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VSE DOBRO V LETU 2022!

Spoštovane članice in člani IPA
Sekcije Slovenija,

ob koncu preteklega leta, ko smo
misli že usmerjali v letošnje leto,
zagotovo nismo pričakovali, da bo
koronavirus tako dolgo vztrajal
med nami. 
K sreči smo v naši IPA sekciji polni
zanosa, optimizma, znamo pa tudi
najti poti do uresničitve zadanih
ciljev. 
Kljub težkim epidemičnim
razmeram smo tudi letos izvedli
mnoge dejavnosti. Izkoristili smo
prav vsak trenutek za druženje, ko
so razmere to dopuščale. Pomerili
smo se v tenisu, ribolovu, podali
smo se na pohode po hribih,
kolesarili in organizirali maraton.
Družili smo se s člani iz tujine,
odpravili smo se na motoristična
potovanja po Sloveniji in tujini. Z
veseljem smo si ogledali spletni
koncert, se pomerili v virtualnem
teku ter organizirali virtualna
strokovna izobraževanja in
predavanja za naše člane. Udeležili
smo se Jadransko–balkanske
konference v Makedoniji in
italijanskega IPA kongresa. 
Vrsto načrtovanih dejavnosti, tako
doma kot v mednarodnem okolju,
pa smo prestavili na čas, ko bo
mogoča izvedba v živo.

Mnogo dogodkov in delovnih
srečanj smo izpeljali s pomočjo
videokonferenc, ki so tudi članom
upravnega odbora omogočale, da
je delo potekalo nemoteno. Tudi
XI. Kongres IPA Sekcije Slovenija
smo izvedli preko spleta in v
hibridni obliki. 

Na kongresu so delegati izkazali
zaupanje našemu delu s
potrditvijo poročil za leti 2019 in
2020 ter programa za leto 2021

Virtualno se je odvil tudi IPA
svetovni kongres, na katerem je
sodelovalo 62 sekcij. Iskreno želim,
da se na naslednjem svetovnem
kongresu, ki ga bodo gostili
španski prijatelji, znova srečamo v
živo. Prav tako si srčno želim
srečanja v živo ob praznovanju 30.
obletnice našega polnopravnega
članstva v mednarodni IPA
organizaciji prihodnje leto. 
Bolj kot kadarkoli prej je bil letos
med nami prisoten čut za
sočloveka. Zaradi razmer so se
mnogi znašli v stiski. S finančnimi
sredstvi iz socialnega sklada smo
pomagali vsakemu, ki se je obrnil
na nas. 

Dragi IPA prijatelji! Vedno,
predvsem pa v težkih in negotovih
časih, smo znali pokazati našo
solidarnost, strpnost, nesebičnost
in požrtvovalnost. Negujte in
ohranite to. Posebej negujte dobro
v sebi in se trudite prepoznati
dobro v drugih. Le tako bomo
lahko še naprej skupaj tkali dober
danes in še boljši jutri. 
»SERVO PER AMIKECO – SLUŽITI
PRIJATELJSTVU« naj ostane
temeljno vodilo pri našem delu. 
Želim vam vesele božične praznike
ter zdravja in zadovoljstva polno
leto 2022!

Jože Senica
predsednik IPA Slovenija
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IPA KONGRES IZVEDLI PREKO SPLETA
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V maju smo uspešno izvedli IPA kongres, ki je prvič v
zgodovini potekal v hibridni obliki. Kongres bi moral
potekati že aprila lani, a smo ga morali zaradi
epidemije prestaviti na letošnje leto.
Upravni odbor sekcije se je tako zbral v Celju, delegati
z vodstvi klubov pa na ločenih lokacijah.
Kongres je otvoril predsednik sekcije Jože Senica, v
svojem nagovoru pa izpostavil izstopajoče dogodke in
aktivnosti IPA sekcije Slovenija. "Navkljub novi
realnosti ob korona virusu, ki nam kroji življenje na
vsakem koraku, je za člani IPA Slovenije razgibano in
pestro leto. Številne aktivnosti so bile zaradi
epidemije preklicane, a s sproščanjem ukrepov, se
bomo znova lahko srečali na katerem izmed številnih
IPA dogodkov", je med drugim dejal predsednik. 
Zbrane je nagovoril tudi generalni direktor policije dr.
Olaj. V svojem nagovoru med drugim čestital IPA
sekciji Slovenije ob 30. obletnici delovanja, pri tem pa
je še posebej izpostavil vrednote, ki nas družijo in
povezujejo v IPA družino ter podprl tudi nadaljnje
sodelovanje s Policijo.
Zbranim je bilo predstavljeno poročilo o preteklem
delu, izpostavljeni najpomembnejši dosežki in
izvedeni dogodki preteklih dveh let. 

Predsednik IPA Sekcije Slovenije Jože Senica in v.d.
generalnega direktorja policije Andrej Jurič sta 26.
januarja podpisala letni načrt sodelovanja med policijo
in združenjem.
Kot sta ob podpisu sporazuma poudarila, je
medsebojno sodelovanje v obojestranskemu interesu in
prispeva k uspešnejšemu opravljanju nalog policije,
krepitvi varnostne kulture, promociji Policije in lažji
izmenjavi mednarodnih izkušenj.

Sprejet je bil tudi program dela zveze za leto 2021
in finančni načrt za leto 2021. izvoljen je bil tudi
predsednik nadzornega odbora Abraham Ferdo.
Predsednik IPA Slovenije Jože Senica se je zahvalil
organizacijskemu odboru kongresa, delovnemu
predsedstvu in delegatom za izkazano zaupanje s
potrditvijo poročil o delu ter potrditvijo programa
dela. “S tem ste potrdili, da smo na pravi poti, da
uresničujemo zadane cilje v skladu s sprejetimi
programskimi usmeritvami in letnimi programi in
da upravičujemo vaše zaupanje pri delu IPA
Sekcije Slovenija. V IPA Sekciji Slovenije, v okviru
upravnega odbora in skupaj z regionalnimi klubi
se bomo še naprej trudili, da bomo zagotavljali
osnovno poslanstvo združenja, služiti
prijateljstvu,” je še dodal.

IPA SLOVENIJA IN
POLICIJA PODPISALI
NAČRT SODELOVANJA V
LETU 2021

Sodelovanje med policijo in njenim mednarodnim
stanovskim združenjem se je v vseh teh letih izkazalo za
zelo pozitivno, saj spodbuja udeležbo aktivnih in
nekdanjih zaposlenih v policiji, v pravosodju ter finančni
upravi pri različnih dogodkih. 



PREDSTAVNIKI IPA LJUBLJANA NA OSREDNJI PROSLAVI 

NA PREVENTIVNEM PREDAVANJU O PROGRAMIH ZA
ZGODNJE ODKRIVANJE RAKA
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Novembra smo z NIJZ izvedli spletno predavanje, na
katerem so bili predstavljeni presejalni programi za
zgodnje odkrivanje raka. Breme raka v Sloveniji se iz
leta v leto povečuje. Kljub izjemnemu napredku na
področju preventive, zgodnjega odkrivanja in
zdravljenja raka, v Sloveniji za rakom letno na novo
zboli okoli 15.000 ljudi in zaradi raka umre več kot 6.000
Slovencev. Vendar pa nekatere rake znamo in zmoremo
uspešno preprečevati ali odkrivati zgodaj. Če raka
odkrijemo zgodaj, je dobro ozdravljiv, zdravljenje manj
obsežno in kakovost življenja boljša. Zato je pomembno,
da se tudi v času epidemije odzovemo na vabilo
presejalnih programov ZORA, DORA in Programa Svit, je
bilo slišati. 

Osrednjo proslavo PU Ljubljana ob
dnevu slovenske policije so žal tudi
letos krojili ukrepi vlade za zajezitev in
obvladovanje epidemije Covid 19.
Zaradi tega se je vodstvo PU Ljubljana
odločilo 16. junija izvesti proslavo po
istem scenariju kot prejšnje leto. To
pomeni, da je bil predviden in izveden
le kulturni program z omejenim
številom prisotnih. Na letošnji
slovesnosti smo tako prisostvovali s po
dvema predstavnikoma iz Kluba
upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca
Ljubljana, PSS Ljubljana in IPA kluba
Ljubljana. 

29.julija 2021 je IPA Regionalni klub Koper 
 rganiziral volilno skupščino v kraju Kubed. Na
skupščini so bili izvoljeni člani upravnega odbora,
nadzornega odbora in častnega razsodišča. Poleg
gostov se je skupščine udeležilo 43 članov IPA RK
Koper iz vrst Policije, Zaporov Koper, FURS-a ter
upokojenih članov. Iz IPA Sekcije Slovenije se je
skupščine udeležil podpredsednik Mihael Burilov. 

Milan Marinšek, podpredsednik IPA RK Koper

VOLILNA SKUPŠČINA IPA KLUBA KOPER 
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NA XIX. KONGRESU IPA ITALIJE

Amadeo Žigon, predsednik IPA
Koper, in generalni sekretar IPA
Slovenija Istvan Lipnik sta se
konec oktobra danes udeležila
XIX. kongresa IPA sekcije Italije,
kjer sta ju pozdravila
predsednik Diego Trolese in
mednarodni podpredsednik.

Po kulturnem programu je
sledila izmenjava spominskih
daril. Srečanje je minilo v
prijetnem in prijateljskem
vzdušju. 

PREDSEDNIK NA SVETOVNEM KONGRESU IPA IEC 2021

Predsednik IPA Sekcije Slovenija Jože Senica se je 7.
10. 2021 udeležil IPA svetovnega kongresa, ki je
potekal prek video povezave.
 
Na spletni strani IPA organizacije so vsa
predstavljena poročila (komisij, generalnega
sekretarja in predsednika komisije). Na kongresu so
bila sprejeta poročila, tudi višina članarine za
naslednje leto (1.48€). Po novem je tudi možnost
izbire drugačnih članskih izkaznic (digitalne kartice),
prav tako iščejo morebitne predloge inovacij pri delu
IPA organizacije. 

Še vedno podpirajo IPA igre, ki so bile v zadnjem
letu odpovedane zaradi pandemije. Ukinja se
program srečanja mladih, ker je prišlo do pogostih
nesoglasij zaradi potrebnih soglasij staršev ali
skrbnikov. Na novo se bodo organizirali seminarji
»Young police officer«.Letos je v načrtu seminar na
Šri Lanki, sledi Nova Zelandija. 

V nadaljevanju so bili obravnavani predlogi
Brazilije za postavitev obeležja v čast policistom in
gasilcem (ni bilo sprejeto), Izraelski predlog za
ukinitev elektronskega glasovanja (ni bilo sprejeto)
in predlog za ustanovitev kriznega komiteja za 5
najmočnejših sekcij (ni bilo sprejeto) ostane pet
najstarejših sekcij. Prav tako ni bil sprejet predlog
Izraela za količina denarja za sekcije, ki
organizirajo kongres (manjše sekcije manj (ni bilo
sprejeto) in predlog, da na volitvah zmaga
kandidat, ki je prejel največ glasov (ni bilo
sprejeto).

V nadaljevanju so se vrstili predlogi za naslednje
svetovne kongrese 2023 ali 2024 Makedonija,
Grčija, Poljska. Na kongresu drugih pomembnejših
zadev ni bilo obravnavanih. Razprava je potekala
predvsem v luči pandemije in posledično
neizvajanja posameznih aktivnosti članov IPE po
vsem svetu.



NA PROSLAVI PU LJUBLJANA OB
DNEVU POLICIJE
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Člana IPA RK Postojna Tomislava
Gönca je tokrat službena pot
zanesla v Albanijo, kjer pa je hitro
našel nove IPA prijatelje.

“V začetku bivanja v Albaniji sem
staknil bakterijsko okužbo in
zaradi zdravstvenih težav ter vseh
okoliščin, v katerih sem se znašel,
sem navezal stike s Doda Skender,
prijateljem iz Tirane, ki pa je tudi
predsednik IPA Albanija. Doda
Skender in Ardijan Zaganjori,
podpredsednik IPA Albanije sta mi
ponudila pomoč, v kolikor bi jo
dodatno potreboval, saj sem se
konec koncev znašel v meni
povsem nepoznani državi.

Naknadno sem bil povabljen na
obisk v Tirano, prestolnico
Albanije, kjer so organizirali 

majhno srečanje združenih sekcij
IPA regija Skodrini, IPA južna
Albanija, in IPA Tirana. 

Tako sem se 19. 11. 2021 odpravil
na sever Albanije, v mesto
Shkoder, kjer sem se srečal s
Vladanom Djurišićem,
podpredsednikom IPA Črna gora-
jug in Ardijanom Zaganjori,
podpredsednikom IPA Albanije.
Pokramljali smo o aktivnostih IPA
sekcij in obnovili prijateljske
odnose. Sledilo je srečanje v
Tirani, ki ga je organizirala IPA
Albanija.

Potekalo je v sproščenem vzdušju,
ob klepetu, plesu in spremljavi
njihove tradicionalne žive glasbe. Z
Dodo in Ardijanom ter še v družbi
Enkeledje Todka, 

generalne sekretarke IPA Albanija,
sem se odpravil v obmorsko mesto
Durrës, kjer smo obiskali tovarno,
proizvodnjo njihovega
tradicionalnega konjaka
“Skenderbeu”. 

Potem pa smo v Durrësu (Drač)
srečali še Biljano Dulović,
predsednico IPA Črna gora,
Dejanom Rakovićem IPA Črna gora
ter Brankom Vukmanovićem.
Obiskali smo tudi turistični
kompleks Grand Fafa Blue Resort,
kjer bo IPA Črna gora organizirala
silvestrovanje in pri tem še
občudovali to njihovo albansko
plažo, oz. “albanski Miami beach”.
In ker se vse lepo enkrat zaključi,
smo se v večernih urah poslovili, z
vabilom na nova srečanja in nova
spoznanstva IPA, ter z lepimi
mednarodnimi spomini.

Tomislav Gönc, IPA RK Postojna

MEDNARODNO SODELOVANJE |  MOJA IPA

ČLAN IPA KLUBA POSTOJNA V ALBANIJI
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Ob praznovanju 3. obletnice
ustanovitve IPA USK Bihać, so se
člani IPA kluba Štajerska, na
povabilo njihovega predsednika
Šera Družiča, udeležili 1.
mednarodnega IPA srečanja BIHAĆ
2021. Srečanje je med 5.11 in
7.11.2021, potekalo v mestu Bihać
v Bosni in Hercegovini,

Na srečanju je bilo prisotnih 20
IPA klubov iz držav BiH, Hrvaške,
Srbije, Bolgarije in Slovenije. Prav
tako je bil na srečanju prisoten 
predsednik vlade Unsko Sanskega
Kantona, g. Mustafa Ružnić.
Na srečanju so se utrjevala že
sklenjena prijateljstva in sklepala
nova. Izmenjavale so se izkušnje in
problemi, ki pestijo policiste.
Ugotovili smo, da imamo vsi enake
ali podobne težave in probleme,
saj je stanje v vseh državah
podobno.

večerja in druženje še s
preostalimi gosti in IPA člani, ki so
prispeli na srečanje kasneje.
Domov smo se vrnili veseli novih
spoznanj in sklenjenih prijateljskih
vezi s kolegi iz drugih držav, katere
bomo vzdrževali še naprej in se
veselili novih srečanj.

Tome Petreski 
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ČLANI IPA KLUBA ŠTAJERSKA V BIHAĆU

Gostitelji so nam razkazali mesto
Bihać, Muzej 1. zasedanja AVNOJA,
Kapitanovo kulo, nato pa so nas
odpeljali do Nacionalnega parka
Una in Štrbački buk. Po prijetnem
a napornem dnevu smo se zbrali v
hotelu Rakić v Bihaću, kjer je
sledilo izmenjavanje priložnostnih
klubskih daril, 

OBISK KOLEGICE Z DRUŽINO IZ MADŽARSKEGA
IPA KLUBA KALOSCA

27. avgusta 2021 je IPA klub
Ljubljana obiskala predsednica IPA
kluba Kalosca Zsuzsa Nemethe
Hangya z družino.

Z IPA Kalosca ima klub Ljubljana
zelo dober prijateljske stike,
predvsem nas njihov klub vedno
vabi na vsakoletne športne
prireditve, ki se jih z veseljem
udeležujemo, ko je to izvedljivo.
Zsuzsa je bila z družino na poti na
Bled, kjer so se zadržali nekaj dni,
vmes pa so se ustavili tudi v
Ljubljani. Sprehodili smo se po
stari Ljubljani, ki jih je očarala.
V prijetnem kramljanju in ne
preveliki gneči v stari Ljubljani je
druženje hitro minilo.

Marjan Prah-Podborški 



   |    9

V mesecu avgustu so se člani IPA
moto sekcije odpravili na
motoristično potovanje v Bosno in
Hercegovino.

Njihov namen je bil vrniti obisk
kolegom – motoristom iz IPA
Sarajevo. "O gostoljubnosti in
prijaznosti domačinov je škoda
izgubljati besede. V času obiska
smo en dan šli z motorji še čez
planoto Romanija in se ustavili v
Višegradu. Fascinirale so nas
dobre ceste in vožnja na
nadmorski višini okoli 800 metrov,
kjer je bilo prijetnih 25 do 28
stopinj, za razliko od vročih 34 do
36 stopinj v dolini in v mestih," so
zapisali.

MEDNARODNO SODELOVANJE |  MOJA IPA

MOTORISTI IPA KLUBA LJUBLJANA OBISKALI
BOSANSKE KOLEGE

"Naslednji dan so nas ob povratku
domov, sprejeli še na Direkciji za
koordinacijo policijskih služb znotraj
entitet BIH. Naš gostitelj, ki je tam
zaposlen, je organiziral 

srečanje in izmenjavo priložnostnih
daril. Seveda je na koncu padla
obljuba in povabilo, da se snidemo,
takoj ko bodo razmere to dopuščale
(ta presneti Covid-19….), so še
zapisali." 
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Med 12. in 14. novembrom  sta IPA Sekcija Severna
Makedonija in regija IPA Skopje gostila VI. Balkansko –
Jadransko IPA konferenco na temo Migrantska kriza in
države Balkansko – Jadranske regije, ki je potekala v
Skopju. Konference so se udeležile delegacije iz 10
držav, ki so del te regije, in sicer ob gostiteljici Severni
Makedoniji še Albanija, Bolgarija, Bosna in
Hercegovina, Ciper, Črna gora, Grčija, Hrvaška,
Romunija in Slovenija. IPA Sekcijo Slovenija je na
konferenci zastopal član UO Karl Petelinšek. Kot
opazovalke so se konference še udeležile delegacije iz
Nemčije, Poljske, Izraela ter IPA regij Severne
Makedonije in prijateljskih mest. 

Prihodu je sledilo uradno srečanje in predstavitev
tujih delegacij in organizatorjev. Program se je
nadaljeval v soboto s konferenco, na kateri so bili
prisotni tudi visoki gostje iz policijske stroke in
ministrstva za notranje zadeve ter predstavniki
Frontexa. Konferenco sta s pozdravnimi nagovori
otvorila predsednik IPA Sekcije Severna Makedonija
Robetino Acevski in predsednik IPA regije Skopje Igno
Stojkov. Sledil je nagovor direktorja Urada za javno
varnost Saše Tasevskega in ministra za notranje
zadeve Olivera Spasovskega, ki je odprl konferenco ter
tako kot vsi govorniki na konferenci izrekel vso
podporo in pohvalo za napredek IPA Sekciji Severna
Makedonija. Poudaril je pomen in upoštevanje ciljev
Mednarodnega policijskega združenja, še zlasti
krepitev prijateljskih vezi med policist po vsem svetu,
spodbujanje mednarodnega sodelovanja in izboljšanje
javne podobe policije. Zelo pomembno je to
sodelovanje pri preprečevanju ilegalnih migracij, ki
potekajo preko ozemelj držav Balkansko-Jadranske
regije. Te poti so še vedno zelo aktivne in aktualne
zaradi geostrateške lege, zato jih migranti uporabljajo
za tranzit iz držav Bližnjega vzhoda in Afrike za dosego
zahodnoevropskih držav. 

VI. BALKANSKO – JADRANSKA IPA KONFERENCA

Iz tega razloga so tudi letos v Severni Makedoniji
nadaljevali s skupnimi operacijami poostrenega nadzora
na južni meji, v katerih so v mešanih patruljah sodelovali
tudi policisti iz osmih gostujočih držav, med katerimi so
bili tudi slovenski policisti. Osrednjo temo konference je
predstavil Igor Manojloski, generalni sekretar IPA regije
Skopje. Preko video povezave je udeležence konference
nagovoril Kyriakos Karkalis iz Grčije, podpredsednik
Svetovne IPA. Poudaril je velik pomen takšnih dogodkov
in pohvalil organizatorje. V nadaljevanju konference sta
Demitriou George in Kyriakos Perikleous iz IPA Sekcije
Ciper predstavila Mednarodni IPA folklorni festival, ki bo
leta 2022 na Cipru. Sledila je predstavitev Vojislava
Dragovića, podpredsednika IPA Sekcije Črna gora, ki je
predstavil IPA športne igre 2022, ki so načrtovane za
mesec maj 2022 v mestu Bar. 

Ob zaključku konference je IPA Sekcija Severna
Makedonija predala zastavo Balkansko-Jadranske
konference Aleksandru Grčiću, predsedniku IPA Bosne in
Hercegovine, ki bo gostila naslednjo konferenco v letu
2022. Po zaključnem govoru predsednika IPA Sekcije
Severna Makedonija je sledila uradna izmenjava daril med
delegacijami in gostitelji. Darilo gostitelja je bilo
posvečeno 10. obletnici IPA Sekcije Severna Makedonija. V
nedeljo je sledila še otvoritev novih prostorov IPA Sekcije
Severna Makedonija in IPA regije Skopje. Odlično
organizirana konferenca in druženje z IPA prijatelji sta
ponovno potrdila slogan naše organizacije »Servo per
Amikeco«. 

Karl Petelinšek 
UO IPA Sekcija Slovenija

Foto: IPA Severna Makedonija



3. MEMORIAL DAMIJANA KUKOVIČA 
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25. septembra 2021 smo obeležili
3. memorial našega dragega
prijatelja, kolega in policista
Damijana Kukoviča, ki je izgubil
življenje v letu 2014 pri opravljanju
svojega dela. 

Zbrali smo se pred PP Litija, kjer je
Damijan služboval, naredili nekaj
fotografij in se v skupini odpeljali
na kraj tragičnega dogodka. Tam
smo mu v spomin prižgali svečko
ter se mu poklonili z minuto molka
in na kratko obudili spomin kaj in
kako se je na tem mestu takrat
zgodilo. V spomin smo naredili
nekaj fotografij in se vsak v svojem
tempu odpeljali na Janče.

Pot nas je nato peljala preko
Šmartnega pri Litiji na Malo
Trebeljevo, Prežganje, Volavlje in
na cilj – Janče (Planinski dom na
Jančah). Pri planinskem domu na
Jančah so nas pričakali sestra
Katja, njen partner in družinski
prijatelj Damijana.

"Hvala vsem udeležencem,
prijateljem, donatorjem in družini
za udeležbo in pomoč pri izvedbi
dogodka, je še zapisal Anže Grom. 



IPA VIRTUALNI TEDEN TEKA 
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Med 14. in 21. februarjem 2021 je bil
v organizaciji socialne komisije
mednarodnega upravnega odbora
(IEC) IPA mednarodne organizacije,
organiziran IPA virtualni tek.
Tekmovalci so izbrali traso in v
navedenem terminu odtekli razdaljo 5
ali 10 kilometrov ter seveda svoj
rezultat posredoval IEC..

Najbolje so se na teku odrezali: 
Karl Petelinšek (9. mesto) – 10km
Urška Robnik (12. mesto) – 5 km
Karl Petelinšek (18. mesto) – 5km
Sodelovali so še Matej Mori, Denis
Hercog, Dušan Bartelj, Robert Kirič in
Uroš Golič.

"Pobuda socialno- kulturne komisije
je naletela na lep odziv članov po
vsem svetu, saj se je teka udeležilo
330 članic in članov iz 40 sekcij," je ob
tem povedal Karl Petelinšek, član IPA
kluba Celje in UO IPA sekcije
Slovenija. "S štartno številko 243 sem
se lotil najprej teka na 5 km in ga 
 odtekel 19. 2. 2021 na atletskem
stadionu v Slovenski Bistrici, pod
budnim očesom hčerke Zale, ki je
prevzela vlogo atletske sodnice in
časomerilke. Po prehodu ciljne črte je
ura pokazala rezultat 19 min 58
sekund, kar je pomenilo 16. mesto
med 140 tekači. Naslednji dan je sledil
družinski izlet v Koper, ki sem  ga
izbral za tek na 10 km v športnem
parku Bonifika. Izbor ni bil naključen,
saj sem na tej stezi v začetku svoje
miličniške, oziroma policijske poti,
pred več kot 30 leti, pretekel veliko
kilometrov in tudi osvojil 6. mesto na
državnem prvenstvu v krosu. Seveda
je danes vse drugače in pesek je
nadomestila umetna masa, ki jo je
bilo potrebno preizkusiti. In kaj je 
 lepšega kot preizkus te steze ob
družinski podpori na IPA tekmi na 10
km, ki se je zaključil z doseženim
časom 40 min in 9 sekund, kar je
pomenilo uvrstitev na 9. mesto med
107 tekači."
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VIRTUALNI TEK NA MUROVICO
2021 

Pohod in tek na Murovico je bil letos izveden že
devetnajstič in za razliko od prejšnjih let je trajal
cele tri tedne. Zaradi epidemioloških razmer in
ukrepov vlade je tek in pohod trajal od 22. marca
do 11. aprila. Za vse zainteresirane je bila
udeležba individualna. Zaradi lepe gozdne poti in
višje na poti še lepšimi razgledi proti ljubljanski
kotlini in reko Savo ni nihče od nas v tistem
trenutku grizenja kolen v strmine Murovice
pogrešal velikih množičnih prireditev. Prireditev
vsako leto konec marca sovpada s kulturnim
praznikom občine Dol pri Ljubljani, ki obeležuje
rojstvo matematičnega genija Jurija Vege v vasici
Zagorica nad Dolskim pri Ljubljani.

Ker v teh nenavadnih časih primanjkuje športno
rekreativnih dogodkov, sem kot organizator ŠD
Partizan Dolsko letos povabil tudi člane IPA klub
Ljubljana kolesarko – tekaške sekcije. Teka smo se
lahko udeležili s pomočjo aplikacije Strava, ki jo
mora imeti udeleženec naloženo na »pametnem«
telefonu ali pa primerni športni uri. S GPS
signalom nam je naprava na točno določenem
odseku trase Murovice izmerila pretečeno pot in
čas ter jo posredovala administratorju ŠD Partizan
Dolsko. Z lepo in zahtevno traso smo se spopadli
trije člani kluba Zlatka Tičar, Mihael Burilov in
Dušan Bartelj.
Seveda pa so drugo leto vabljeni tudi naši
pohodniki in vsi ostali člani kluba IPA Ljubljana.

Bartelj Dušan

Verjetno je že kdo pomislil, da je to spet en tek, ki ga
organizirajo srčni Primorci. Pa ni tako. Ajdovščina je
eden od prvih hribčkov v okolici Ljubljane, če se
usmerite po toku reke Save proti Zasavju. Je v gozd
odet hribček visok 495 metrov prepreden z nešteto
potkami, z rekreacijskim centrom Korant in trim prog
in zato idealno za tekanje po njem.

V soboto, 11. septembra 2021, so tek in pohod
organizirali Tekaški smučarski klub in Turistično
društvo Dol pri Ljubljani ter Športno društvo Partizan
Dolsko. Kot član slednjega sem sodeloval pri izvedbi in
povabil tudi kolege iz mojega drugega kluba IPA kluba
Ljubljana. Trase za tek in pohod so tri v dolžini 11 km,
6 km in 2,5km in zaradi terena dokaj zahtevne. 
Na vabilo sta se odzvala člana IPE Robnik Urša in
Burilov Mihael. Z Miho sva se v tekaških copatah
spopadla z najzahtevnejšo dolžino 11 km, ki nama je s
svojo razgibano traso postregla s kar 450 metrov
višine. Tu lahko za primerjavo povem, da tek na
Šmarno goro nabere 360 metrov višine, vendar pa po
mojem okuse je »lažje« teči neprekinjeno v breg kot pa
okoli Ajdovščine gor in dol. Torej je tek okoli Ajdovščine
je neprimerno zahtevnejši tako po višini kot dolžini.

10. GOZDNI TEK IN POHOD
OKOLI AJDOVŠČINE 



"Po uvodni polovici poti, ki nas je vodila skozi gozd, se
je naenkrat odprl razgled na okoliške kraje, med
drugim na največjo vetrno elektrarno v Sloveniji in
morje. Ob jasnem vremenu je moč pogledati vse tja do
Benetk in Trsta, vendar te sreče nismo imeli, saj je bilo
morje v megli. S čudovitim razgledom smo preko zajl,
verige in klinov nadaljevali vse do vrha. Malo pod njim
skale in melišča je zamenjal čudovit travnik, ki mu
pravijo Pleša in je resnici na ljubo še najbolj utrujajoč
del poti, a na srečo smo ga prehodili hitro, v približno
15 minutah.Na vrhu nas je pričakala nagrada, za katero
je vredno hoditi tudi dlje od ure in pol. Na eni strani
Alpe, na drugi morje in Vipavska dolina, na tretji pa
najvišji nealpski vrh, Snežnik. 

ODPRAVILI SMO SE NA NANOS
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Optimalna temperatura in prijetno sonce sta
botrovala k temu, da smo le še sedli na tla in uživali
v prečudovitem razgledu.Ko nam je začelo kruliti v
želodcu, smo odšli do Vojkove koče, ki se skriva v
objemu gozda, tik pod vrhom, kjer smo se okrepčali
z domačimi dobrotami in malo spočili.
V dolino smo se odpravili po položni poti, do vse
lepših razgledov na Vipavsko dolino, mimo cerkvice
sv. Hieronima, do parkirišča. Še preden smo se
usedli v avto, da bi se zapeljali proti domu, smo se
odločili, da se bomo v tako dobri družbi ponovno
čimprej zbali in ubrali kakšno novo pot in
dogodivščino."

Tome Petreski, IPA klub Štajerska

Člani IPA kluba Štajerska so se novembra odpravili na
Nanos. 

"V jasnem svežem jutru, smo se pričeli zbirati na
izhodiščni točki, na sedežu kluba. Po krajšem
preštevanju smo ugotovili, da zaradi službe nekaj naših
članov ni moglo priti, tako da sva s Tomažem ostala
blažena med članicami nežnejšega spola," uvodoma
zapisal Tome Petreski. "Po krajših pripravah o krajših
pripravah in dogovoru o smeri pohoda, smo se počasi
odpravili v hrib. 

VZPON NA LUBNIK
Sobota, 12. septembra, je bila prijeten dan za “Vzpon
na Lubnik”, ki se ga je udeležilo 115 kolesarjev in 19
kolesark.
Med njimi nas je bilo tudi 8 predstavnikov in 2
predstavnici IPA KLUBA LJUBLJANA. Kolesarji in
kolesarke vseh starosti so se že 10. leto zapored
spoprijeli s 7,2-kilometrskim klancem od Škofje Loke
do Breznice pod Lubnikom, ki ga je najboljšemu
kolesarju uspelo prevoziti v 16. minutah in 49.
sekundah. Cesta, ki je kolesarsko precej oblegana, se
dvigne za 400 metrov, s štartom na mestnem trgu in
ciljem pri okrepčevalnici Nace. Z mestnega trga je po
Poljanski cesti do naselja Podpulfrca najprej potekala
zaprta vožnja, leteči štart paje bil po približno dveh
kilometrih na začetku klanca. “Pri Nacetu” je bila tudi
uradna razglasitev rezultatov in podelitev nagrad. Ob
topli malici smo se tudi prijetno podružili in
aplavzirali dobitnikom pokalov, kolajn, praktičnih
nagrad in tudi najštevilčnejši ekipi ŠD KOLOKA, ki jim
je pripadla posebno sladka nagrada. Z največ
udeleženci so si prislužili dve torti.

To leto so organizatorji tekmovanje želeli
popestriti z duatlonom, kar pomeni, da bi bilo
potrebno teden dni pred “Vzponom s kolesi”
opraviti še s 13, 4 km in 859 višinskih metrov
krožnega trail teka. Žal zanimanja za tovrstno
preizkušnjo letos še ni bilo, mogoče pa koga, tudi
med predstavniki našega kluba, zamika naslednje
leto.
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Ukrepi za zajezitev Corona virusa so
krepko posegli v organizacijo
tradicionalnih in množičnih
prireditev, med katere vsekakor
spada Istrski maraton. Tega
športnega dogodka, ki je bil hkrati
tudi državno prvenstvo IPA sekcije
Slovenije v maratonu smo se redno
udeleževali tudi članice in člani
našega kluba, so zapisali v IPA klubu
Ljubljana.

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. 
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VIRTUALNI ISTRSKI MARATON 2021 
 

Istrskega maratona v virtualni
izvedbi smo se udeležili trije člani
(Dušan, Danijel in Mihael). Izbrali
smo rekreativno dolžino (10 km) in
tako zabeležili že osmo udeležbo te
športno rekreativne prireditve kot
člani IPA kluba Ljubljana.
Čestitke nam za voljo, je še zapisal  
 Dušan, vodja kolesarsko tekaške
sekcije.

Tako je že bil lansko leto sedmi
zaporedni Istrski maraton  najprej
preložen, nato pa izveden v virtualni
izvedbi. Z letošnjim Istrskim
maratonom, žal ni bilo nič drugače.
Traso in dolžino smo izbrali v
svojem okolju in rezultat evidentirali
na eni izmed aplikacij, ki to
omogočajo, ter ga posredovali
organizatorju.

mesto: Jovanovič Aleksander, IPA klub
Ljubljana 
mesto: Povše Dominik, PVD Sever Zasavje  
mesto: Poglajen Franc, PVD Sever Zasavje  

18. septembra 2021 je IPA klub Ljubljana
organiziral ribiško tekmo v lovu rib s plovcem z
naslovom POKAL IPA Ljubljana – Jesenska.

Na tovrstne tekme povabimo tudi člane
stanovskih klubov, ki so v tem tekmovanju
vedno močna konkurenca. Tekmovanja se je
skupno udeležilo 11 tekmovalcev.

Rezultati tokratnega tekmovanja so naslednji:
1.

2.
3.

 
Najtežjo ribo je ujel Jovanovič Aleksander, težko  
kar 4.850 g. 
 
Slavko Škrinjar

RIBIŠKA TEKMA POKALA IPA LJUBLJNA -
JESENSKA



 IPA klub Postojna je organiziral rekreativni kolesarski
izlet.

"Zjutraj smo se dobili pred turistično kmetijo Levar. Tam
smo popili jutranjo kavo ter tako začeli čudoviti sončen
dan. Odpravili smo se z kolesi na pot ob Cerkniškem
jezeru tam je bila večinoma ravnina peljali smo po
makadamu. Ob kolesarjenju smo imeli čudovit razgled
na jezero. V tem jezeru je veliko živali, in te smo si lahko
zelo dobro ogledali. Na otoku je bila opazovalnica za
ptice. Lahko smo jih prepoznali s pomočjo informacij, ki
so bile v opazovalnici. Pot smo nadaljevali proti Rakov
Škocjanu, imeli smo malo vzponov in spustov. Tako smo
bili že malo utrujeni zato smo se ustavili na sladoledu
ter pivu. Vsi skupaj smo se za mizo do dobra nasmejali
in zelo uživali.

Ob kolesarjenju smo se na dihali svežega gozdnega
zraka in opazovali vode, ki so tekle čez gozd.
Kolesarjenje je bilo tudi poučno in ne samo rekreativno.
Med kolesarjenjem smo si izmenjavali mnenja ter smo
se spoznavali," je napisala Lara Loboda.  

NA REKREATIVNEM KOLESARSKEM IZLETU 
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Ob vsem govorjenju smo se nasmejali pri tem vicu:
”Kaj razmišlja kolesar z električnim kolesom in kaj
kolesar z gorskim kolesom? Kolesar z električnim
kolesom razmišlja o bateriji, kolesar z gorskim pa o
pivu.” Smeha definitivno ni primanjkovalo. 

Prekolesarili smo 33,3 kilometra. Ob vsem naporu
smo bili že kako lačni, zato nas je ob prihodu nazaj
čakalo odlično kosilo. Ta dan smo si zapomnili po
krasni družbi, dobri hrani in predvsem čudovitih
pogledih v naravo.

Lara Loboda
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Epidemija Covid je neusmiljena in ne prizanaša
niti organizatorjem športno rekreativnih
dogodkov.
Lani na začetku pohoda nevarnega virusa smo s
strani organizatorja »Poti spomina in tovarištva«
dočakali odpoved pohoda in teka okoli
okupirane Ljubljane, ki je bila utesnjena z
bodečo žico med drugo svetovno vojno. To naj bi
bil že 64. Pohod in tek in od tistega daljnega leta
1957 ni bilo sile, da bi ga ukinilo. Vse ljubitelje  in
navdušence tega enkratnega teka je tako  zelo
presenetila odpoved dogodka. 

Tudi letos, ko se virus nikakor ni želel posloviti,
nam je namesto običajnega tekanja organizator
Timing Ljubljana tolažilno organiziral »Virtualni
tek trojk«. Čeprav tak način teka nima pravega
priokusa na spomin tovarištva med 2. svetovno
vojno, smo se trije člani IPA kluba Ljubljana
vseeno podali na 12,5 kilometrsko razdaljo in s
pomočjo GPS signala zabeležili traso okoli
Šmarne gore. 

Dušan Bartelj

NAŠA POT OB ŽICI

RIBIŠKA TEKMA V LOVU RIB S PLOVCEM V ZAGORSKEM RIBNIKU

RIBIŠKA TEKMA V LOVU RIB S PLOVCEM V ZAGORSKEM RIBNIKU

RIBIŠKA TEKMA V LOVU RIB S PLOVCEM V ZAGORSKEM RIBNIKU

RIBIŠKA TEKMA V LOVU RIB S PLOVCEM V ZAGORSKEM RIBNIKU

RIBIŠKA TEKMA V LOVU RIB S PLOVCEM V
ZAGORSKEM RIBNIKU

6. junija je IPA klub Ljubljana organiziral
ribiško tekmo v lovu rib s plovcem v ribniku
v Zagorju, katerega se je udeležilo 13
ribičev tekmovalcev in en zunanji sodnik.

Rezultati: 
1. mesto Poglajen Franc, PVD Sever Zasavje
(32.600 g)
2. mesto: Povše Dominik, PVD Sever
Zasavje (22.330 g)
3. mesto Eltrin Borut, IPA Klub Ljubljana
(12.270 g)
 
Najtežjo ribo je ujel Dominik Povše (7.710
g). 

Slavko Škrinjar
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Člani kolesarsko tekaške sekcije IPA klub Ljubljana
navdušeno spremljamo kolesarske uspehe naših
kolesarskih asov na največjih dirkah po svetu,
vendar pa v času teh navdihujočih dogodkih
nikakor ne posedamo pred TV. In tako je bilo tudi v
soboto, 4. septembra, ko se je naš as Primož Roglič
suvereno peljal proti skupni zmagi na španski
pentlji Vuelti," so napisali v IPA klubu Ljubljana.
Matevž, Sandi, Miha in Dušan smo se tega dne
zbrali ob 9. uri v Domžalah in v dopoldanskem
času prekolesarili dobrih 90 kilometrov dolgo
krožno pot z nekaj več kot 1000 višinskih metrov.
Nekateri smo si noge ogreli že s prihodom s
kolesom od doma, tako da smo lahko takoj krenili
po planirani trasi na Trojane, Vransko, prelaz Lipa,
Šmartno ob Dreti, Gornji grad, prelaz Črnivec,
Kamnik in z zaključkom v vasi Križ. Seveda pa trase
nismo prevozili v kronometerskem (v kolesarstvu
vožnja na čas) položaju in smo na obeh prelazih
hitrejši počakali počasnejše in na dveh
okrepčevalnicah dodobra raztegnil noge.

IPA KOLO RUNDA 

RIBIŠKA TEKMA V LOVU RIB S PLOVCEM V ZAGORSKEM RIBNIKU
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RIBIŠKA TEKMA V LOVU RIB S PLOVCEM V ZAGORSKEM RIBNIKU

29. TENIŠKI TURNIR POLICE OPEN – DOMŽALE 2021
 

 
 

PU Ljubljana je v sodelovanju z IPA klubom
Ljubljana junija, na igriščih Teniškega kluba
Domžale v Domžalah, organizirala 29.
teniški turnir POLICE OPEN – Domžale
2021.

Turnirja se je udeležilo 32 parov iz vseh
služb policije, MNZ, upokojenci in člani IPA.
V starostni kategoriji moški, katerih skupna
starost obeh tekmovalcev znaša do 95 let,
je nastopilo 14 parov, v starostni kategoriji
moški, katerih skupna starost obeh
tekmovalcev znaša nad 95 let, pa je
nastopilo 18 parov. Turnir se je odvijal po
vnaprej pripravljenem urniku in pravilih
TZS.

Doseženi rezultati:
Moški pari, skupna starost obeh
tekmovalcev do 95 let:
1. Andraž Šegš (SOJ GPU) – Matej Sironič
(IPA Ljubljana),
2. Gorazd Rihtar (CVZ GPU) – Boštjan
Čerenjak (CVZ GPU)
3. Dejan Geder (PU Murska Sobota) –
Marjan Misja (upokojenec)

Moški pari, skupna starost obeh
tekmovalcev nad 95 let:
1. Robert Jankovič (PU Novo
mesto) – Aleksander Ban (PU
Novo mesto),
2. Zlatko Pincolič (PA GPU) –
Matej Domajnko (PU Ljubljana),
3. Drago Kolar (upokojenec) –
Stjepan Kovačevič (upokojenec)

Tolažilna skupina:
1. Bojan Robek (upokojenec)
– Marko Milačič (UKP GPU),
2. Aleš Šebenik (PU
Ljubljana) – Marko Dobaja
(PU Ljubljana),
3. Marko Svet (PU Celje) –
Aleksander Levpušček (PU
Celje).
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Letošnja sezona se je bolj klavrno začela, sploh
kar se tiče skupinskih voženj in druženj nasploh.
Vseeno smo uspeli in 9.maja organizirali
skupinsko motoristično vožnjo," so uvodoma
napisali v klubu. 
"Zbrali smo se na bencinskem servisu v Dolskem,
kjer se nas je zbralo 15 motorjev. Naša trasa je
bila usmerjena stran od obale, kjer se je ta dan
trlo motorjev. Šli smo do Šmartna pri Litiji in nato
čez Veliko Presko in po dolini Sopote in do Radeč.
Pot nas je vodila še čez planoto Brunške Gore,
Šentjanža in Mokronoga do Trebnjega. Po
krajšem postanku smo jo mahnili še čez Dobrnič
in Žužemberk do izvira Krke in po stari cesti v
Grosuplje in domov. Lepa tura, lepa vožnja,
prazne ceste in nekaj postankov, kjer smo se
malo pogovorili in obujali spomine na druženja in
priprave na kakšno od naslednjih tur. Hvala
vsem, ki ste bili z nami!"

NEDELJSKA MOTORISTIČNA VOŽNJA IPA
KLUBA LJUBLJANA 

RIBIŠKA TEKMA V LOVU RIB S PLOVCEM V ZAGORSKEM RIBNIKU
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20. KOLESARSKI VZPON NA ZASAVSKO SVETO
GORO 

Zasavska Sveta gora je 852 metrov visok hrib,
ki se nahaja na levi strani reke Save in se z nje
razprostira lep razgled na Kamniško-Savinjske
Alpe, na Zasavsko hribovje in če dovoljuje
lepo vreme vse tja do našega očaka Triglava.
Gora je dostopna po cesti iz treh smeri in na
tisti iz smeri Zagorja že vrsto let kolesarski
klub Zagorska dolina prireja kolesarsko
tekmo »Vzpon na Zasavsko Sveto goro«.

"V soboto, 7. avgusta 2021, smo se na trasi že
20. vzpona na Zasavsko Sveto goro preizkusili
samo trije od vseh, ki so se nam pridružili na
tej poti tistega čudovitega dne leta 2017, ko
smo bili na prireditvi člani IPA klub Ljubljana
najštevilčnejša ekipa. No, pa pustimo to za
seboj, da je lani vzpon odpadel, kot še
marsikatera druga športno rekreativna
prireditev, zaradi znanih razlogov in je bilo
zato manj motivacije za resno kolesarjenje,
kar se je poznalo na udeležbi. Seveda so bile
tu še omejitve glede izpolnjevanja PCT in tudi
to je marsikoga odvrnilo, da bi preizkusil
svoje sposobnosti na zelo zahtevni trasi
vzpona."

Bartelj Dušan

https://ipa-lj.com/kolesarski-vzpon-na-zasavsko-sveto-goro-2017/
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Prvo julijsko soboto so si člani IPA Kluba
Ljubljana privoščili kolo druženje po Goriških
Brdih, kjer je letos po 20. letih potekal tudi
največji italijanski športni dogodek Giro
d’Italia, pa tudi 4. etapa Dirke po Sloveniji, kar
je za nas kolesarje seveda pomemben
podatek," so napisali v klubu.

"S pomočjo zakoncev Sterle iz IPA kluba Nova
Gorica smo preživeli lep s soncem obsijan
športno-kulturni dan. Temu je botrovala še
dobra volja 14 udeležencev izleta in lepote
Brd. Kolesa smo začeli poganjati v hrib proti
Sabotinu, 609 metrov visokem hribu nad
Solkanom, ki je bil prizorišče srditih spopadov
med 1. svetovno vojno in je do nedavnega
ponosno nosil velik skalnati napis “Naš Tito”.
Preko njega je potekala Soška fronta. Z vrha
hriba je osupljiv panoramski razgled od morja
do Triglava. Pogled seže na Sveto goro,
Škabrijel, Vipavkso dolino, Kras, Furlansko
nižino, Goriška Brda in Julijske Alpe. Po krajši
osvežitvi pri koči na Sabotinu je sledil voden
ogled delno osvetljenih kavern, v katerih so
bili obrambni in bojni položaji, zaklonišča in
zavetišča, pa tudi topniški položaji, od koder
se je streljalo na drugo stran reke Soče. V
spomin na tragične dogodke je v koči manjša
muzejska soba s fotografijami in vojaškimi
predmeti. Sledil je spust do razglednega
stolpa v Gonjačah. Viisok je 23 metrov, ima
144 stopnic, z njega pa se odpre veličasten
razgled na vse štiri strani neba. Ob njem stoji
spomenik žrtvam druge svetovne vojne na
desnem bregu Soče. Pot nas je vodila skozi
vasico Šmartno, slikovito obzidano vas, kjer te
zasvoji utrip ozkih uličic, med starimi, pa tudi
že obnovljenimi hišami, naprej do vinske kleti
Brda, Dobrovo, kjer nas je simpatični vodič
Blaž popeljal v očarljivi svet vina, tudi
arhivskega. Čeprav je rebula tista sorta, ki
najbolj neposredno govori o Brdih, se je
ženski del ekipe najbolj navdušil nad
desertnim vinom Pikolit, ki ga označujejo za
aristokrata med sladkimi vini. Z novimi
vinskimi znanji in po vožnji skozi pravljično
pokrajino smo poiskali še prijetno ohladitev
ob slikovitih koritih v naravnem spomeniku
Krčnik in tako zaključili prijetno druženje v
Goriških Brdih, zakladnici številnih kulturno
zgodovinskih in naravnih znamenitosti.

KOLESARSKO DRUŽENJE NA GORIŠKIH BRDIH 

RIBIŠKA TEKMA V LOVU RIB S PLOVCEM V ZAGORSKEM RIBNIKU
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TRADICIONALNI IPA
PLANINSKI DAN
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IPA RK Gorenjska je letos organizirala že
30. IPA Planinski dan. "Odločitev
upravnega odbora našega regionalnega
kluba je bila, da člani IPA in njihovi
simpatizerji obiščemo Golico. V nedeljo,
19. septembra 2021, smo se udeleženci
zbrali na parkirnem prostoru Kmečki
turizem Pri Betelu. Ob tem smo se
zahvalili prvemu predsedniku IPA kluba
Gorenjske Andreju Žemvi, ki je pred 30-
timi leti prvič organiziral IPA planinski
dan, kljub temu, da takrat Gorenjci še
nismo imeli svojega regionalnega kluba,
smo bili pa zato toliko bolj aktivni pri
ustanavljanju IPA sekcije Slovenije. 

Planinski dnevi pa vse od leta 1991 nikoli
niso bili odpovedani. Po uvodnem
nagovoru predsednika kluba Otoviča je
pohodnike nagovoril še vodja pohoda
Stanislav Ficko. Po uvodni kavi ali čaju
smo se odpravili na Golico.
Organizatorji smo poskrbeli, da so se
udeleženci v koči na Golici ogreli z
domačim čajem, nato pa se vrnili v
dolino. Vrnili smo se po isti poti, na
kmečki turizem Pri Betelu kjer smo imeli
kosilo in nadaljevanje družabnega
popoldneva. Vsak udeleženec je prejel
tudi spominsko majico. Žal pa je tudi
letos napovedano slabo vreme preprečilo
večjo udeležbo, saj je precej naših članov
odpovedalo svoj prihod zaradi napovedi
obilnejšega deževja."
 
Vinko OtovičTENIŠKI TURNIR DVOJIC 

IPA klub Ljubljana je v sodelovanju s TK Komenda 9.
septembra 2021 na igriščih Teniškega kluba Komenda
organiziral teniški turnir dvojic za člane IPA klubov
Slovenije. 
Zaradi upoštevanja priporočil NIJZ za preprečevanje
okužbe z boleznijo COVID-19, je bilo število prijav omejeno
na 32 tekmovalcev. Turnirja se je udeležilo 16 tekmovalcev,
člani IPA kluba Ljubljana in IPA kluba Gorenjska. Žrebanje
parov je bilo izvedeno po »šampanjec« sistemu pred
vsakim kolom do finala.

Končni vrstni red:
1. mesto: Matej Sironič – Zlatko Pincolič,
2. mesto: Franc Bračič – Jože Sironič
3. mesto: Matej Skočir – Aleš Pravdič in
4. mesto: Ljubo Rogljevski – Marko Dobaja
 
Franc Debeljak
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"Tako kot lansko leto, smo se tudi letos člani IPA kluba
Štajerska odločili, da se 26. avgusta udeležimo
organiziranega pohoda na naš najvišji vrh Triglav. Tako
smo se ponovno zbrali ob 3. uri in se še zaspani, odpravili
v smeri Rudnega polja, od koder smo načrtovali vzpon," je
uvodoma napisal Tome Petreski. 

"V ranem jutru smo se začeli vzpenjati po gozdni, dokaj
strmi poti. Nahrbtniki so bili težki, a mi smo vzdržali, saj
so bila pričakovanja velika. Po klančku gor, po klančku dol
smo se sprehodili nad planino Konjščica in prispeli do
našega prvega postanka pri Jezercu, majhni dolinici med
Viševnikom, Malim in Velikim Draškim vrhom in Toscem.
Ko smo se odžejali in naužili lepot narave, smo se
odpravili proti Studorskem prevalu, ki se dviga dobrih
dvesto višinskih metrov nad Jezercem. Od tu naprej pa
nas je pot vodila po pobočjih Tosca.

Končno smo na naše veliko veselje uzrli kraj, kjer smo se
namenili zaužiti naš zajtrk – Vodnikov dom. Tam smo si
odpočili, pojedli sendviče in zaužili primerno tekočino. Ko
smo odrinili smo ugotovili, da se je lagoden sprehod
končal; pričel se je prvi resnejši vzpon. Za nami je bilo že
nekaj ur hoje, nahrbtniki so bili še vedno enako težki in mi
smo pričeli kazati znake utrujenosti. Po skalnati poti smo
prispeli do naslednjega postanka – Konjskega prevala, ki
je dobil svoje ime po konjih, ki so iz Krme oskrbovali tako
Planiko kot Kredarico. Na Konjskem prevalu smo si
privoščili drugo okrepčilo, naredili nekaj fotografij in se
odpravili naprej po poti prek Kalvarije. Kdor je že hodil po
njej ve od kod ji ime. Pot je strma, kamenje se ti melje pod
nogami. Srečali smo se tudi s prvimi klini in zajlami.
Po naporni hoji smo končno prispeli do koče na Kredarici,
kjer smo takoj zagledali znane obraze pohodnikov,
nekdanjih sodelavcev in sošolcev. Tega dne je bil namreč
organiziran 22. tradicionalni pohod na triglav za
zaposlene v policiji. Sledil je odmor, okrepčilo, pogovor ter
priprava na vzpon na vrh.

ŠTAJERCI NA TRIGLAVU
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Kljub tremi in malo straha smo se med številnimi
klini in zajlami prebijali naprej proti vrhu. Pogled v
dolino je bil vratolomen zaradi česar je bil
adrenalin kar visok. Z njegovo in medsebojno
pomočjo pa smo prispeli do Malega Triglava, ter po
skalnatem pobočju na vrh do Aljaževega stolpa.

Odprl se nam je čudovit razgled, ki je kar klical po
fotografiranju. Ko smo zadokumentirali naš prihod
na najvišji vrh Slovenije, smo pričeli dokumentirati
še naš krst, saj je z nami bila naša članica Leja, ki se
je vzpona udeležila prvič. 

Med potjo domov smo ponovno slišali veselo
žvižganje svizca. Pot navzdol je bila prav tako
naporna, vendar tega nismo čutili, saj so nas
nekatere izjave naše Leje tako nasmejale. 

Vsi smo se varno in zadovoljni vrnili domov, za kar
je zaslužen vsak posameznik s svojo poslušnostjo
in disciplino, prav tako naš vodič, ki nas je dodobra
seznanil z navodili in napotki, ki so zelo pomembni
pri tako zahtevnem vzponu. Ob slovesu smo si
obljubili, da se bomo še naprej dogovarjali in
odpravljali na različne pohode, kjer bomo skušali
privabiti še več IPA članov.

Še enkrat hvala vsem, vidimo se na naslednji turi."

Tome Petreski



NA RATITOVCU
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Planinsko pohodna sekcija IPA
kluba Ljubljana je 30.oktobra 2021
organizirala dvodnevni planinski
izlet na Ratitovec v Škofjeloškem
hribovju.
V jutranjih urah smo se zbrali člani
kluba, sorodniki in simpatizerji ter
se odpravili proti najvišjemu vrhu
Škofjeloškega hribovja. Pri cerkvi
na Prtovču smo pustili svoje vozilo
in nadaljevali naš pohod. Pot čez
Po(v)den je bila zaprta zaradi
sečnje gozda, zato nismo mogli
narediti planirane krožne poti.
Našo pot smo tako nadaljevali po
poti čez Razor, do Krekove koče na
Ratitovcu in naprej do Gladkega
vrha.
  

ČLAN IPA SLOVENIJE
USPEŠEN NA
MEDNARODNEM
ATLETSKEM
TEKMOVANJU

Med 20. in 22. 8. 2021 je v Sarajevu potekalo
VII. Mednarodno IPA srečanje.

V okviru srečanja je potekalo tudi tekmovanje
v atletiki, in sicer v teku na 1.500 m, ki se ga je
udeležil tudi Karl Petelinšek iz IPA Sekcije
Slovenija. V močni konkurenci je osvojil 4.
mesto.

Čestitke!

  



4. septembra 2021 sta IPA Klub Ljubljana in PD Preddvor
organizirala planinski pohod na Cojzovo kočo na
Kokrškem sedlu in na Mlinarsko sedlo. Pohod sta vodila
Mateja Udovič in Tone Vozelj.

"Ob sedmi uri smo se zbrali na parkirišču pred
Suhadolnikom. Po uvodnem Matejinem pozdravu nas je
10 (6 članov IPA ) pohodnikov krenilo navkreber, najprej
mimo Suhadolnikove kmetije in kmalu smo zavili levo v
gozd. Naslednje križišče z markacijami nas je usmerilo
spet levo čez Taško. Pred vzponom po zavarovani poti
smo pospravili palice v nahrbtnike in previdno hodili po
klinih ter se držali za jeklenice. Neverjetno hitro smo
pristali na ravnici, kjer smo spet zavili levo proti grapi. Pot
nas je vodila naravnost navzgor, sčasoma je postala
vedno strmejša. Opazovali smo levo ostenje Kočne, desno
so se že videli obrisi Kalške gore, pogled na kočo se nam
je odprl tik pred sedlom. Pomalicali smo in po krajšem
postanku nadaljevali pot naprej, saj je bilo pred nami še
precej hoje.
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PLANINSKI POHOD NA COJZOVO KOČO NA
KOKRŠKEM SEDLU IN NA MLINARSKO SEDLO
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Zavili smo po skupni poti za Grintovec in Skuto, ki
pa se kmalu razcepi na dvoje, tokrat smo zavili
desno proti Skuti. Vzponu je kmalu sledil spust, kjer
smo že drugič pospravili palice in se previdno
ponovno ob pomoči jeklenic in klinov spustili v
kraljestvo skalovja in kozorogov. Naslednji del poti
se je spet vzpenjal do bivaka pod Grintovcem,
Samo odžejali smo se in nadaljevali z zadnjim
delom vzpona do Mlinarskega sedla. Če nas je do
Mlinarskega sedla razveseljevalo sonce, smo na
drugi strani zaman iskali češko kočo, saj smo lahko
opazovali le meglo. Privoščili smo si malico in spet
brez obotavljanja spustili nazaj po isti poti, najprej
do bivaka in nato do Cojzove koče.
Zdaj smo si privoščili več časa in predvsem dobrot,
od Kokrškega lonca do sladkih kremnih rezin. Pot
nazaj v dolino je bila precej lažja, saj pred nami ni
bilo več vzponov, pa tudi jeklenice smo zamenjali
za spust po hudourniški grapi. Za konec nas je
presenetila Mateja Udovič s planinskimi knjižicami
30 vrhov za 30 let Slovenije, ki smo se jih vsi
razveselili. Za nami je bilo 10 ure hoje, ki so med
pogovorom minile neverjetno hitro, čudovito
vreme, ki ga niti meglice na vrhovih niso pokvariti,
odlično vodenje in srečna vrnitev v dolino, pa še
presenečenje z idejami za nove pohode.
Zaradi zagotavljanja maksimalne varnosti in
spremenljivih razmer na poti sem predtem opravil
ogledno turo in ocenil, da načrtovana pot povsem
ustreza naši ciljni skupini."



KOPANJE V LEDENIH VODAH – SI UPAŠ? 
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Ko se nekateri grejejo v dobro podloženih plaščih in z
volnenimi kapami, se drugi pripravljajo na ledeno
osvežitev. Med njimi je tudi član IPE, sicer tudi
predsednik RK Postojna Stanislav Šajn, ki smo ga
prosili, da nam bolje predstavi koristi zimskega
kopanja v ledenih vodah.

»Skozi življenje so me vedno privlačili preizkusi
samega sebe. Mraz je v današnjem času en velik strah,
čeprav so še naši starši večino leta hodili bosi, živeli v
večjem mrazu kot mi, mame in babice so perilo prale
na zaledenelih potokih.

Pred tremi leti sem se za novo leto, ker se zaradi
službenih obveznosti (ogleda kraja umora in
obdukcije) nisem mogel udeležiti novoletnega skoka v
morje, odločil, da sprostim nakopičeni stres in skočim
kar v Cerkniško jezero. Nekaj malega sem prebral na
spletu, videl da za ljudi ni to nič nevarnega in da to
počne na tisoče ljudi po svetu in, kopalke, brisačo pa
gremo. Uporabil sem tudi merilec srčnega utripa, da
vidim, kako bo srce reagiralo na tak šok. S sinom sva
odšla na jezero, da ne bom čisto sam, razbil sem malo
ledu in se v snegu oblekel v kopalke. No pa da vidimo
če preživim. Ja prvi potop oziroma dva, saj sem bil
prvič v vodi dobro minuto, se malo sprehodil in si nato
privoščil še dobri dve minuti, so mi uspele. Srce je bilo
obremenjeno kot pri normalnem, lahkem teku, utrip
do 130, občutki, ko sem se segrel pa so bili evforični,
navdušujoči, občutil sem sebe in bil srečen.

Prvi potop mi ni dal miru in začel sem raziskovati,
prišel do Emila Ledenka, kateri je to že bolj
poglobljeno raziskoval in začel širiti to znanje v
Sloveniji. Dogovorila sva se za kratek seminar in začel
sem obiskovati Kamniško Bistrico. Reden trening
dihanja in vsakodnevno tuširanje z mrzlo vodo je
postalo stalnica. Odziv telesa je bil hvaležen, boljša
regeneracija po treningih, boljše počutje, lažje
spopadanje s stresi v naši službi, ki so na trenutke zelo
veliki.
Ta metoda je danes najbolj poznana kot Wim Hof
metoda, saj je Wim Hof povezal stare tibetanske in
jogijske metode, od Tummo meditacije in Pranayame –
razne tehnike dihanja in zadrževanja diha, v preprosto
metodo, katero se lahko današnji človek nauči v nekaj
dneh in uživa dobrobiti teh prastarih metod, po želji
pa lahko z raziskovanjem potuje še globje, bližje k sebi.
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Ja, za večino »normalnih« ljudi je to
nepredstavljivo, vendar, če si dovolimo stopiti
ven iz cone udobja, katera se je že nevarno
skrčila na domači kavč in temperaturo med 20 in
28 stopinj, če odstopa, že uporabimo klime,
radiatorje…, nas narava in naše telo nagradi z
boljšim zdravjem na telesnem, fizičnem kot tudi
psihičnem nivoju. Sama dihalna tehnika in nato
meditacija v mrzli vodi nam v telesu sproži kup
zdravilnih procesov – telo razkisamo, napolnimo
s kisikom do zadnje celice, porabimo nakopičeno
zalogo kortizola, ki je znan kot tihi ubijalec in
ostale stresne hormone, izloči pa dopamin,
serotonin in ostale pozitivne hormone, ki nam
telo zdravijo in pomladijo.

Tudi kot član skupina za psihološko pomoč v
Policiji, kot policijski zaupnik, vidim v tej metodi
orodje, kjer lahko posameznik, za lažje
spopadanje z našim stresnim poklicem veliko
sam naredi za svoje celostno zdravje.

Naše gibanje je postalo že dobro poznano,
Ledena družina in Pingvini, večkrat smo že
omenjeni v raznih medijih, prijatelj Emil Ledenko
redno vrši seminarje, razširjeni smo po celotni
Sloveniji, čedalje več je tudi IPA prijateljev na
naših potopih, po socialnih omrežjih vidim, da se
te zdrave metode poslužuje čedalje več članov
IPA tudi drugje po Evropi in svetu.

V treh letih se mi je pridružilo veliko
somišljenikov s katerimi kot Notranjski pingvini
raziskujemo našo naravo, izvire, slapove, jezera,
iščemo zdravje v naravi, v sebi. Zavedamo se, da
smo v prvi vrsti za svoje zdravje odgovorni sami
in poleg zdravja na fizičnem nivoju, z bolj
naravno prehrano si gradimo zdravje na vseh
nivojih, zdrav duh v zdravem telesu.

Stanislav Šajn, IPA Postojna



Srečno, zdravo in varno
2022! 


