.



Srečno, zdravo in varno
2021! 


