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

konec leta je čas, ko se ozremo po opravljenem delu in si začrtamo naloge za naprej. Ob tej 
priliki se Vam zahvaljujem za pomoč in podporo pri vodenju in delu v IPA sekciji Slovenije. 
Izjemno cenim prispevek vsakega člana, ki je dragocen ne glede na obseg. Tudi v naslednjem 
letu nas čakajo številne pomembne naloge, kjer bo sodelovanje in podpora še kako pomem-
bna.  

V letu 2016 smo v celoti izvedli program dela in dosegli zastavljene cilje. Skladno s program-
skimi usmeritvami in konkretizacijo le-teh smo uredili pravne akte sekcije, ki so pomembni za 
njeno delo. Posebna komisija pripravlja tudi predlog novega statuta, ki bo po široki in temelji-
ti obravnavi članstva v regionalnih klubih v sprejem predložen delegatom na IX. kongresu IPA 
sekcije Slovenije oktobra 2017. Posebno skrb bomo namenili pripravi programskih usmeritev 
za delo sekcije v obdobju od leta 2017 naprej, kjer bomo opredelil tudi sprejeta stališča na 
61. IPA svetovnem kongresu, ki je potekal od 4. do 9. 10. 2016 v Aucklandu na Novi Zelandiji. 

Letos smo praznovali 25. obletnico delovanja naše sekcije. Osrednja slovesnost je bila v času 
od 8. do 10. 4. 2016 v Rimskih Toplicah. Obiskale so nas številne delegacije IPA sekcij iz tujine, 
v posebno čast pa nam je bil obisk ministrice za notranje zadeve gospe mag. Vesne Győrkős 
Žnidar in generalnega direktorja Policije gospoda Marjana Fanka. 

Delo sekcije je bilo intenzivno tudi na področju mednarodne dejavnosti. Posebej je potrebno 
omeniti konferenco IPA sekcij Mediteranskih držav, konferenco IPA sekcij Srednje in Vzhodne 
Evrope in Balkansko-Jadransko konferenco. Številne mednarodne aktivnosti izvajajo tudi 
naši IPA regionalni klubi. Več informacij o našem delu in dogodkih dobite na naši spletni 
strani www.ipaslovenija.org. Intenziteta dela na mednarodnem področju se bo nadaljevala 
tudi v letu 2017. 

Oktobra 2017 bomo organizirali IX. kongres naše sekcije. Izbrali bomo novo vodstvo in si 
zadali nove naloge in cilje. 

Tudi na člane in prijatelje v stiski nismo in ne bomo pozabili. Če so se znašli v stiski in so potre-
bovali pomoč, smo jim pomagali tudi s finančnimi sredstvi, če je bilo to potrebno, saj imamo 
za ta namen ustanovljen socialni sklad. Dodeljevanje finančne pomoči poteka skladno s spre-
jetimi pravili. 

Zavedamo se, da so dobri medsebojni odnosi ter dobri odnosi med policisti in državljani po-
rok za uspešno delo. Prav zato smo in bomo pri delu še večjo skrb namenili prijateljstvu, med-
sebojni pomoči in sodelovanju ter zakonitemu delu ob spoštovanju temeljnih človekovih 
pravic in svoboščin. Geslo SERVO PER AMIKECO - SLUŽITI PRIJATELJSTVU bo še naprej 
vodilo našega dela.

Sodelovanje s Policijo je zelo dobro. Sodelovanje poteka na partnerskem principu, na te-
melju podpisanega sporazuma o medsebojnem sodelovanju v okviru objektivnih možnosti. 

Vesele božične praznike in srečno, uspešno ter vse dobro v novem letu 2017. 

NAGOVOR

Stanislav FICKO                                                                                        
Predsednik    
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V okviru programskih usmeritev  je ena izmed nalog 
oziroma dejavnosti tudi mednarodno sodelovanje 
IPA sekcije Slovenije na vseh področjih. Ena izmed 
glavnih dogodkov v mednarodnem sodelovanju je 
tudi udeležba na svetovnih kongresih. 
Letos se je kongres odvijal v Novi Zelandiji, in sicer v 
mestu Auckland , ki je bil že 61. 
in ga je organizirala IPA sekcija Nova Zeledija, in sicer 
od 4.10.2016 do 9.10.2016.
Omenjenega kongresa se je, kot predstavnik IPA 
sekcije Slovenije, udeležil mednarodni delegat Mar-
jan PRAH-PODBORŠKI. 

Uradni del kongresa je bila svečana otvoritev v mestni 
hiši v Aucklandu, kjer je bil pripravljen kulturni pro-
gram s pozdravi župana mesta Auckland, direktorja 
Policije Nove Zelandije in predsednika IPA sekcije 
Nove Zelandije. 
Kulturni program so popestrili pripadniki staroselcev-
Maori, ki so s svojim plesom in petjem navdušili vse 
prisotne v dvorani mestne hiše. 
Po svečani otvoritvi in obvezanem uradnem foto-
grafiranju  so se delegati sestali na popoldanski seji 
svetovnega kongresa.
Po uradnem sprejetju dnevnega reda se je kongres 
tudi formalno pričel. 
Kongresa se je udeležilo 59 sekcij, od tega sta se že 

prej opravičili sekciji Andora in Bocvana. Andora je 
pooblastila špansko sekcijo za glasovanje, Bocvana 
je pooblastila Južno Afriko, da glasuje namesto njih. 
Naknadno je IPA sekcija Belgije pooblastila tudi 
Nizozemsko, ostale sekcije pa niso sporočile razlogov 
za svojo odsotnost.

Letošnji kongres ni bil volilni, zato je bil dnevni red 
oziroma program temu primerno tudi obravnavan.
Kot na vsakem kongresu so bila podana poročila 
mednarodnega predsednika Pierre-Martin Moulina, 
generalnega sekretarja, poročila predsednikov posa-
meznih komisij, poročila obeh blagajnikov in poročila 
predstavnika ustanove iz Gimborna.
Kongres je potekal po napovedanem dnevnem redu, 
tako da so bile vse točke v času kongresa obravna-
vane in sprejete kakor tudi predlogi, ki jih je pred-
lagal mednarodni izvršilni odbor. Na kongresu se je 
predstavila tudi novozelandska policija z dvema za-
nimivima temama, in sicer organiziranje novozeland-
ske policije v času potekanja specialnih dogodkov in 
mobilnost moderne policije v Novi Zelandiji.

Nekaj ostalih najpomembnejših točk kongresa :

• Delegatom je bilo pojasnjeno, da je v brazilski sekciji 
prišlo do sporov na zadnjem kongresu, kjer se kandi-
data za predsednika sekcija nista strinjala z izborom 
na volitvah. Spor se je nadaljeval vse do sodišča, ki 
je odločilo, da se morajo volitve ponoviti. Zaradi ne-
soglasij je 5 regij ustanovilo svojo sekcijo, tako da sta 
trenutno v Braziliji ustanovljeni dve sekciji, kar pa je 
proti pravilom mednarodne sekcije. Okoli te zagate 
je bilo izpostavljenih kar nekaj mnenj, tako da je bil 
sprejet sklep, da se o začasni izključitvi ne bo razprav-
ljalo, dokler IEB ne dobi natančnih pojasnil oz. poročil 
o dejanskem stanju v IPA sekciji Brazilija. (Ob tem zan-
imivost, da je bilo kar nekaj članov IPA Brazilije, ki so se 
udeležili “IPA friendship”, vendar ni bilo sogovornika, 
ki bi pojasnil nastalo situacijo.) Mednarodni blagajnik 
je navzoče delegate tudi obvestil, da IPA Brazilija še 
ni poravnala v celoti vseh obveznosti do mednarodne 
organizacije. 

61. SVETOVNI IPA KONGRES – Auckland, 
Nova Zelandija 2016 

Skupinska fotografija

Marjan PRAH-PODBORŠKI
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• Delegati so z večina glasovi sprejeli predlog IEB o 
dokončnem izbrisu sekcije Mozambik iz svetovne or-
ganizacije, saj do sedaj nobeni od pooblaščenih sekcij 
s strani IEB ni uspelo vzpostaviti kontakta s sogo-
vorniki iz Mozambika. Obenem je bil sprejet sklep, 
da se kljub izbrisu pooblasti IPA sekcijo Swaziland, da 
poskuša priti v stik s člani IPA sekcije Mozambik. Mo-
zambik dolguje mednarodnemu blagajniku 3,500 €.

• Predsednik Moulin je tudi pojasnil nastalo situacijo v 
turški sekciji. Očitno IPA sekcije Turčije kot taka ne ob-

staja več. Predsednik ima sicer nekaj stikov, to je 
pa vse, kar je mogoče. Kdaj bo IPA članstvo v Turčiji 
zaživelo, nihče ne ve povedati. Zaradi tega tudi ni bil 
poravnan dolg do mednarodne organizacije.

• Od ostalih manjkajočih sekcij je bila izpostavljena IPA 
Mehike, s katerimi mednarodna pisarna že nekaj časa 
nima stikov oz. ne morejo priti v stik z odgovornimi v 
omenjeni sekciji.
• Na kongresu je bila v mednarodno organizacijo 
sprejeta Kolumbija, v imenu katere se je za sprejetje 
v stanovski stan zahvalil predsednik IPA Kolumbije Pe-
dro nel Delgado ACOSTA.

Zadnji dan kongresa je bila izvedena t.i delavnica, kjer 
so smo bili delegati razvrščeni  v skupine, tema de-
lavnice je bila: “Uči se danes od včeraj za jutri”. Največji 
poudarek je bil, kako spodbuditi novo članstvo, kako 
sodelovati med mladimi in starejšimi člani, kako se ak-
tivno vklopiti v civilno družbo.
Na podlagi teh ugotovitev bo izdelano poročilo, ki naj 
bi bilo nekakšen vodič vsem članicam IPA o nadaljn-
jem razvoju te organizacije.
 

Zaključna misel :
IPA Nova Zelandija se je po svojih močeh potrudila 
organizirati ta kongres, ki pa je bil drugačen od os-
talih. Cena kongresa je bila visoka (računi še pridejo), 
vsi smo bili mnenja, da so bile cene previsoke, or-
ganizatorji so bili zelo špartanski ...niti na otvoritvi niti 
na zaključni večerji niso ponudili kozarca alkoholne 
pijače ... voda iz pipe, vse ostalo smo si morali kupiti 
sami (steklenica vina v hotelu je bila 40 €, steklenička 
piva 8 € itd ...) tudi ob dobrodošlici so samo povedali, 
kaj ne smemo in česa se moramo držati oz. upoštevati 
... .zelo profesionalno, nečutno .. .daleč od reka “Servo 
per Amikeco”.
Vsa hrana je bila vsak dan enaka, saj so jo samo za nas 
udeležence in spremljevalce pripravljali posebej in ne 
v skupni restavraciji kot za ostale goste ...
In na splošno: Nova Zelandija je zelo draga!

Mednarodni predsednik IPA Pierre-Martin Moulin in pred-
stavnik Slovenije

Potek konference
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Med  9. in 11. septembrom 2016 je v organizaciji IPA 
sekcije Makedonije v Skopju potekala 2. Balkansko 
- Jadranska IPA konferenca. Konference so se poleg 
naše sekcije udeležili gostitelji iz Makedonije ter pred-
stavniki IPA sekcij BiH, Grčije, Hrvaške in Bolgarije. 
Prisotni pa so bili tudi predstavniki IPE iz Srbije (Kos-
ovo Pomoravlje), ki so prišli na povabilo organizatorja 
IPA regionalnega kluba iz Skopja. 
Omenjene konference sva kot predstavnika IPA sekci-
je Slovenije udeležila predsednik IPA sekcije Slovenije 
Stanislav Ficko in podpredsednik Vinko Otovič.
Prvi dan po prihodu vseh delegacij oz. gostov so or-
ganizatorji organizirali sprejem v hotelu Continental v 
Skopju, v katerem smo se nastanili. 
 
Naslednji dan se je ob 9.00 uri pričel uradni del 
konference, ki je bil v zgradbi Porta Makedonije, 
ki simbolizira makedonsko neodvisnost. V njej so 
konferenčne dvorane. Namenjena pa je tudi sklepan-

jem porok. Konferenco je s pozdravnim govorom 
odprl predsednik IPA sekcije Makedonije Robertino 
Aceski. V otvoritvenem delu konference je sodelovala  
še mednarodna predsednica profesionalne komisije 
May-Britt Rinaldo, ki se je zahvalila za povabilo ter 
vsem prisotnim prenesla pozdrave mednarodnega 
predsednika  Pierra-Martina Moulina. Vesela je tudi, 
da se na tak način družijo posamezne IPA sekcije. 

Po obeh pozdravnih nagovorih je generalni sekretar 
IPA sekcije Makedonije Kiril Hađi Eftimov napovedal 
temi, ki bosta obravnavani. Tako smo poslušali  pre-
davanje Zorana Petkoviča, ki je predstavil zanimivo 
temo: Mediacija v Policiji, še posebej pa mediacija v 
policijskih postopkih ter kako se s to problematiko 
soočajo v Makedoniji. 

2. IPA Balkansko - Jadranska konferenca v  
Skopju v Makedoniji 

V družbi s predsednikom IPA sekcije Makedonije na sprejemu

Porta Makedonije

Vinko Otovič, Stanislav Ficko

Naslednjo tema z naslovom Rizičnost, negotovost se 
je ravno tako nanašala na delo v Policiji in policijskih 
postopkih. Predstavil pa jo je Daniel Stojanovski.

Po zaključeni razpravi se je predsednik makedonske 
sekcije še enkrat zahvalil vsem prisotnim ter najavil 
naslednjo 3. Jadransko – Balkansko konferenco, ki 
bo v Grčiji. Predstavniki Grčije so potrdili organizacijo 
konference v letu 2017. Predsednica IPA sekcije Bol-

6 DEJAVNOSTI UPRAVNEGA ODBORA



December 2016

garije pa je potrdila, da bo njihova sekcija organizator 
omenjene konference v letu 2018. 
Po zaključku konference smo si ogledali znamenitosti 
v centru Skopja, kjer smo imeli tudi kosilo. 

   

 
V nadaljevanju smo se odpeljali proti hribu Vodno. 
Nad centrom mesta Skopje se namreč vzpenja nekaj 
več kot 1000 m visok hrib Vodno. Od polovice hriba je 
do vrha speljana kabinska žičnica. Na samem hribu, 

ki ponuja edinstven pogled na mesto Skopje, je pla-
ninski dom, nad njim pa se dviguje največji milenijski 
križ na svetu, ki je visok 86 m. Obljubljeno je, da bodo 
že naslednje leto dobili dodatno povezavo s kabinsko 
žičnico, ki bo obiskovalce na hrib Vodno odpeljala 
kar iz centra Skopja. Na območju hriba Vodno smo si 
ogledali novo, leta 2013 narejeno Etno vas Nerezi. Gre 
za prikaz dejavnosti v vseh regijah Makedonije. Vsaka 
regija je predstavljena s svojo značilno hišo, v kateri je 
urejen muzej, v pritličju s dejavnostmi, ki so značilne 
za tisto regijo, v nadstropjih hiš pa se izvaja hotelska 
dejavnost.

Zvečer smo imeli v restavraciji v mestni četrti Gazi 
baba organizirano večerjo, kjer so nam postregli z 
njihovimi značilnimi jedmi. Sledila je tudi izmenjava 
daril.

V nedeljo sva se zahvalila gostiteljem za njihovo gos-
toljubje in prijetno druženje ter se skupaj z medn-
arodno predsednico profesionalne komisije May-Britt 
Rinaldo med čakanjem na letalo ogledala svečanost 
ob imenovanju matere Tereze  za blaženo. V zgodnjih 
jutranjih urah smo doživeli potres, v letališki zgradbi 
pa smo med čakanjem na letalo doživeli še hujšega, 
ki je dodobra zamajal zgradbo in ustvaril paniko pri 
potnikih. 

Otvoritev konference

Na kosilu

Izmenjava daril

Skupinski posnetek
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18. Nacionalni kongres IPA 
sekcije Italije
Milan Marinšek, Amedeo Žigon

Večer se je nadaljeval pozno v noč

Na podlagi sklepa UO IPA sekcije Slovenije sva se Mi-
lan Marinšek in Amedeo Žigon udeležila 18. Nacional-
nega kongresu IPA sekcije Italije, in sicer od 20. 10. do 
23. 10. 2016 v kraju Alghero na otoku Sardinija v Italiji. 
Kongresa se je poleg delegatov udeležilo še 6 del-
egacij iz Evrope (Slovenija, Avstrija, Romunija, Grčija, 
Švica in Anglija).

Na letališče v Alghero na otoku Sardinija smo prispeli 
pozno popoldne iz Rima. Na letališču so nas počakali 
člani IPA IX. Delegacije Sardegna, z avtobusom so nas 
odpeljali v center mesta Alghero v Hotel Catalunya. V 
IPA recepciji v hotelu so nama dali propagandni mate-
rial Sardinije in program za goste.  Pred večerjo smo 
se sprehodili po starem mestu.  Ob 20.30 uri smo im-
eli v manjši jedilnici hotela večerjo. Po večerji smo bili 
prosti.
         

prapor IPA sekcije Italije in italijanska zastava, odšli 
500 metrov naprej proti staremu centru mesta, kjer 
smo se ustavili pred spomenikom padlim v I. svetovni 
vojni. Delegacija IPA sekcije Italije je tu položila venec.     

Od tu smo vsi skupaj odšli v samostan Svetega 
Frančiška, kjer je bila v dvorani svečana otvoritev XVI-
II. Nacionalnega kongresa IPA sekcije Italije. Nagovore 
so imeli predsednik IX. Delegacije IPA Sardegna An-
tonio Careddu, duhovnik- kurat IPA sekcije Italije ter 
predsednik IPA sekcije Italije Diego Trolese.

Po otvoritvi smo se sprehodili do lokala Caf Movida, 
kjer smo imeli zakusko. Ob 12.30 uri smo se vrnili v 
hotel, kjer smo imeli kosilo v hotelski restavraciji. 
Ob 15.00 uri so delegati IPA sekcije Italije odšli nazaj 
peš v samostansko dvorano, kjer je bila otvoritvena 
slovesnost in prvo zasedanje kongresa. Gostje pa smo 
ob 15.30 uri odšli peš v staro jedro mesta Alghero, ka-
mor nas je vodila policistka v civilu. Hodili smo po istih 
ulicah kot v dopoldanskem času v mimohodu (para-
di). Ogledali smo si le še muzej morskih koral. Ta ogled 
smo zaključili okrog 19.00 ure in odšli v hotel. 

Ob 20.00 uri nas je čakal avtobus, ki nas je okrog 
21.00 zapeljal na kmečki turizem Tenute Delugu, ki 
se nahaja 30 km iz mesta v smeri letališča Alghero. 
Na kmečkem turizmu se je praznovala 54. obletnica 
ustanovitve IX.  Delegacije IPA Sardegna. Med večerjo 
je nastopil moški pevski in folklorni zbor Coro di Ittiri, 
ki je zapel več pesmi v jeziku Sardinije.        
Po zajtrku v hotelski restavraciji smo odšli pred ho-

Po zajtrku v hotelski restavraciji smo se gostje in dele-
gati zbrali pred hotelom ob 9.00 uri ter odšli na glavno 
ulico v Alghero, ki poteka  ob morju,  kjer so nas post-
avili v kolono in tujim delegacijam izročili nacionalne 
zastave. Od tu smo vsi v koloni, na čelu katere sta bila 
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tel, kjer smo pospremili delegate IPA sekcije Italije, 
ki so odšli v dvorano samostana na drugo zasedanje 
kongresa. Mi kot gostje bi morali ob 8.30 uri oditi v 
pristanišče, kjer bi se vkrcali na ladjo, ki bi nas odpel-
jala na ogled znamenite Neptunove jame. Žal smo že 
prejšnji večer slišali govorice, da izleta z ladjo ne bo, 
ker je bilo morje preveč razburkano. Namesto tega so 
nas vkrcali na avtobus in nas odpeljali ob obali vse do 
rta, kjer lahko prideš peš do Neptunove jame po 700 
stopnicah. Žal smo imeli  le 30 minut časa, čeprav je 

potrebno za ogled jame in vse stopnice najmanj 2 uri, 
tako da smo se razočarani odpeljali nazaj v hotel.    

V  hotelu smo imeli kosilo in prosto popoldne. Pop-
oldne so nas vprašali, če bi proti plačilu vseeno šli z 
ladjo pogledat Neptunovo jamo, kar bi vsakega stalo 
samo 27,00 evrov, kar smo prijazno odklonili. Peš smo 
se ponovno odpravili po mestu Algheo. 
Zvečer naj bi že ob 19.20 uri odpotovali z avtobusi na 
večerjo v restavracijo Villa Loreto, vendar se je tudi tu 
zavleklo še za eno uro, kar je na jugu Italije običajno. 
V restavraciji  Villa Loreto je bila svečana večerja ter 
razglasitev novega upravnega odbora IPA sekcije Itali-
je,  in sicer predsednik Diego Trolese, 1. podpredsed-
nik Mirko Ciccarese; 2. podpredsednik Aldo Carriola, 
3. podpredsednik Antonio Adornato, generalna sek-
retarka Laura Giacomini, 1. podsekretar Milco Cipullo, 

2. podsekretar Susanna Gaudenzi, blagajnik - zaklad-
nik Salvatore Puglisi in namestnik blagajnika Franc-
esco Spadaro. 
Po razglasitvi novega UO, ki bo vodil IPA sekcijo Italije 
4 leta, so podelili priznanja zaslužnim posameznikom 
ter izpeljali izmenjavo daril s tujimi delegacijami in 
njihovimi delegacijami (regionalnimi klubi), ki so ob-
likovane po deželah, in sicer jih je 22. 
Večer se je zaključil z veliko torto, z italijansko glasbo 
60-ih let prejšnjega stoletja in veliko pijače ter plesa.      

Po zajtrku smo bili ob 9.00 uri na avtobusu, ki naj bi 
nas odpeljal na letališče, vendar smo se odpeljali šele 
ob 10. uri. Poslovili smo se od gostiteljev in tujih de- 
legacij že v hotelu, tako da smo se pravočasno vkrcali 
na naše letalo za Rim in nato po daljšem čakanju še na 
letalo za Ronchi pri Trstu. Zvečer nekaj po 20. uri smo 
bili že doma.   
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Na podlagi vabila IPA sekcije Madžarske in sklepa do-
pisne seje UO IPA sekcije Slovenije sva v času od 8. do 
10. septembra 2016 delegacijo IPA sekcije Sloveni-
je sestavljala Mihael Burilov in Manfred Kepe. Po 
napovedanem programu 25. obletnice IPA Madžarske 
je bil četrtek predviden za prihod delegacij, nastan-
itev in večerjo z ogledom Budimpešte z ladje. Petek je 
bil predviden za svečano akademijo in ogled zname-
nitosti v Budimpešti, sobota pa za odhod delegacij.    

Po nastanitvi v hotelu Benczur (VI. okrožje Budimpešte) 
in krajšem odmoru so nas z avtobusom odpeljali do 
Donave. Tu smo se vkrcali na eno izmed številnih ladij 
in ob ogledu znamenitosti Budimpešte večerjali ob 
glasbi. Po večerji je sledil zabavni program. Na ladjo 
smo se vkrcali skupaj z udeleženci prijateljskega ted-
na, tako da za dobro voljo in spoznavanje novih IPA 
prijateljev ni bilo ovir.  

sledil ponovno nastop godalnega orkestra. Zaključek 
svečanosti je bil odhod zastave. Po odhodu zastave je 
bila v predverju dvorane predvidena zdravljica in ko-
silo. Ker ni bilo v programu posebej predvidenega ter-
mina za izročitev spominskih daril, sva poleg ostalih 
čas med zaključkom in zdravljico izkoristila za predajo 
spominskega darila naše sekcije.  
Po kosilu smo odšli na ogled madžarskega parlamen-
ta. Ob vodenem ogledu smo bili poleg posebnosti 
madžarskega parlamenta seznanjeni tudi z zgodovi-

25. Obletnica IPA Madžarske 
v Budimpešti 
Mihael Burilov, Manfred Kepe

Svečana akademija je bila v petek v hotelu Benczur. 
Otvoritev se je pričela s prihodom zastave in igranjem 
madžarske in IPA himne, ki jo je zaigral orkester polici-
je. Sledil je kratek nagovor, potem pa nastop priznane-
ga godalnega orkestra s solistom. Po nekaj skladbah 
godalnega orkestra je sledil govor predsednika IPA 
Madžarske. Ob tem smo se z minuto molka poklonili 
vsem, ki so izgubili svoja življenja na dolžnosti in dan 
prej preminulemu predsedniku IPA Kalosca, ki je umrl 
po težki bolezni. Sledil je nastop orkestra madžarske 
policije. Svečanost se je nadaljevala s podelitvijo 
številnih priznanj IPA sekcije Madžarske. Med njimi so 
podelili tudi dve posthumni priznanji. Po podelitvi je 

no Madžarske. Vredno je omeniti, da ima parlament 
že od samega začetka lastno varovanje, posebnost 
izvajalcev varovanja pa je, da so oblečeni v tradicion-
alne uniforme. 
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Po ogledu parlamenta je bil predviden odhod na večerjo z družabnim programom. Iz centra so nas odpeljali na 
enega izmed gričev nad Budimpešto. Lokacija gostišča je bila odlična, saj je bil pogled na Budimpešto enkraten. 
Večerja z značilnimi jedmi Madžarske in kulturnim programom, ki ga je izvedla folklorna skupina in tradicionalni 
ansambel Madžarske, ki igra po lokalih (violine, bas in čembalo), je hitro minila. Okoli polnoči smo se odpravili 
nazaj v hotel.  V soboto po zajtrku sva se poslovila in krenila nazaj proti Sloveniji.
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IPA Južna Afrika prireja 14-dnevno srečanje mladih. 
Ogledali si bodo zgodovinske znamenitosti, spoznav-
ali prebivalce in običaje v tej deželi. 

Kdor bi želel spoznati Južno Afriko in je star 16 ali 
17 let, naj starši ali stari starši (člani IPE Slovenije) 
oddajo prijavnico, ki jo dobijo na spletni strani IPA 
sekcije Južne Afrike. Cena 14-dnevnega izleta je 
ZAR22,000.00 (ZAR–South African Rand). Ob prijavi, 
najkasneje do 3. Februarja 2017 je potrebno plačati 
10,000.00 (ZAR), ostali znesek pa do 31. marca 2017 
(prevoz v to ceno ni vključen). 

IPA sekcija Slovenija bo prijavila enega mladostnika. 
Nihče od otrok ne more biti dvakrat udeležen na 
srečanju mladih.

Prijavijo se lahko otroci ali vnuki članov IPA sekcije 
Slovenije s plačano članarino za tekoče leto.

Vse ostale informacije lahko dobite pri podpredsed-
niku IPA sekcije Slovenije Vinku Otoviču, na telefonu 
041 742 890 ali vinko.otovic@telemach.net . 

Vinko Otovič
Podpredsednik IPA sekcije Slovenije

Prosim vas, da s prijavo pohitite, prej ko boste vložili 
prošnjo in oddali prijavnico, več možnosti boste imeli 
za uspešno prijavo. Skupno število vseh udeležencev 
je namreč 64 in se popolnjuje po prispelih prijavah.
Če bo prijavljenih več kandidatov, bo o prijavi odločal 
upravni odbor IPA sekcije Slovenije v mesecu decem-
bru 2016. 

Rok za prijavo je 20. 12. 2016.

Skenirano prijavnico in soglasje staršev pošljite 
na email  Vinka Otoviča.

Več o tem najdete na spletni strani: 
 
http://ipasafrica.co.za/main/iyg2017/

Servo per amikeco!

SREČANJE MLADIH 2017 – 
OBVESTILO
Na spletni strani IPA sekcije Slovenije je objavljen razpis za srečanje mladih v letu 2017. V naslednjem letu bo or-
ganizirano srečanje mladih v Južni Afriki med 29. julijem in 13. avgustom 2017.
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Naslednji dan smo bili na obisku pri gorski reševalni 
službi, ki deluje kot javna  služba pod okriljem države. 
V javni službi deluje 105 poklicnih  gorskih reševalcev 
in preko 120 prostovoljcev. Stroške  reševanja v gorah 
financira država.  Delujejo v skupinah po  osem v treh 
izmenah. Zelo dobro sodelujejo z  vsemi  gorskimi 
službami  sosednjih držav in tudi s
slovenskimi gorskimi reševalci.  Veliko  dela namenja-
jo inovacijam in preizkušanji novih metod  reševanja 
v gorah.

V muzeju nacionalnega parka Stare Tatre smo videli 
veliko živali, ki  živijo tudi pri nas in imajo  popolnoma  
enaka imena.

Ob 20.uri smo zaključili druženje s svečano večerjo v 
prijetnem okolju hotela Trigan,  Nagovoril nas  je tudi 
novo izvoljeni predsednik IPA sekcije Slovaške, s kate-
rim smo si izmenjali  spominska darila in si zaželeli vse 
dobro v nadaljnjem skupnem delu . 

Od 3. 11. do 6. 11. 2016 je v kraju Štrbske  Pleso v 
visokih Tatrah na Slovaškem Podgorica potekal na-
cionalni kongres  IPA sekcije Slovaške. Kongresa so  
se udeležile povabljene delegacije IPA sekcij s Češke, 
Poljske, Madžarske, Avstrije in Slovenije. IPA sekcijo 
Slovenije sta predstavljala Istvan Lipnik in Alojz Hrnčič.

Vse aktivnosti so potekale po predhodno izdelanem 
programu.  V petek, 4.11.2016, smo se  predstavniki 
sekcij ob 10. uri skupaj z delegati kongresa zbrali v  
kongresni dvorani hotela Trigan.  

Predsednik  Peter Vigh  je pozdravil vse prisotne goste 
in  delegate. Nagovoril nas  je tudi poveljnik splošne 
policije, predstavnik  Ministrstva za notranje zadeve in 
predsednik upokojenih policistov. V imenu gostov sta 
prisotne nagovorila predstavnika češke in avstrijske 
delegacije.

Delegati skupščine so pričeli z delom.  Goste  so 
odpeljali   na štiriurni  pohod in ogled Starih Tater do 
višine 2000 metrov in temperaturo pod nič stopinja-
mi celzija. Na sredini poti so nam pokazali spominsko 
pokopališče, vgrajene plošče v kamen,  vsem, ki so v 
teh gorah izgubili življenje. 

Nacionalni kongres IPA sekcije 
Slovaške 
Istvan Lipnik
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pomagajo v aktivnostih IPA sekciji Hrvaški. Klubi so 
do sedaj zabeležili 14.771 članov.  Aktivnih članov v 
letu 2016 pa je 7.564. Letni vpis je med 1200 in 1500 
članov. Upad članstva pa je 7 % na letni ravni. 
Aktivno delujejo tako na domači kot mednarodni  
ravni. Uspešno so opravili  sponzorstvo  IPA sekciji 
BIH in Makedoniji. IPA sekcija Hrvaška bo leta 2021 
gostiteljica svetovnega kongresa IPA. Na svetovnem  
kongresu v Novi Zelandiji  2016 so IPA sekciji Hrvaške  
podelili  priznanje za najbolj vsebinsko aktivno sekci-
jo v organizaciji.
Svečane večerje ob petnajsti obletnici sekcije se je 
udeležilo okoli 130  udeležencev. Ob prijetni glasbi in 

petju ženske klape Luka smo si ogledali tudi modno 
revijo agencije iz  Reke.

IPA sekcija Hrvaške je skupaj z vsemi udeleženci dos-
tojno proslavila svojo 15. obletnico
ustanovitve in uspešnega dela. Uspešno delo jim v 
prihodnosti želi tudi avtor članka.

V  Opatiji je, 19. novembra 2016, potekala slovesnost 
ob  petnajsti obletnici ustanovitve IPA sekcije Hrvaške. 
Praznovanja  so  se na povabilo IPA sekcije Hrvaške 
udeležile IPA sekcije iz Italije,  Madžarske, Makedoni-
je,  Črne Gore, Bosne in Hercegovine in Slovenije. IPA 
sekcijo Slovenije sta predstavljala predsednik sekcije 
Stanislav FICKO in Generalni sekretar  Istvan Lipnik .

Vse aktivnosti so potekale po predhodno izdelanem 
programu.  V soboto, 19. 11. 2016, smo se  predstavni-
ki sekcij ob 10. uri skupaj z delegati klubov  zbrali v  
kongresni dvorani hotela Adriatic.  Predsednik Miljen-
ko VIDAK   je pozdravil vse prisotne goste in  delegate. 
Pozdravila nas je predstavnica  Ministrstva za notranje 
zadeve, načelnica Policijske uprave Primorsko - Goran-
ske in podpredsednik  župana, županije Primorsko – 
Goranske.  Podelili so priznanja  posameznim polici-
jskim vodjem zaradi  podpore sekciji in klubom pri  
promociji ciljev  IPE.

Posebne plakete z oznako petnajste obletnice ustano-
vitve IPA sekcije Hrvaške so  bile podeljene vsem 
gostujočim sekcijam, policijski upravi in županiji Pri-
morsko –Goranski.
 
IPA sekcija Hrvaška je bila ustanovljena  2001 v Malin-
ski na otoku Krku. V mednarodno organizacijo je bila 
sprejeta na Norveškem 2003 kot 63. članica. Danes 
deluje  v organizaciji 20. klubov, ki delujejo v vseh  
regijah Hrvaške. Člane imajo iz aktivnih in upoko-
jenih  pripadnikov MNZ, rezervnega sestava policije 
in častnega članstva oz. občanov, ki podpirajo in  

Petnajst  let  IPA  sekcije  
Hrvaške  
Istvan LIPNIK, Generalni sekretar
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IPA ples ob dnevu žena 
2016
Božidar Pezdevšek, predsednik IPA Kluba Celje

Tudi letos smo izvedli že tradicionalni IPA PLES OB DNEVU ŽENA. Zbrali smo se 6. marca v Hotelu Žonta v Šentjurju, 
najprej na uradnem delu – občnem zboru IPA KLUBA Celje, kjer smo pregledali delovanje in aktivnosti društva v letu 
2015 ter sprejeli program dela za leto 2016, nato pa  smo pričeli z družabnim delom. 

IPA PLESA OB DNEVU ŽENA  se je udeležilo 82 članov, članic in IPA prijateljev. Že med večerjo nas je z odličnim 
programom pričel zabavati ANSAMBEL LIPOŠEK, plesišče  pa so že zavzele tudi prve plesalke in plesalci. Predsed-
nik IPA Kluba Božidar Pezdevšek je vsem predstavnicam nežnejšega spola čestital ob prihajajočem dnevu žena in 
se jim zahvalil za razumevanje in podporo moškega dela članstva.  Dobra volja vseh udeležencev, dober program 
ANSAMBLA LIPOŠEK,  profesionalnost ter prijaznost osebja Hotela Žonta so poskrbeli, da so najvztrajnejši vzdržali 
do zgodnjih jutranjih ur. Takšna druženja zagotovo veliko pripomorejo k širjenju našega mota »servo per amikeco«, 
zato bomo s takšnimi aktivnostmi nadaljevali tudi v naslednjih letih. 
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Tudi v letošnjem letu smo člani IPA Dolenjska in Bela 
krajina nadaljevali druženje s prijateljskimi klubi iz 
IPA Srbije. Tokrat smo z namenom vzpostavljanja še 
trdnejših vezi z našimi IPA prijatelji organizirali izlet v 
Kragujevac, ki je potekal med 27. in 29. 5. 2016. Ideja o 
nadaljevanju prijateljskih obiskov v Srbiji je bila spreje-
ta na druženju, ki smo ga imeli lani v Vranju. Dokončna 
odločitev je bila nato sprejeta na skupščini članov v 
letu 2016.

Odhod avtobusa iz Novega mesta je bil v četrtek ob 
24.00. Ob pogledu na polno zaseden avtobus  ter neka-
tere »prekaljene« izletnike in nekaj novih obrazov je 
bilo jasno, da izlet ne more spodleteti. Že prvi kilometri 
so nakazali dobro vzdušje. Na avtobusu je zadišalo po 
svežem pecivu in belokranjski pogači, vse to pa smo 
poplaknili z vini z dolenjskih in belokranjskih vinogra-
dov in razkužili z namočenimi »rožicami«. 

Po prestopu hrvaško-srbske meje je sledil krajši pos-
tanek, kjer smo se okrepčali s specialitetami izletnikov 

in spili prvo jutranjo kavico ter pot nadaljevali proti 
Topoli. Na poti se nam je pridružila tudi simpatična 
turistična vodnica, ki se je z nami družila vse tri dni. V 
Topoli smo si ogledali Karađorđev grad, zgrajen v ob-
dobju od 1811 do 1813. Karađorđe Petrović je bil vodja 
prve srbske vstaje in je kot prvi vladar Srbije prinesel 
prenovljeni gospodarski in kulturni razvoj Topoli. V 

neposredni bližini stoji cerkev Svete Matere božje, bolj 
poznana kot Karađorđeva cerkev. Gre za svojevrsten 
zgodovinski spomenik in dokaz burnih dogodkov v 
tistih krajih. Več o samem gradu in cerkvi najdete na 
http://www.topolaoplenac.org.rs/turisticka-ponuda/
kulturno-nasledje/karadjordjev-grad.html. Po ogledu 
kulturnih znamenitosti smo se zapeljali še do bližnjega 
Oplenca na ogled Kraljeve vinske kleti, ki je ena izmed 
najstarejših vinskih kleti v Srbiji. Leta 1931 jo je post-
avil Aleksander Karađorđevič. Posebnost vinske kleti 
je edinstvena kolekcija vin iz časa Karađorđeviča, ki se 
že več kot 80 let hranijo na globini 12 metrov v kralje-
vskih kleteh. Potrebno je priznati, da ima degustacija 
vin, ki so nam jo pripravili gostitelji, v takšnih prostorih 
posebno draž. Več o sami vinariji najdete na http://vin-
sketure.rs/kraljeva-vinarija/.

Pot smo nadaljevali v Kragujevac, kjer nas je pred 
policijsko upravo Kragujevac sprejel načelnik polici-
jske uprave. V nadaljevanju so nam predstavili svoje 
delovanje ter nam pokazali tudi nekaj delovnih pros-

torov. Po besedah načelnika so s stanjem varnosti na 
njihovem območju zadovoljni. 

Po končanem ogledu policijske uprave smo se pozno 
popoldne odpravili v hotel Šumarica, ki s svojo lepoto 
očara vsakega obiskovalca. Hotel, ki je zgrajen v tradi-
cionalnem stilu, je od centra mesta oddaljen 3 kilome-

Izlet v Kragujevac
Željko Zrilič
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tre. Njegova lokacija v neokrnjeni naravi in globoko 
v objemu dreves predstavlja idealen kraj za počitek 
in rekreacijo. Po krajšem počitku smo se odpravili na 
večerjo v eno izmed restavracij hotela, kjer smo si s 
predstavniki IPA Šumadija izmenjali spominska darila 
in se družili dolgo v noč.
Po sobotnem zajtrku smo se odpravili do boljšega se-
jma t.i. buvjak, ki so ga na novi lokaciji v Kragujevcu 
odprli leta 2008. Na lepo urejenem prostoru lahko po 
zelo ugodnih cenah vsak obiskovalec najde kaj korist-
nega.

Ob 12.00 uri smo se z našo vodnico odpravili na ogled 
nekdanje tovarne Zastava (sedaj FIAT) oziroma muze-
ja Stara Livnica. Poslopje Livnice je zgrajeno po vseh 
standardih evropske industrijske arhitekture. Leta 
1953 je prišel pod zaščito države in je vpisano v reg-
ister kulturne dediščine. Livnica je prenehala z delom 
leta 1968. Od leta 1973 naprej pa je v teh prostorih 
tovarniški muzej, ki nosi ime Stara Livnica. Tematika 
muzeja je zgodovina in razvoj tovarne z izložbo vseh 
proizvodov in številnih fotografij. Poleg tega prika-
zuje pomen vojne tovarne za kmetijsko-ekonomski, 
družbeno-politični in kulturni razvoj, tako Kragujevca 
kot celotne Srbije. Več o muzeju Stara Livnica na http://
www.muzej-topolivnica.rs/.

Po ogledu so nam gostitelji namenili nekaj prostega 
časa, ki smo ga izkoristili za samostojen potep po mes-
tu. Večer smo s člani IPA Kragujevac preživeli v etno selu 
v Arandželovcu, kjer je ob dobri hrani, domači narodni 
glasbi in dobrem vzdušju druženje trajalo dolgo v noč.
Polni lepih vtisov smo se v nedeljo po zajtrku odpravili 
še v Beograd na ogled muzeja »kultnega« stadiona 
Marakana ter samega stadiona, ki ga uporablja no-
gometni klub Crvena zvezda. Štadion je bil zgrajen leta 
1963. Največje število gledalcev je bilo zabeleženo
23. 4. 1975 na tekmi z Ferencvarošom, ko je bilo 
prodanih 96.070 vstopnic, po neuradnih podatkih pa 
naj bi bilo na štadionu približno 110.000 gledalcev. 
Z novimi varnostnimi zahtevami in modernizacijo 
v okviru katere so bila ukinjena vsa stoječa mesta, 
znaša sedanja kapaciteta stadiona 55.538 sedežev. Po 
končanem ogledu so nas gostitelji povabili še na ko-
silo v pristno srbsko restavracijo, kjer smo se naužili 
domače srbske kuhinje.

Po obilnem kosilu smo se v popoldanskih urah od-
pravili proti domu in v večernih urah prispeli v Novo 
mesto. Ob dobrem vzdušju, ki je vladalo na avtobusu, 
smo seveda sklenili, da se naslednjo leto ponovno 
srečamo na IPA izletu.

Na povabilo predsednika IPA Udine, Gianfranco Canci, 
sva se člana IPA RK Postojna Jernej Visočnik in Tomislav 
Gönc, med 8.in 11. septembrom udeležila tradicional-
nega dogodka »Friuli Doc« v Udinah. 
 
Na omenjenem dogodku sva se srečala s predstavniki 
IPA Udine, Polizia Municipale Udine, s policisti in člani 
IPA sekcij iz Nemčije, Poljske, Češke in Avstrije.  
 
 V soboto dopoldan je sledil uradni sprejem pri županu 
mesta Udine. Pri tem smo se vsi udeleženi policisti 
predstavili v uniformah in se nato sprehodili po centru 
mesta, kjer je potekala že 22. vinsko-kulinarična pri-
reditev »Friuli Doc«. Ta prireditev je tudi ena izmed nji-
hovih največjih praznikov v sami regiji Friuli in v mestu 
Udine.

IPA srečanje v Udinah
Tomislav Gönc, IPA RK Postojna
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Zraven Atomiuma je park Mini-Europe, v katerem so 
makete stavb iz držav Evropske unije. Sprehod po tem 
parku smo pustili za naslednji obisk Bruslja.
 
Zapeljali smo se proti hotelu, ki je bil v strogem centru 
mesta. Privoščili smo si malo osvežitve in se napotili 
na ogled nekaterih znamenitosti starega dela mesta. 
Ena izmed najbolj znanih je »Maneken Piss«, skulptu-
ra fanta, ki lula. Skulptura je tam od leta 1618. Takrat je 
bila ta fontana še del mestnega vodovoda. 

Zanimiv je podatek, da skulpturo ob različnih 
priložnostih odenejo v priložnostna oblačila. V svoji 
garderobi jih ima več kot 900. Med njegovimi oble-
kami je tudi slovenska narodna noša.
  

Na poti nazaj smo šli še enkrat mimo Maneken Pissa. 
Tokrat je bil oblečen v eno izmed svojih oblek. Nismo 
pa uspeli razvozlati, kaj naj bi obleka predstavljala.
Napotili smo se na glavni trg. V nočnih urah je bil po-
gled na lepo okrašena pročelja stavb prav čaroben. 
Trg obkrožajo cerkev, palače cehovskih združenj in 
dvorec. Mimo slavne trgovine s čokoladami Godiva 
smo se napotili še globlje v stari del mesta. Sprehodili 
smo se po najstarejšem nakupovalnem središču na 
svetu, pokriti ulici »Galeries Royales Saint-Hubert«. 
Tu se druga ob drugi vrstijo trgovine z izdelki znanih 
blagovnih znamk. Bila je pozna popoldanska ura, a je 
bilo kljub temu v nakupovalni ulici zelo živahno.

Ko smo spomladi dobili obvestilo, da IPA Gorenjske 
pripravlja izlet po zahodni Evropi, je predviden datum 
postal trdno zasidrana točka na koledarju.
Obetal se je ogled zanimivih mest. Miku zanimivosti 
je nasproti stala množica kilometrov. A je pač tako, da 
je za nekaj lepega doživetja vredno malo potrpeti.
In tako je prišel prvi november. Avtobus je ob osmih 
zvečer skoraj prazen odrinil iz Ljubljane. Na postankih 
v Škofji Loki, Kranju, Radovljici in na Jesenicah se je 
korakoma zbrala celotna odprava. Skozi Karavanški 
predor smo se napotili proti zahodu. Medtem ko je 
avtobus nabiral kilometre, smo mi počasi utonili v 
spanec.

Pred nami je bila dolga pot. Prijetna družba in postan-
ki so jo naredili bolj za prijetno doživetje kot za breme. 

V popoldanskih urah smo prispeli v Bruselj. Takoj 
smo se napotili na ogled znamenitosti, ki je ostala po 
svetovni razstavi l. 1958. Atomium je 102 metrov vi-
soka konstrukcija, ki jo tvori devet krogel, med sabo 
povezanih s hodniki in predstavlja 165-milijonov krat 
povečano podobo osnovne celice kristala jekla.

Z IPA Gorenjsko v Bruselj, London in 
Strasbourg
Zlatko Matič
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Po kratkem počitku smo se napotili na ogled london-
skih znamenitosti. Za hitrejše premikanje po mestu 
smo uporabili podzemno železnico. Nekateri izmed 
nas smo bili prvič,v Londonu zato je naš vodnik Jure 
na železniški postaji v bližini hotela izvedel »učno 
uro« uporabe podzemne železnice. 

Ko smo na postaji Picadilly Circus izstopili iz tunela 
podzemne železnice, je bila zunaj že noč. Na trgu Pic-
cadily Circus so pročelja stavb »okrašena« z ogromni-
mi svetlečimi reklamami. Pogled na svetleče reklame 
in kip Amorja sta priljubljeni tarči fotografskih apara-
tov obiskovalcev Piccadily Circusa.
 
Skozi gnečo sprehajalcev smo se sprehodili do trga 
Trafalgar Square. Na tem trgu je spomenik admiralu 
Horatiu Nelsonu, ki je vodil angleško ladjevje v bitki 
pri Trafalgarju in v njej premagal združeno špansko in 
francosko mornarico. V bitki je bil ranjen in za posledi-

cami ran je hitro umrl. Stolp, ki ga pazijo štirje veliki 
bronasti levi, je visok 52 m, na njegovem vrhu pa je 
Nelsonov kip.

Avenija Mall je namenjena ceremonijalnim povorkam, 
npr. kronanju, porokam, pogrebom ipd. Na svoji poti 
gredo te povorke tudi pod Admiralskim slavolokom. 
Nazadnje je šla pod tem slavolokom povorka ob 
zaključku paraolimpijskih iger leta 2012. Pod srednjim 
slavolokom lahko gredo izključno kralji oz. kraljice. 

V starem delu mesta smo poiskali pivnico in si privoščili 
kozarec piva ter večerjo. Seveda nismo mogli mimo 
tradicionalnega obroka: školjk s krompirčkom.
Na poti nazaj smo pogledali še Janneke Piss, mlado 
sotrpinko Maneken Pissa. 
 
Pred nami je bilo potovanje v London. Avtobus nas je 
popeljal do Calaisa. Peljali smo se mimo nekoč divje-
ga begunskega centra Džungla, izpraznjenega pred 
nekaj dnevi. Sedaj od njega ni bilo niti sledu.
Potniški promet je bil dokaj redek, le tu in tam kakšen 
avto. Opravili smo stroge mejne formalnosti, kakršnih 
znotraj Evropske unije nismo več vajeni. Avtobus 
nas je zapeljal na trajekt. Sledila je dobra ura plovbe 
po mirnem morju. Pred nami so bili med plutjem na 
ogled vse večji in večji slavni beli Doverski klifi.
Avtobus je zapeljal na levo stran ceste. Voznika sta 
brez težav »preklopila« na angleški način vožnje in 
nas pripeljala do hotela. 
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Ura je pravzaprav zelo natančen mehanični stroj. Za-
nimivo je, da je enkrat jata škorcev, ki se je množično 
usedla na minutne kazalce, povzročila zamudo ure za 
4  minute in pol. 
Od zunaj smo si ogledali še stavbo parlamenta in 
Westminstersko opatijo, ki je znana po tem, da so 
bili v njej kronani številni angleški in britanski kralji. V 
njej so  pokopane številne zaslužne osebe iz javnega 
življenja Anglije (Cromwell, Newton, Darwin …)

Peš smo se ob Temzi napotili do najnovejše london-
ske znamenitosti: Londonskega očesa (Coca Cola 
London Eye) . Zaradi tankih naperkov  to kolo od 
daleč spominja na kolo navadnega kolesa. To ve-
likansko kolo obratuje od leta 2000, sega v višino 135 
m in počasi v krogu vrti 32 kabin. Zanimivo je, da je 
nosilna konstrukcija kolesa samo na eni strani zasid-
rana s številnimi žičnatimi vrvmi. V času nastajanja 
je bilo kolo velik mednarodni projekt, v katerem so 
sodelovala podjetja iz šestih evropskih držav: jeklo je 
dobavljeno iz Anglije in obdelano na Nizozemskem, 
ležaji so  iz Nemčije, jeklenice iz Italije, kabine iz Fran-
cije, os s Češke…

Tudi mi smo si privoščili polurno vožnjo, med katero 
smo opazovali pokrajino nekaj deset kilometrov daleč. 
Ta čas smo spoznali, kakšno je londonsko vreme. Pri-
pravili smo dežnike in se vdali v usodo, da jih bomo ta 
dan odprli in zaprli še neštetokrat.

Po vožnji s kolesom smo si ogledali še 4D film o 
kolesu. V kinu smo bili, poleg prostorninskega vizual-
nega doživetja, deležni še vetra, dežja, snega, tres-
ljajev….  
S podzemno železnico smo se napotili do muzeja 
voščenih figur Madame Tussauds. Ob muzeju je bil 
nekoč planetarij, od katerega smo videli le veliko 
kupolo. Sedaj je to 4D kino, ki sodi k muzeju voščenih 
figur.

Na trgu je Narodna galerija (National Gallery), v kateri 
so brez vstopnine na voljo na ogled številne slavne sli-
karske in kiparske umetnine.
Napotili smo se proti Admiralskemu slavoloku (Admi-
rality arch), ki ga je kralj Edvard VII. zgradil v slavo svoji 
materi kraljici Viktoriji. Slavolok je bil dokončan leta 
1914. Slavolok je na začetku avenije Mall. Na drugem 
koncu te avenije je Buckingamska palača.

Sprehodili smo se skozi Kitajsko četrt. Pred nami je bil 
še Soho s številnimi angleškimi pubi (gostilnami). Bila 
je že pozna večer. Pred mnogimi pubi se je na pločniku 
trlo ljudi. V rokah so držali kozarce in kadili. V lokalih 
je kajenje prepovedano, pa tudi prostora ni bilo, da bi 
(četudi brez cigaret) lahko notri sedeli. Ozke ulice so 
nas spominjale na zgodbe o Sherlocku Holmsu, Jacku 
Razparaču in Harryju Potterju.
Privoščili smo si večerjo v pravem »angleškem« stilu, 
v angleškem pubu. Sledila je še vožnja s podzemno 
železnico do hotela, kjer smo si privoščili še kozarček 
angleškega piva, malo smo obujali spomine na prvi 
»londonski« dan in se nato odpravili na počitek.

Pred nami je bil dan, v celoti posvečen ogledu lon-
donskih znamenitosti. Zjutraj smo počakali, da se ne-
koliko umiri jutranja gneča in se napotili na oglede. 
Najprej smo šli do ulice Baker, kjer je »domoval« Sher-
lock Holmes. Pred vhodom na postajo podzemne 
železnice stoji njemu posvečen kip, ki ga je postavilo 
podjetje, ki ima enak naslov, kot ga je imel junak iz 
knjig. 

Nato je sledil sprehod pod Big Benom in mimo par-
lamenta. Urni stolp je visok 96 m, ura v njem pa tik-
taka od leta 1859. Njegova številčnica ima premer 7 
m, veliki kazalec pa je dolg 4,3 m. Od leta 2012 naprej, 
po kraljičinem 75. rojstnem dnevu, so ime tega stolpa 
uradno spremenili iz Urni stolp (Clock Tower) v Eliza-
betin stolp (Elizabet Tower).
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svetu. Preddverje je bilo obetavno, a tokrat več nismo 
videli.
S podzemno železnico smo se vrnili do hotela. V vožnji 
s podzemno železnico smo postali »pravi mojstri«, ka-
jti dan prej smo na vlak vstopili 4-krat, ta dan pa celo 
11-krat.

Zaradi trajektne povezave je bil napovedan odhod 
že ob pol sedmih zjutraj. Zaradi slabe informiranosti 
posameznikov pa smo zamujali za pol ure. Toda dobra 
voznika nista samo nadoknadila zamujeno, ampak sta 
celo pridelala nekaj prostega časa, ki smo ga s pridom 
porabili na počivališču ob poti.
Sledila je še ena prijetna vožnja čez Rokavski preliv. 
Vstopili smo v avtobus in se napotili proti Reimsu. 

V Reimsu smo si ogledali znamenito stolnico, zgra-
jeno v gotskem stilu, staro več kot 800 let. Bogata, s 
številnimi kipi okrašena cerkev, takoj porodi vprašanje, 
ali bi bili današnji graditelji in umetniki sploh sposob-
ni zgraditi nekaj tako umetelnega. Pročelje sodi med 
bisere srednjeveške umetnosti. V cerkvi je bilo kro-
nanih kar nekaj kraljev. Med drugim tudi Charles VII, 
ki mu je do prestola in kronanja v Reimsu pomagala 
Ivana Orleanska. Na fasadi sta med drugimi kipi zan-
imiva dva angela, ki se smehljata. Med srednjeveškimi 
upodobitvami angelov, svetnikov in figur na sploh 
v pravilu ni likov, ki se smehljajo. Zato sta ta angela 
izjema.
Med prvo svetovno vojno je bila cerkev močno 
poškodovana. Ogledali smo si še notranjost stolnice. 
Med zanimivostmi so tu velika vitražna okna. 

Sprehodili smo se po centru Reimsa in si privoščili 
večerjo v tipični francoski restavraciji. Pogled na 
jedilni list je več skrival kot odkrival, zato nam je pri 
izbiri  pomagal prijazni francoski natakar.
Avtobus je nadaljeval vožnjo proti Strasbourgu, ka-

Muzej voščenih figur nas je dočakal z voščenimi 
figurami znanih oseb zabave in javnega življenja. 
Obiskovalci so se slikali ob figurah pevcev, igral-
cev, športnikov, politikov … Del muzejske razstave 
je bil tudi obisk scene kriminalnega dejanja, ki bi ga 
razrešili ob pomoči Sherlocka Holmesa in njegovih 
sodelavcev.
Posebej zanimiv je bil del razstave o sami gospe Tus-
sauds in o tem, kako nastajajo voščene figure. Na 
ogled je tudi najstarejša figura v muzeju in eno izmed 
prvih del Madamme du Barry, ljubice Loiusa XV. Ker 
je trebuh figure narejen tako, da se rahlo dviga in 
spušča, je,videti kot bi dekle spalo. Zato je figura do-
bila ime »speča lepotica«.
Vlak nas je popeljal skozi del razstave, v katerem so 
bili ob zvočni spremljavi predstavljeni londonski zgo-
dovinski trenutki: požar, kuga, vojna ... Na koncu obis-
ka smo si v kupoli bivšega planetarija lahko ogledali 
4D film, v katerem stripovski junaki založbe Marvel 
rešujejo svet. Film smo si ogledali skozi 3D očala, pro-
jekcija pa je bila spremljana z vibracijami, piši vetra, 
dežjem … Morda je bolj zanimivo, kot sama predsta-
va, opazovanje gledalcev med izvajanjem posebnih 
vizualnih in drugačnih efektov. S podzemno železnico 
smo se napotili do Buckingamske palače. V večerni 
svetlobi, obsijani z lučmi, sta bili spomenik kraljici 
Viktoriji in sama Buckingamska palača, videti prav 
pravljični.
Večer smo zaključili s sprehodom po nakupovalnih 

ulicah Bond in Oxford Street. Neskončna vrsta trgo-
vin in veleblagovnic je ponujala nešteto možnosti za 
nakupe. 
 
Peš smo se vrnili do Picailly Circusa. Ker je bilo še nekaj 
minutk časa, smo zavili v preddverje muzeja »Ripley’s 
Believe It or Not«. Spomnili smo se na rubriko » Verjeti 
ali ne », ki je včasih obstajala v časopisu, v katerem 
so objavili neverjetne podrobnosti iz celega sveta. 
Londonski muzej je največji od tovrstnih muzejev na 
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mor smo prispeli nekaj pred polnočjo. Namestili smo 
se v hotel, ki je bil v centru mesta, nedaleč od glavne 
železniške postaje. Stara stavba železniške postaje je 
»oblečena« v stekleni oklep, zato deluje zelo moderno. 
Če ne bi bilo napisov, bi lahko mimogrede pomislili, 
da gre za kakšno veliko dvorano za športne prireditve. 
 
Strasbourg je glavno mesto pokrajine Alzacije in je 
tik ob francosko-nemški meji. Korenine mesta sežejo 
še v antične čase, ko je bila še tu pred našim štetjem 
galska naselbina. Mimo mesta teče reka Ren. Tu je 
drugo največje rečno pristanišče na Renu. Skozi stari 
del mesta pa teče reka Ill, ki v svojem toku tvori pet 
rokavov, zaradi katerih je stari del mesta razpršen 
po otokih. Eden izmed otokov, Grande Ille, je zaradi 
svojega kulturno-zgodovinskega pomena uvrščen na 
seznam UNESCO-ve dediščine. 

Po napisih na stavbah in po tablah z imeni ulic je 
očitno, da tu živi mešano, francosko in nemško 
govoreče prebivalstvo. Stavbe, v starem delu mesta, 
so narejene s tehniko predalčne lesene gradnje. Lepo 
so ohranjene in na prvi pogled spominjajo na stare 
dele mest po Nemčiji. Poglede je pritegnila lepo ure-
jena in s cvetjem okrašena hiša usnjarjev. Voda in 
številni mostički dajejo mestu poseben čar. 
Sprehodili smo se po starem delu mesta in si najprej 

ogledali trdnjavo in jez Barrage Vauban. To je obrambi 
namenjena trdnjava iz 17. stoletja. Če je bilo treba, 
so jez zaprli in tako povzročili poplavljanje okolice, 
kar bi preprečilo napad na Strasbourg.  Nazadnje je 
bil takšen obrambni ukrep uporabljen leta 1870 med 
francosko-prusko vojno.

Danes zgornja terasa služi kot razgledna ploščad in 
razstavni prostor. S ploščadi je čudovit razgled na štiri 
trdnjave, ki so na vstopih v tri kanale, ki tečejo v Malo 
Francijo. To so Ponts Couverts oziroma Pokriti mos-
tovi. Nekoč so imeli strehe, ki so varovale tiste, ki so 
šli čez most. Strehe so odstranjene v 18. stoletju. Trdn-
jave so predstavljale  obrambno strukturo, ki je bila v 
uporabi od l. 1250 do zgraditve jeza Barrage Vauban.
 
Napotili smo se v Malo Francijo. Ta četrt ni dobila 
imena zaradi patriotskih nagnjenj, ampak zaradi si-
filisa, ki so ga nekoč v nemščini imenovali »francoska 
bolezen«. Tu je bila bolnišnica, v kateri so to bolezen 
zdravili. Bolnišnice ni več, ime četrti pa je ostalo.

Privoščili smo si jutranjo kavo in kostanjevo pecivo. 
Nato smo se prek Gutenbergovega trga napotili do 
Trga stolnice. Stolnica je čudovita stavba, narejena iz 
peščenjaka. Zahodna fasada je okrašena s številnimi 
kipi. Severni stolp je bil do druge polovice 19. stoletja 
najvišja stavba na svetu. 

Cerkev še danes šteje za največjo v celoti narejeno 
stavbo v srednjem veku. Južni stolp ni bil nikoli zg-
rajen. Tako je asimetrična podoba cerkve postala 
prepoznavni znak Strasbourga. Med drugo svetovno 
vojno je cerkev utrpela številne poškodbe, ki so bile 
odpravljene šele v devetdesetih letih prejšnjega 
stoletja.
V stolnici je astronomska ura, ki je poleg tega še me-
hanski model sončnega sistema. Kaže tudi položaj 
Sonca in Lune ter mrke le-teh. Žal je bilo za ogled te 
ure treba stopiti v vrsto. Dolžina vrste nam je poveda-
la, da je ogled ure treba pustiti za naslednji obisk.
Leta 1988 je papež Janez Pavel II ob 2000-letnici 
ustanovitve rimskega mesta Argentoratuma tu darov-
al mašo. Istočasno je to bila priložnost za proslavitev 
sprave med Francozi in Nemci.
Nasproti vhoda v stolnico stoji hiša, ki ima odrezan 
vogal. Namesto vogala je steber, med njim in hišo pa 
ozek prehod. To naj bi bilo merilo za največjo debe-
lost delavcev, ki so zidali stolnico. Namreč na fasadi so 
za številnimi kipi ozki prehodi, skozi katerega nekdo 
obilnejše postave ne bi mogel iti. Preskusili smo se in 
ugotovili, da bi vsi lahko šli na sprehod po fasadi stol-
nice.
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Na trgu pred stolnico je bilo videti vojake v polni 
bojni opremi, s pripravljenimi puškami v rokah. To 
nas je spomnilo, da so leta 2000 v neposredni bližini 
preprečili bombni napad Al Kaide. S skupno akcijo so 
ga preprečili nemški in francoski vojaki.
Privoščili smo si kosilo in uživali v tradicionalni jedi 
»tarte flambée«, ki je pravzaprav ena oblika pice oz. 
palačinke, na kateri so na razmazanem belem siru 
koščki slanine in čebule. Ob tem smo si privoščili še 
kozarček vina pa je bilo tip-top. 
Sprehodili smo se nazaj do hotela in se vkrcali na av-
tobus. Sledil je še ogled stavb institucij Evropskega 
parlamenta. Zapeljali smo se mimo stavbe Sveta Ev-
rope, Sodišča za človekove pravice do stavbe Evrop-
skega parlamenta.
 
Pred stavbo Evropskega parlamenta smo si privoščili 
krajši sprehod okoli stavbe in naredili poslovilni 
skupinski posnetek.
Približno ob dveh je avtobus zapeljal proti Ljubljani. 
Pred nami je bila več sto kilometrov dolga pot. A v pri-
jetni družbi še tako dolga pot postane prijetna.
Domov smo se vrnili okoli polnoči. Skupna misel je 
bila: ali bi ravnokar opravljeno potovanje ponovili?
Da, lahko začnemo že danes zvečer.

23DEJAVNOSTI REGIONALNIH KLUBOV

Pri koči na Miklavžu na Gorjancih smo se letos člani 
Regionalnega kluba Dolenjska 14. 10. 2016 zbrali na 
tradicionalnem kostanjevem pikniku. Pridružili so se 
nam tudi pogodbeni partnerji, še posebej pa smo bili 
veseli prisotnosti obeh nekdanjih oskrbnikov doma na 
Mirni gori Staneta in Romana s soprogama, ki sta nam 
bila v pomoč pri organizaciji piknika v preteklih letih.. 

Letošnja udeležba je bila po številu prisotnih članov re-
kordna, saj se nas je vseh skupaj zbralo 36. Gostitelja 
Roman in Lidija Kreutz sta nam omogočila logistično 
oskrbo za izvedbo piknika, ko pa je padla noč smo se 
preselili v notranjost doma, kjer sta nam postregla z 
odlično kmečko večerjo. 

Po prijetno preživetem dnevu smo se v poznih večernih 
urah spustili v dolino, naslednje leto pa se ponovno 
srečamo, upamo da v še večjem številu.

Kostanjev piknik 
članov RK Dolenjska 
na Gorjancih
Peter ŽUPANC, predsednik RK Dolenjska
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s temi nemiri, kako so obravnavali vpletene policiste 
in kakšno pomoč so jim zagotovili. V povezavi s tem 
smo se dotaknili tudi zakonodaje s področja obrav-
nave policistov.
Švedski predstavnik je razložil, kako v njihovi državi 
pripravljajo policiste na ukrepanje v AMOK situacijah, 
poučili pa smo se tudi o nujnih ukrepih prve pomoči, 
ki so zajemala praktični del predavanja. Predstavni-
ki iz Velike Britanije so v štirih ločenih predavanjih 
predstavili: 1) postopke z ranljivimi skupinami oseb 
(konkretneje duševno motenimi osebami); 2) pred-
stavili so akutno stresno reakcijo na nepričakovane 
dogodke (na primer ob napadu na policista) in kako 
ta stres povzroči spremenjeno zaznavanje časa, pros-
tora, razdalje, podrobnosti …  in kako kasneje vpliva 
na pričevanje policista o dogodku; 3) delo s posebej 
nasilnimi prestopniki in varnost policistov ob napadih 
z nožem (kaj lahko sami storijo za večjo varnost, kako 
je potrebno voditi tovrstna usposabljanja za večjo 
učinkovitost …); ter 4) kako poustvarjanje realnih sit-
uacij na usposabljanjih vpliva na učinkovitost dejan-
skih postopkov (povezano s tem, kako reagiramo pod 
stresom, kakšni so avtomatično odzivi telesa in kako 
lahko te naše odzive treniramo). 
Eno predavanje je še nekoliko odstopalo od drugih, 
in sicer predstavitev električnega paralizatorja. En 
del predavanja je potekal zelo praktično, saj je pred-
stavnik podjetja Taser, predstavil paralizator sam, 
nekaj njegovih tehničnih podrobnosti in sam način 
učinkovite uporabe, imeli pa smo priložnost tudi vi-
deti nekaj demonstracij. V drugem delu so bile pred-
stavljene izkušnje angleške policije pri uvedbi in upo-
rabi paralizatorja ter rezultati, ki se kažejo po nekaj 
letih pri samih postopkih.

Konkreten program in naslove predavanj smo prejeli 
šele na seminarju, kar se nama zdi škoda. Na samem 
seminarju se je namreč pokazalo, da bi poleg naju od 
same vsebine veliko odnesli tudi inštruktorji samoo-
brambe, vendar sva jih kasneje sama seznanila z vs-
ebino predavanj, predala sva jim gradiva in pomagala 
vzpostaviti nekaj kontaktov z ostalimi udeleženci 
seminarja. 
Ne glede na to pa meniva, da sva s svojim sodelovan-
jem v diskusijah veliko doprinesla k konstruktivnim 

Ivan Kovačič, policijski inšpektor iz SD PULJ, ter Blan-
ka Simšič, psihologinja iz PULJ, sva se v oktobru 2016 
udeležila seminarja Protect the protectors v organi-
zaciji IPA Poljske. Oba sva se IPA seminarja udeležila 
prvič, prav tako tudi večina drugih udeležencev 
(skupno nas je bilo okrog 28). 

Namen seminarja, kot je bilo predstavljeno v kata-
logu za leto 2016, je bil osredotočiti se na policiste 
kot morebitne žrtve ali pa storilce nasilja ter kako 
jih zaščititi v prvem in kako ravnati v drugem prim-
eru. Na eni strani naj bi bil pod drobnogledom torej 
njihov odziv na situacije, v katerih se sami soočajo z 
grožnjami, provokacijami in napadi nanje, na drugi 
strani pa pregled zakonodaje in postopkov, ko so 
policisti sami v preiskavah zaradi prekoračitve poo-
blastil. Poudarek naj bi bil tudi na tem, kako obe sk-
rajnosti preprečiti oziroma kakšne so sploh možnosti 
ukrepanja.

Vsega skupaj je bilo 8 predavanj, ki so potekala kot 
kombinacija prezentacije, diskusije in v določenih 
primerih tudi praktičnega dela. Predavanja so poteka-
la v angleščini oziroma poljščini s simultanim preva-
janjem v angleščino.

Poljski kolegi so v dveh predavanjih predstavili prim-
er, ko so zaradi domnevne prekoračitve pooblastil pri 
pridržanju osebe, kasneje izbruhnili pravi nemiri in 
demonstracije proti policistom in konkretno polici-
jski postaji Wroclaw. Predstavili so, kako so se soočali 

Seminar v Gimbornu
Ivan Kovačič, Blanka Simšič, IPA Klub Ljubljana
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IPA RK Gorenjske je, 7. 5. 2016, organizirala 12. srečanje 
članov IPA RK Gorenjske – moto klub in žegnanje 
jeklenih konjičkov na območju občine Kranjska Gora 
pri kolesarskem počivališču »SONČEK« na Dovjem. 

Motoristi – člani IPA moto kluba Gorenjske in drugi 
udeleženci iz različnih krajev Slovenije smo se zbra-
li med 9.30 in 11.30 uro. Člani IPA RK Gorenjske – 
sekcija moto klub so poskrbeli za manjšo pogostitev 
udeležencev takoj ob prihodu na zborno mesto.
Ob 11.30 uri je sledilo žegnanje jeklenih konjičkov, 
ki ga je izvedel duhovnik Juvan Franc z Dovjega. Po 
končanem žegnanju  je  ob 12.30 uri  sledilo kosilo 
in družabno srečanje udeležencev pri kolesarskem 
počivališču »SONČEK«.

debatam, saj sva predstavila kar nekaj svojih izkušenj, 
konkretnih in praktičnih primerov ter praks. Nenaz-
adnje se je veliko tem dotikalo tudi psihološke obrav-
nave in pomoči policistom, kjer se je izkazalo, da smo 
v primerjavi z ostalimi evropskimi državami tudi v 
prednosti oziroma imamo zelo dodelan sistem in tudi 
zato je bila predstavitev našega dela dobro sprejeta 
in upoštevana.
Mogoče eden od najpomembnejših ciljev IPA semi-
narjev je povezovanje članov, izmenjava mnenj in 
izkušenj in s tem navezovanje tudi poslovnih stikov, 
ki omogočajo sodelovanje v prihodnosti. Ta cilj je 
bil zagotovo tudi tokrat dosežen, saj so se že začela 
določena dogovarjanja o bodočem sodelovanju 
med udeleženimi, kar brez tega seminarja ne bi bilo 
mogoče. S tovrstnim strokovnim druženjem lahko vsi 
samo pridobimo, zato upava, da bo udeležba v pri-
hodnosti omogočena še mnogim policistom. 

Po končanem kosilu je sledila individualna relaci-
jska vožnja do Planice in naprej do Belopeških jezer 
v Italiji, relacijske vožnje se je udeležilo približno 30 
motoristov.
 
Prireditve se je udeležilo 70 motoristov. Skupaj s 
spremljevalkami in domačini z Dovjega in Mojstrane 
ocenjujemo, da je bilo na sami prireditvi približno 160 
obiskovalcev. Z udeležbo smo zelo zadovoljni, saj sta 
se srečanja med drugimi udeležila tudi predstavnika 
policij iz Nemčije in Hrvaške, kar pomeni, da je pri-
reditev dobro organizirana in se precej motoristov 
vsako leto vrača in udeleži srečanja prav na območju 
Kranjske Gore.

Člani IPA RK Gorenjske menimo, da smo pripomogli 
k promociji turistično naravnanega območja občine 
Kranjske Gore, s to tradicijo bomo nadaljevali. 

IPA srečanje 
motoristov
Robert Benet, IPA RK Gorenjska
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4. junija 2016 smo s slovesnostjo v Igralno-
zabaviščnem centru Mond obeležili 25. rojstni dan IPA 
kluba Štajerska.
 
Tik pred osamosvojitvijo Republike Slovenije so v 
Mariboru, 7. junija 91, tedaj še miličniki iz Uprav za 
notranje zadeve Maribor, Celje, Murska Sobota in 
Slovenj Gradec, ustanovili Regionalni strokovni klub 
policistov IPA za Štajersko, Koroško in Prekmurje. 
Zvonimir Rožman kot predsednik, Vlado Rozman v 
vlogi sekretarja, Majda Župevc na mestu blagajničarke 
in zapisnikar Srečko Pušnik so tisti, ki so zasedli prva 
štiri častna mesta v klubu. 
 

Ob tej priložnosti smo podelili tudi priznanja, pre-
jeli so jih: Zvonimir Rožman, Vlado Rozman, Ma-
jda Župevc, Srečko Pušnik, Ribiška družine Rače, IPA 
deželna skupina Štajerska, IPA klub Lipnica, IPA klub 
Berlin - Ost, IPA Varaždin, IPA Međimurje- Čakovec in 
IPA Zabok.
 
25. obletnico IPA kluba Štajerska smo v maju obeležili 
tudi športno – z bowlingom. Med 12 ekipami so bili 
najuspešnejši: PP MB I, 2. ekipa (1. mesto), Klub Maksa 
Perca (2. mesto) in ŠD RAČKA 1. ekipa (3. mesto).
Kadar je prijateljstvo pravo, je nekaj najbolj trdnega, 
kar poznamo. Zato naj bo služiti v imenu prijateljst-
va naše vodilo še nadaljnih 25 let. Hvala vsem, ki ste 
pomagali polepšati naš rojstni dan, še posebej ekipi v 
Mondu in sekstetu Policijskega orkestra.

IPA Klub Celje je v sodelovanju z ZŠAM Celje, 22. 4. 
2016, za svoje člane izvedel drugi trening varne vožnje 
na avtopoligonu Ljubečna.  Po uvodnem pozdravu 
predsednika IPA Kluba Celje Božidarja Pezdevška smo 
pričeli s teoretičnim delom, kjer nam je inštruktor 
predstavil elemente varne vožnje.  Predavanje je bilo 
zelo zanimivo in  poučno. Po končanem teoretičnem 
delu smo se s svojimi vozili odpravili na poligon. 
Inštruktor nam je predstavil osnove varne vožnje, to je 
pravilno nastavitev, držo in vrtenje volana ter pravil-
no nastavitev sedeža.  Sledile so štiri vaje, ki  smo jih 
izvajali vsak s svojim vozilom. Prva je bila vaja obv-
ladovanja vozila med vožnjo v krogu podkrmiljenje 
/ prekrmiljenje na drseči podlagi.  V drugi vaji smo 
se učili pravilnega zaviranja na suhi in mokri - drseči 
podlagi. Tretja vaja je bila namenjena  izogibanju ne-
nadni oviri na vozišču na drseči podlagi. V zadnji vaji 
pa smo trenirali zanašanje vozila na hidravlični plošči 
na drseči podlagi.  
Tudi praktični del je bil izjemno poučen, zanimiv in 
dinamičen.  Inštruktor nas je na vseh praktičnih vajah 
usmerjal  preko radijskih postaj ter dajal napotke za 
pravilno izvedbo vaje.  Po končanem treningu je sledi-
la analiza in podelitev potrdil o udeležbi na treningu 
varne vožnje. 
Vsi udeleženci so bili navdušeni  ter mnenja, da bi bilo 
pametno, da bi se moral takšnega treninga udeležiti 
vsak voznik vsaj enkrat, če ne vsakih nekaj let. 

Drugi trening varne 
vožnje na Ljubečni 

Štajerci smo 
upihnili 25 svečk

Božidar Pezdevšek, predsednik IPA kluba Celje  Anita Kovačič, IPA Štajerska, Celje  
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Med nami so bili tudi naši prijatelji iz IPA Istre skupaj 
s podpredsednikom Marinkom Debeličem. Z IPA Istro 
namreč že več kot deset let zelo dobro sodelujemo. Na 
njihovo željo pa smo z njimi prehodili lažjo varianto in 
jih z avtom odpeljali v Javorniške rovte ter od tam po 
drugi lažji strani peš nadaljevali pot proti Golici. Kljub 
temu da smo odšli v dokaj slabem vremenu, nas je na 
vrhu pričakalo sonce, s tem pa se je tudi razpoloženje 
razvedrilo.

Organizatorji smo poskrbeli, da so se udeleženci v 
koči na Golici s šilcem pripravka iz zelišč ogreli, nato 
smo se vrnili v dolino. Vrnili smo  se po isti poti na 
kmečki turizem Pri Betelu, kjer smo imeli kosilo in na-
daljevanje družabnega popoldneva. Da je bilo veselo, 
je poskrbel predsednik IPA RK Dolenjska Peter Županc 
s harmoniko. Vsak udeleženec je prejel tudi spomin-
sko majico.

IPA RK Gorenjska je letos že petindvajsetič organ-
izirala IPA planinski dan. Odločitev upravnega odbora 
regionalnega kluba je bila, da člani IPA in njihovi sim-
patizerji obiščemo Golico (1582 m visok hrib). V so-
boto, 17. septembra, 2016 smo se udeleženci ob 9.00 
uri zbrali na parkirnem prostoru Kmečki turizem Pri 
Betelu. 

Po uvodnem nagovoru predsednika kluba Vinka 
Otoviča je pohodnike nagovoril še predsednik IPA 
sekcije Slovenije Stanislav Ficko. Po uvodni kavi ali čaju 
smo se kljub slabemu vremenu odločili, da opravimo 
planinski pohod na Golico. Pohoda se je udeležilo 14 
udeležencev. Prijavljenih je bilo 34 udeležencev, ven-
dar so se ustrašili slabega vremena. 

Vinko Otovič, predsednik RK Gorenjske

Tradicionalni IPA planinski dan,
pohod na Golico 2016
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27. avgusta smo obiskali hrvaške kolege IPA Varaždin. 
Na tradicionalnem srečanju v Varaždinu smo se srečali 
predstavniki petih klubov (Međimurje, Hrvatsko 
Zagorje in Graz). 
 
Na povabilo IPA Varaždinska pa smo se udeležili tudi 
slovesnosti v hrvaškem Ludbregu že sedmega tradi-
cionalnega srečanja slovenskih in hrvaških romarjev. 
Pridružili so se nam tudi predstavniki IPA klubov iz 
Avstrije (Graz) in Madžarske (Koszeg).

Med 7.10.2016 in 9.10.2016 sta se predstavnika IPA 
kluba Nova Gorica, Marko Terbovšek in Kristjan Kavčič, 
na povabilo IPA kluba Doboj udeležila V. mednarod-
nega srečanja IPA Doboj. 
Srečanje je potekalu v kraju Šamac (BiH), kjer so naju 
prijazno sprejeli predstavniki IPA kluba Doboj. Najprej 
so potekale športne aktivnosti (pikado, metanje žoge 
na koš ...), nato pa smo se dobili v hotelu, kjer je bilo 

kosilo. Po kosilu je bilo nekaj ur prostih, tako da sva 
si lahko ogledala samo mesto ŠAMAC. Ob 20. uri je 
bila v hotelu uradna slovesnost, ki so se je poleg naju 
udeležile še druge delegacije (Črna Gora, Beograd, 
BiH ...). 

Nato je predsednik IPA Doboj Nedo SAVIČ podpisal 
pobratenje z IPA klubom iz Romunije.  Po svečanem 
dogodku je sledilo druženje, ki se je v veselem vzdušju 
nadaljevalo do jutranjih ur.

Naslednji dan sva se poslovila od vseh sodelujočih in 
se odpravila nazaj proti domu.

Obisk pri IPA 
klubu Doboj

Ohranjamo stike s 
kolegi iz Varaždina 

Marko TERBOVŠEK, predsednik IPA Nova Gorica Anita Kovačič, IPA Štajerska
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Leto je zopet naokoli in pred nami je že mesec decem-
ber, mesec poln hrepenenj in obdarovanj. Mesec, ki se 
ga najbolj razveselijo naši otroci, zato tudi v letu 2015 
nismo pozabili na njih. V nedeljo, 20.12.2015, ob 16.00 
uri smo za njih, in sicer v sodelovanju z OPS Celje, pri-

pravili v Narodnem domu prireditev, ki je vsebovala 
predstavo za otroke in obisk dobrega moža Božička.
Otroke je letos s predstavo Škratek na delu razves-
elilo Družinsko gledališče Kolenc, v kateri sta škratka 
otroke povsem prevzela, jih razveselila in nasmejala.

Po predstavi so otroci skupaj s škratoma priklicali 
Božička, ki jih je lepo pozdravil in povedal, da so bili 
pridni, zato je za vsakega od njih skrbno poiskal tudi 
darilo. Otroci so nestrpno čakali, da jih je škrat pokli-
cal, da so lahko prišli na oder po darilo in da so se lahko 
stisnili k dobremu možu, ki si je za vsakega izmed njih 
vzel čas in jim zaupal kakšno Božičkovo skrivnost, ki 
pa so jo otroci skrbno shranili v srce.

Ob pogledu na te iskrice v očeh otrok, smo se že vnap-
rej odločili, da to naše poslanstvo, ki ga peljemo že 
vrsto let, ne smemo opustiti, saj ne le, da razveselimo 
otroke, nekako za par uric še bolj povežemo družine, 
ki skupaj pridejo v praznično Celje na prireditev, nato 
pa si lahko še pogledajo našo Pravljično deželo, ki vs-
emu doda še poseben čar.

V skladu z letnim načrtom IPA Kluba Celje smo, 23. 
10. 2016, organizirali in izvedli  pohod in kostanjev 
piknik članov našega kluba na bližnji vrh Šmohor 
nad Laškim. Pohodniki so se zbrali ob 10.00 uri na 
parkirišču športnega centra Tri lilije v Laškem. Ob 
lepem, sončnem dnevu so se podali na dobro uro in 
pol dolg pohod proti izbranemu vrhu. Ob sproščenem 
in zabavnem pogovoru je pot v klanec minila hitro in 
v sproščenem vzdušju.  Ob prihodu na vrh sta po-
hodnike pričakala predsednik IPA Kluba Celje Božidar 
Pezdevšek in blagajnik Alojz Hrnčič, ki sta poskrb-
ela za pohodnike z  »zdravilom proti prehladu« v 
obliki odlične viljamovke … V planinskem domu na 
Šmohorju so poskrbeli za naše želodčke in nam pri-
pravili odlično domače kosilo.

Po kosilu smo »zasedli« mesto ob kaminih, kjer je  Kar-
li odlično spekel kostanj, ki smo ga poplaknili s svežim 
moštom naših članov. Čas je v prijetni družbi minil 
prehitro in kmalu smo morali Šmohor zapustiti in se 
vrniti v Laško.

Tudi pot navzdol je bila prijetna in je milila kar pre-
hitro. Ob zaključku pohoda in druženja smo ugotovili, 
da smo preživeli zelo lep dan in žal je lahko tistim, ki 
se nam niso pridružili. 

Predstava za otroke 
in obisk Božička

Pohod na Šmohor in 
kostanjev piknik  2016

Tatjana Valant Božidar Pezdevšek, predsednik IPA kluba Celje
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Delegacija IPE RK Gorenjske se je skupaj z vodstven-
imi delavci PP Kranjske Gore in Bovca ter z županom 
Kranjske Gore Janijem Hrovatom udeležila srečanja 
županov, vodstvenih delavcev policije in IPE, ki je 
potekala, 16. 9. 2016, na območju Nassfelda (Mokrine) 
v Avstriji. To srečanje je bilo organizirano na podlagi 
dogovora o sodelovanju na področju IPE Alpe – Adria, 
z območja Avstrije (Koroške), Italije (Trbiž in okoliške 
občine), Bovca in Kranjske Gore. 

Namen tega srečanja je bil, da se vse navedene struk-
ture med seboj spoznajo. Glavna tema pogovora pa je 

Člani IPA kluba Štajerska smo julija skupaj z družinskimi 
člani in prijatelji obiskali Berlin. 
 
Po 985 kilometrov dolgi poti smo si med 7. in 10. ju-
lijem ogledali številne znamenitosti iz zgodovine 
in sedanjosti tega največjega nemškega mesta ter 
pokušali domače specialitete. 
Sprehodili smo se do znamenite železniške postaje 

Zoologischer Garten in živalskega vrta, spominske 
cerkve cesarja Wiljema, do Europa Centra in znamen-
ite veleblagovnice KaDeWe. 
Obiskali smo nekoč vzhodni del mesta  Aleksander-
platz s 365 metrom visokim televizijskim stolpom in 
svetovno uro. Od tod smo se odpravili proti aveniji 
Unter den Linden, mimo spomenika Marxa in En-
gelsa, preko reke Spree, rimskokatoliške katedrale  
Berliner Dom, otoka muzejev, Humboldtove uni-
verze, orožarne, nemške državne opere, Bebelplatza, 
stolnice Sv. Hedvike, skozi Brandenburška vrata, do 
nemškega parlamenta – Bundestaga, ki smo si ga 
ogledali tudi od znotraj.
 
Sprehodili smo se mimo obeležja Holocaust do Pots-
damerplatza in naprej mimo ostankov berlinskega 
zidu, ki je mesto delil na vzhodni in zahodni del, do 
nekdanjega mejnega prehoda Checkpoint Charlie. 
Na poti domov smo se ustavili še v prijetnem mestecu 
Dresden, kjer smo se sprehodili ob reki Elbi, mimo 
Semper opere, kompleksa baročnih zgradb Zwinger 
in drugih znamenitosti. 

Obiskali smo Berlin Srečanje županov, 
delavcev policije in 
IPE v Nassfeldu

Anita Kovačič, IPA Štajerska 

Vinko Otovič, predsednik IPA RK Gorenjske

Nagovor župana Kranjske Gore, Janija Hrovata

Predstavniki PP Kranjske Gore in PP Bovca
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bila medsebojno sodelovanje in ilegalne migracije na 
območju treh držav. Srečanja se je udeležil tudi gen-
eralni sekretar IPA sekcije Avstrije Otto König.
Vse udeležence je pozdravila tudi direktorica polici-
jske deželne direkcije Koroške Michaela Kohlweiß.

    

 
V letu 2017 bo IPA RK Gorenjske organizator srečanja 
županov, vodstvenih delavcev Policije in IPE.
 

Delegacija IPA RK Gorenjske se je na povabilo IPA Is-
tre, med 20. in 25. aprilom 2016, udeležila srečanja v 

Fabrici di Roma. IPA Istra že vrsto let dobro sodeluje s 
sekcijo A.N.P.S. Sezione Prefetto Vincenzo Parisi Fab-
rica di Roma. Gre namreč za združenje nacionalne 
policije.
Razlog obiska je bila proslava ob 30. obletnici delo-
vanja sekcije A.N.P.S. Prisotne so bile še delegacije iz 
IPA Istre, IPA Esslingena iz Nemčija in  IPA Krapkowice 
iz Poljske. 

Zelo prijazni gostitelji so nam pokazali veliko zna-
menitosti iz zgodovine, ki jih v Rimu oziroma nje-
nem območju ne manjka. Obiskali smo staro mesto 
Civita di Bagnoregio (Viterbo), v bližini mesta Fabrica 
di Roma smo si ogledali nekropole iz obdobja starih 
Etruščanov.
Prijetno nas je presenetil duhovnik iz Fabrice di Roma, 
Don Chicco, ki nam je pripravil tipično sredozemsko 
kosilo. Organiziral je tudi ogled Vatikana in muzeja. 
Kljub temu da so se vile nepregledne vrste za vstop v 
Vatikan, nam ni bilo potrebno čakati, saj so nas spre-
jeli na službenem vhodu in popeljali v notranjost. 

Nato smo si ogledali še najpomembnejše dele star-
ega Rima (Trg Sv. Petra,  Coloseum, Trg Venezia in 
spomenik neznanemu junaku, Fontano di Trevi, 
Španski trg s stopnicami, Panteon). V času našega 
obiska smo si ogledali tudi muzej zgodovine v samem 
mestu Fabrica di Roma, na kraju, kjer je bilo po izko-
paninah sodeč dokazano, da so na tem območju živeli 
staroselci Rima, Etruščani. 

Obisk v Fabrici di 
Roma
Vinko Otovič, predsednik IPA RK Gorenjske

Skupinski posnetek udeležencev
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Cilj druženja je bil dosežen, saj smo spoznali nove prijatelje, s katerimi bomo nadaljevali druženja tudi v prihodnje.

V centru mesta so za občane in goste pripravili koncert orkestra Polizia di Stato iz Rima, ki je med drugim zaigral 
slovensko himno. Sledilo je polaganje venca na spomenik umrlih pripadnikov nacionalne policije. V mestni cerkvi 
je med samo mašo duhovnik Don Chicco poleg ostalih prisotnih pozdravil tudi prisotne iz Slovenije, seveda v 
slovenskem jeziku. Prisotni smo bili tudi med podelitvami priznanj ob njihovi 30. obletnici. Na samo proslavo so 
se organizatorji pripeljali tudi s službenim avtomobilom »Lamborginijem«, ki ga uporabljajo predvsem takrat, ko 
je helikopter zaseden in so potrebne nujne vožnje. 

Zadnji dan smo se sprehodili po mestu Fabrica di Roma, ki ima približno 7000 prebivalcev, ti  resnično živijo za 
svoje mesto. Sodelovali smo tudi pri polaganju venca na spomenik padlim v 2. svetovni vojni z območja Fabrice 
di Roma. Ko smo se sprehodili po samem mestnem jedru, so nas po zaključenem mimohodu v čast nacionalni 
policiji skoraj iz vsake hiše želeli pogostiti, s kavo, čajem, domačimi keksi ipd. Neverjetno, kako cenjena je policija 
v tem kraju. To je potrebno doživeti. V okolici samega mesta se razprostirajo nepregledni nasadi lešnikov,  ki so 
sestavni del čokolade Milka.
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Dne 1.10.2016 smo izvedli že tradicionalno tekmo-
vanje v ribolovu s plovcem  na Slivniškem jezeru.  
Tudi letos je bila udeležba dobra, saj se je tekmovanja 
udeležilo 8 ekip, 4 iz Slovenije in 4 iz sosednje Hrvaške. 

Zbor je bil ob 7.00 uri  na prireditvenem prostoru v 
Gorici pri Slivnici, kjer nas je že pričakal zajtrk, kava, 
čaj in “domači zvarki” . 
Po zajtrku je prisotne nagovoril predsednik IPA Kluba 
Celje Božidar PEZDEVŠEK,  nato pa je sledilo žrebanje 
sektorjev in lovnih mest.  Ob 8.30 uri so se tekmov-
alci odpeljali do Slivniškega jezera, kjer jih je pričakalo 
sonce in veter. Sledile so priprave  na tekmovanje 
in krmljenje, samo tekmovanje pa se je  začelo ob 
10.00 uri.  Med tekmovanjem so člani IPA kluba Celje 
poskrbeli za tekmovalce, da niso bili žejni, saj so jim 
pijačo prinesli na lovna mesta. Tekmovanje je trajalo 
do 14.00 ure. Vreme je bilo solidno, ribolov glede na 
vetrovno vreme ni bil najboljši,   najpomembnejše pa 
je seveda druženje ter dobra volja, ki je ni manjkalo. 
Po tehtanju in pospravljanju opreme smo se ponovno 
dobili v Gorici pri Slivnici, kjer nas je že čakalo kosilo 
in hladna pijača. Po kosilu je sledila razglasitev rezul-
tatov tekmovanja. Ekipno je zmagala ekipa IPA KLUB 
CELJE,  drugo mesto je zasedla ekipa IPA ZAGREB 1, 
tretje mesto pa IPA ZAGREB II.  Med posamezniki je 
slavil zmago  Miro KOS  iz IPA ZAGREB, drugo mesto je 
zasedel Sašo AČKO  iz IPA KLUBA CELJE, tretje mesto 
pa  Boris DOLNIČAR prav tako domačin. 
Druženje je trajalo do poznih popoldanskih ur, kar 
nam daje potrditev, da delamo prave stvari in nas 
motivira, da bomo tudi v prihodnje nadaljevali z or-
ganizacijo tega že tradicionalnega tekmovanja na 
Slivniškem jezeru.

Dne 12.2.2016 je bilo na GOLTEH, v organizaciji IPA 
KLUBA CELJE, izvedeno IV. DRŽAVNO PRVENSTVO IPA 
SEKCIJE SLOVENIJE V VELESLALOMU. 
Zbrali smo se v lokalu na spodnji gondolski postaji v 
Žekovcu, kjer smo izvedli registracijo tekmovalcev in 
se okrepčali. Udeležence je pozdravil predsednik IPA 
Kluba Celje Božidar Pezdevšek. Udeležencem je po-
dal tudi informacije o tekmovanju in poteku celotne 
prireditve. Z gondolo smo se odpeljali na Golte, kjer 
nas je pričakalo sonce in odlično urejene proge. Tek-
movanja se je udeležilo 51 tekmovalcev iz sedmih IPA 
regionalnih klubov, ki so tekmovali v štirih kategori-
jah. Na prireditvi je sodelovalo tudi nekaj smučarjev, 
ki niso tekmovali in nekaj navijačev. Skupaj se je pri-
reditve udeležilo 71 udeležencev. 
Po tekmovanju in uživanju v smučarskih radostih smo 
se ob 14.30 uri zbrali v Ledenem baru hotela Golte. Tu 
je zbrane udeležence nagovoril predsednik IPA sekci-
je Slovenije  Stanislav FICKO. Zahvalil pa se je tudi or-

ganizatorju – IPA Klubu Celje za odlično organizacijo 
prireditve. Sledila je podelitev kolajn prvim trem 
posameznikom v vsaki od petih kategorij. Najboljši v 
vsaki kategoriji je dobil tudi spominsko darilo.
Ekipno je zmagal IPA Klub Celje, drugo mesto je zas-
edla IPA Štajerska, tretje mesto pa IPA Ljubljana .  
Po podelitvi kolajn in pokalov smo zaključili uradni 
del ter v prijetnem vzdušju nadaljevali druženje do 
poznih večernih ur. Zagotovo bomo z organizacijo 
tega tekmovanja nadaljevali tudi v prihodnje, saj smo 
v pogovorih z udeleženci ugotovili, da delamo pravo 
stvar in si te prireditve želijo tudi v naslednjih letih.

IPA  ribičija – 
Slivniško jezero 2016 

IV. Državno prvenstvo 
IPA sekcije Slovenije v 
veleslalomuBožidar Pezdevšek, predsednik IPA Kluba Celje

Božidar Pezdevšek, predsednik IPA Kluba Celje
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IPA RK za Pomurje je v mesecu juniju na in ob 
gramoznici v Bakovcih, v bližini Murske Sobote, or-
ganiziralo jubilejne, letos že,  desete igre na vodi za 
pokal IPA Slovenije. 

Igre so pripravili in odlično izpeljali policisti in člani 
IPA RK za Pomurje s PMP Petišovci.    

Iger se je udeležilo 9 ekip iz celotne Slovenije ter gos-
tje z Madžarske, IPA Zalaegerszeg ter Srbije, IPA Podu-
navje iz Smedereva. 

Šestčlanske ekipe so se pomerile v 4 različnih in 
zabavnih igrah, katere so minile v športnem in 
družabnem vzdušju, brez kakršnekoli poškodbe, zato 
se organizatorji zahvaljujemo vsem udeležencem z 
željo, da se v začetku junija 2017 ponovno srečamo 
na enajstih igrah na vodi.

Končni vrstni red:

1. mesto PP Gorišnica,

2. mesto PMP Petišovci,

3. mesto IPA Podunavje.

Desete igre na vodi za pokal 
IPA slovenije
Robert NEDOK, član UO IPA za Pomurje
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Dne 5. 11. 2016 smo člani IPA Kluba Celje organizirali tekmovanje v ribolovu na Pragerskem. Tekmovanja se je 
udeležilo 16 tekmovalcev, eden tudi iz Republike Hrvaške. Po zajtrku in kavici v ribiški koči ribiške sekcije Prager-
sko smo ob 10.30 uri pričeli s tekmovanjem na tekmovalnem ribniku. Tekmovanje je trajalo do 15.00 ure in se je 
kljub novembru odvijalo v toplem in lepem vremenu. 

Ker smo imeli srečo z vremenom, smo imeli eni bolj drugi manj  sreče tudi pri ribolovu. Prvi je bil Silvo KOREN 
iz PŠD Račka, z ulovljeno težo več kot 31 kg, drugi je bil Aleksandar JOVANOVIČ iz IPA Ljubljana in tretji Marjan 
VARDIJAN iz IPA Celje.  Po končanem tekmovanju in tehtanju ulova je  sledila še dobra malica, ki nam jo je skuhal 
Janko, upravitelj koče na Pragerskem.

Upamo, da se naslednje leto vidimo ob podobnem toplem vremenu in dobrem ribolovu.

IPA ribičija – 
Pragersko 2016 
Sašo AČKO 
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V soorganizaciji IPA Posavje se je nogometna ekipa 
policijske postaje Brežice  po letu dni premora ponov-
no udeležila svetovnega policijskega futsal turnirja – 
WPIST (World Police indor soccer tournament), ki je 
potekal na Nizozemskem, in sicer med 10. in 15.okto-
brom. Na pot so se odpravili  v nedeljo, 9. oktobra, v 
večernih urah in prispeli na Nizozemsko v ponedeljek 
v dopoldanskem času.

Ekipa  je  štela  devet  članov,  ki  so bili nastanjeni 
v mestu Groenlo, v idiličnem  počitniškem  naselju  
Marveld.  Po prihodu se je zvečer odvijala svečana  ot-
voritev  s predstavitvijo ekip. Predstavilo se je 200 ekip 
iz 42 držav  sveta, ki so tekmovale v štirih kategorijah, 
in sicer v moški (moški nad35  let,  moški  nad  45  let)  
in ženski kategoriji. Turnir se je odvijal v mestih Groen-
lo, Eibergen in Lichtenvoorde v šestih dvoranah.

Ekipa  iz  Brežic je nastopala v skupini G, kjer so bile 
še ekipe PL Verden iz  Nemčije, Sussex iz Anglije, Utre-
cht z Nizozemske, AS Police Strasbourg iz  Francije,  
IPA  Veszprem  z  Madžarske,  Reunion Island iz Fran-
coskega departmaja  in MHCS Republik of Belarus iz 
Belorusije. V skupinskem delu je ekipa Brežic igrala 

zelo dobro in s šestimi zmagami in enim porazom 
zasedla drugo mesto. S tem rezultatom so se uvrstili v 
šestnajstino finala, kjer so se  pomerili  z  ekipo  Lipetsk 
Region iz Rusije. Z odlično igro, predvsem v obrambi  
Brežic,  se je tekma končala z rezultatom  0:0. Sledilo je 
izvajanje kazenskih  strelov,  kjer pa je boljšo zbranost 

Udeležba na svetovnem policijskem 
prvenstvu v futsalu
IPA RK Posavje
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pokazala ekipa iz Rusije in zmagala  s končnim rezul-
tatom 3:2. Na koncu je ekipa Lipetsk Region zasedla 
četrto  mesto.  Omeniti velja tudi, da je ekipa MHCS 
Republik of Belarus, s katerimi  so  Brežičani  igrali  v  
skupini,  na  koncu zmagala na turnirju. 

Brežice pa so se uvrstile med 17 in 32 mestom. 

Brežičani so imeli tudi dan premora, ki pa so izkoris-
tili za izlet. Tako so  se  odpravili  na ogled  Nizozem-
ske.  Najprej so se ustavili v vasici  Zaanse Schans, ki 
je poznana po izdelavi lesenih cokel in sira kot tudi  
po značilnih mlinih na veter. Nato jih je pot vodila do 
stare ribiške vasice Volendam, ki leži ob obali jezera 
Marken. Nazadnje pa so si ogledali še mesto Edam, od 
koder izvira znani sir edamec.

Na  poti  domov pa so se v petek ustavili še v nemškem 
mestu Dortmund, kjer so  si  ogledali nogometni stadi-
on Signal Iduna Park, domovanje znamenitega kluba  
Borussie.  Obiskali  so  tudi  muzej  nemškega  nogo-
meta, kjer so si ogledali  lovorike  nemške reprezent-
ance in se usedli na njihov avtobus. Po ogledu  Dort-
munda  so se vrnili v domače Brežice, kamor so varno 
prispeli v soboto zjutraj.
 
Kljub  porazu  v  šestnajstini  finala  so bili Brežičani 
s svojo predstavo zelo zadovoljni. Skupaj so odigrali  
osem tekem, kjer so na sedmih tekmah svojo mrežo 
ohranili  nedotaknjeno.  Odločni  so,  da  se  bodo  na 
turnir še vrnili in rezultat izboljšali.

Za  ekipo  policijske postaje Brežice so nastopili 
Srečko Medic, Aleksander Ban,  Marjan  Galič,  Robert  
Jankovič, Boštjan Krošelj, Tomaž Lenič, Sandi Barkovič, 
Matej Bračun in Klemen Vavričuk.  
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Ironman je sestavljen iz 3,86  km plavanja, 180km 
kolesarjenja in 42,2 km teka. Kvalifikacijska tekmo-
vanja potekajo po vsem svetu, enkrat na leto pa se vsi 
najboljši triatlonci zberejo na svetovnem prvenstvu, 
ki že 37 leto zapored poteka v mesto Kailua-Kona, 
na največjem havajskem otoku Big Island. Havaji so 
posebej za profesionalne triatlonce najpomembnejša 
tekma sezone, saj če te ni na štartu med petdesetimi 
najboljšimi na svetu, ne obstajaš. Unikatna proga in 
neusmiljene vremenske razmere so poskrbele, da 
na tej tekmi še nikoli ni zmagal kak novinec, ampak 
vedno le najbolj pripravljen triatlonec. Podobno velja 
za amaterje, kii imajo željo vsaj enkrat v življenju nas-
topit na Koni. 

 

Svojo pot sem začel skoraj leto dni prej, ko sem na 
Ironmanu v Barceloni z drugim mestom v kategoriji 
dobil povabilo za nastop na svetovnem prvenstvu. 
Glavno delo je bilo narejeno, sledile so priprave in 
predvsem varčevanje za potovanje. Na Havaje sem 
prispel 9 dni pred tekmovanjem, kar je bilo dovolj, 
da sem se navadil na vlago, vročino in časovno raz-
liko dvanajstih ur. Seveda sem se takoj lotil pregleda 
opreme, saj so mi škatlo s kolesom odprli in pregledali 
kar trikrat med letalskimi poleti. Na srečo je bilo vse 
tako kot mora biti, tudi orodja sem imel dovolj in kolo 
e bilo v 2 urah sestavljeno in pripravljeno. 

Povezal sem se ostalimi Slovenci na otoku, ki so bili tu 
že večkrat in so se dogovoril za prve treninge. Teden 
pred tekmovanjem na Koni izgleda takole: ob 7. uri 
opraviš plavalni trening, saj je to tista ura, ob kateri bo 
plavanje tudi na tekmovanju, sledi zajtrk in trening na 
kolesu ali tek, kjer si ogledaš del proge in se privajaš 
na vročino in vlago. 
Organizator poskrbi, da se na prireditvenem pros-

toru vedno nekaj dogaja, da te ves čas obdaja ener-
gija svetovnega prvenstva. Na plavanju je 400 m od 
pomola Coffee Boat, ki zjutraj nudi brezplačno kavo 
za tiste zgodne plavalce, ki priplavajo do njega. Na 
kolesarski in tekaški progi so že pred tekmovanjem 
postavljene okrepčevalnice sponzorjev, ki ti med 
treningi omogočajo pitje športnih napitkov. V sredo 
je na vrsti parada narodov, kjer me je kot najmlajšega 

IPA Havaji 2016
Boris Fluher, IPA RK Postojna
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zelenca doletela čast, nošenja zastave. Dva dni pred 
tekmovanjem je tradicionalni banket dobrodošlice 
E Komo Mai, kjer se zberejo vsi atleti na večerji in 
uradnem sestanku tekmovanja. Petek je rezerviran 
za pripravo opreme, saj moraš vso opremo oddati v 
menjalni prostor že en dan pred tekmovanjem. Glede 
na tvojo štartno številko, ti določijo uro, ob kateri 
se moraš javiti za oddajo. Najprej preverijo kolo in 
čelado, sledi oddaja vrečke s kolesarsko opremo, ki jo 
vzameš po plavanju in vrečka s tekaško opremo, ki jo 
vzameš po teku. Natančno si pogledaš in zapomniš, 
kje visi tvoja oprema in kje je je postavljeno kolo, nato 
pa še predelaš vso pot skozi menjalni prostor, ki je res 
ogromen.

Iz petka na soboto sem spal dobro, budilka pa je 
zvonila že ob 4 zjutraj. Tri ure potrebuje telo, da se 
popolnoma zbudi, štart pa sem imel ob 7. Sledil je za-
jtrk ter vožnja na štart. Na prireditveni prostor moraš 
priti vsaj 2 uri prej, saj te ponovno čaka preverjanje 
opreme, lepljenje številk in obvezno tehtanje. Ko sem 
uredil vse stvari, sem se šel ogret, potem pa že na 
štart, da dobim čim boljšo pozicijo na plavanju.

Plavanje poteka v zalivu Kailua-Kona, kjer v smeri 
urinega kazalca ob bojah plavaš 1,9 km na odprto 
morje, okoli ladje in nazaj proti zalivu. Profesionalni 
atleti štartajo ob 6:30 uri, mi smo bili na vrsti ob 6:55. 
Imel sem dobro pozicijo, s tem pa tudi največjo gnečo. 
Strel iz ogromnega topa na pomolu je označil začetek 
plavanja, ko se je vseh 2300 tekmovalcev podalo v 
dirko. Gnečo na začetku plavanja sem pričakoval, 
ampak tako veliko pa ne. Pretepal sem se z drugimi 
tekmovalci, lovil sapo in upal, da se bo to čim prej 
umirilo. Po nekaj minutah se je naredila prva selekcija 
in začel sem plavati v svojem tempu. 3,8 km se mi je 
zdelo kot cela večnost, zato sem takoj pogledal na 
uro, ko sem stopil iz vode. Ura je pokazala 59 min, kar 
je bilo približno 5 minut hitreje, kot sem pričakoval. 
Plavanje mi je uspelo odlično, zato sem še z več elana 
nadaljeval proti kolesu.

Prvih nekaj kilometrov kolesarjenja poteka po mestu 
Kailua-Kona, nato pa proga zavije na avtocesto Queen 
K in nadaljuje proti Havi-ju, kjer te 90 km spremljajo 
samo polja iz lave, močan veter in 1700 m višincev. 
Domačini temu delu otoka pravijo Lava Desert 
(puščava iz lave).

Prvih 40 km je zelo hitrih, nato pa se veter obrne in 
zadevo oteži. Čelni veter te spremlja vse do 90 km, 
kjer je obrat na polovici kolesarskega dela. Na kolesu 
sem kar trpel, saj je tudi moja najslabša disciplina, ni-
sem pa želel popuščati in voziti v prepočasnem tem-
pu. Zadnjih 7 km pred obratom se začne vzpon na 
Havi, najvišjo točko na tekmovanju. Do takrat sem bil 
dobro na poti, čas je bil odličen, prehrana po načrtu. 
Tik pred koncem vzpona sem naredil napako in vozil 
preblizu kolesarju pred menoj, kar je sodnik takoj vi-
del in mi pokazal rumeni karton. Na kolesu moraš voz-

iti na razdalji 10 m od drugega kolesarja, saj je vožnja 
v zavetrju prepovedana. Pri veliki količini kolesarjev je 
to zelo težko izvesti, še posebej v klanec, zato kole-
sarji vozimo preblizu ali drug ob drugem, kar je tudi 
prepovedano. Sledil je 5-minutni kazenski postanek. 
Čeprav sem vedel, da ta kazen pomeni na koncu 
približno 50 mest slabšo uvrstitev, me ni pretirano zm-
edla, saj sem se pripravil na morebitne težave na kole-
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sarskem delu, pa tudi popolnoma sam sem bil kriv. 
5-minutno kazen sem moral odsedeti v naslednjem 
kazenskem prostoru, ki je bil takoj za okrepčevalnico. 
Nabral sem si malo več hrane in pijače ter postanek 
izkoristil za okrepitev. 
Po kazni je sledil spust s Havija in hitrih 50 km proti 

Koni. Do 140 km mi je šlo kljub kazni še vedno dobro, 
počutil sem se odlično. Zadnjih 40 km se veter obrne 
in tisti veter, ki te je prvih 40 km ponesel, sedaj lepo 
nagaja. Sedaj tudi prvič začutiš vročino, saj se hitrost 
zmanjša na 30 km/h ali še manj in te ne hladi več tako 
kot prej. Tega dela proge res ni hotelo biti konec. 

Po 5 urah in 9 minutah kolesarjenja sem prispel nazaj 
v menjalni prostor. Sicer sem upal na hitrejši čas, bil 
sem jezen na kazen, po drugi strani pa vesel, da nisem 
imel drugih težav na kolesu, kot se defekti. Povprečna 
hitrost je bila 35 km/h, kar je največ, kar sem na takšni 
progi sposoben.

Tek je najslajša disciplina, pa ne samo zato ker je moja 
najboljša, ampak predvsem ker je zadnja. Prve 3 km 
mi korak nikakor ni stekel, noge so bile povsem trde 
od kolesarjenja, zraven pa težave povzroča še vročina, 
ki je sedaj najhujša. Počasi sem se le sestavil in na-
daljeval s prvimi krogom po Alii Drive-u, promena-
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di ob morju. Ta tekaški del je lep, tečeš ob obali, na 
tisoče navijačev te spodbuja in poliva z vodo, ni veliko 
klancev, pa še kakšna senca se tu pa tam najde.
Po 16 km sem zaključil s prvim krogom in pritekel 
nazaj v Kono. Čas je bil odličen, približno 4 minute in 
20 sekund na kilometer, počutje pa prav tako. Sledil 
je še drugi krog, dolg 26 km, za katerega sem vedel, 
da bo veliko hujši. Najprej klanec na Palani Road, ki ga 
ni in ni bilo konec. Malo motivacije so mi dajali drugi 

tekači, mimo katerih sem tekel, saj so vsi po vrsti hodi-
li. Na vrhu klanca sem zavil spet na avtocesto Queen 
K in nadaljeval do najbolj vročega dela proge, Natu-
ral Energy Lab. Iz avtoceste se spustiš proti morju v 
park, ki je sicer zaprt za javnost, v njem NASA namreč 
proučuje vpliv bivanja človeka na Marsu. Energy Lab 
je skoraj pod gladino morja, zato v njem ni vetra, ki bi 
te hladil, termometer na obratu pa je kazal 94 F, kar je 
34,4 °C. 
Do 30 km je šlo odlično, nato pa vročina in klanci ter-
jajo svoj davek. Počasi začutiš, da je telo pri koncu z 
močmi, v bistvu se še samo prebijaš od okrepčevalnice 
do okrepčevalnice. Na srečo so v tem delu proge post-
avljene na 1 miljo, kar je približno 1,6 km. Seveda se 
za piko na i pojavijo še krči. Slej ko prej pridejo, pa če 
tudi delaš vse pravilno. Tečeš malo bolj na trdo, am-

pak v daljavi že vidiš mesto, ki te vleče naprej. Zadnji 
trije kilometri postanejo lažji. Bolečine so sicer vedno 
hujše, ampak misli so že usmerjene proti cilju, pa še 
samo navzdol gre. Če si bil prej dobrih 20 km osam-
ljen, sedaj spet tečeš med navijači. Bolčine izginejo, 
tečeš z lahkoto in ko prečkaš cilj, ti je vseeno za re-
zultat, za uvrstitev, enostavno srečen si, da ti je uspe-
lo priti do konca in da je vsega konec. Maraton sem 
opravil v 3 urah in 17 minutah in tako na teku prehitel 

več kot 200 tekmovalcev. Na koncu sem bil skupno 
245, kar je veliko slabše, kot sem pričakoval. Nekaj je 
kriva kazen na kolesu, za ostalo pa lahko samo rečem, 
da so fantje vsako leto boljši.  

Vseeno sem s tekmo zadovoljen. Na razmere sem bil 
pripravljen, ampak sta me veter in vročina vseeno 
presenetila, nisem si mislil, da bosta tako huda. Imel 
sem kar srečo oziroma ni me spremljala nesreča, saj 
nisem imel okvar na kolesu ali prebavnih motenj, ki bi 
mi onemogočile dober nastop. Dal sem vse od sebe 
in edino to šteje. V tem primeru si ne rabiš nič očitati. 
Bila je odlična izkušnja, za katero mislim, da bo ostala 
enkratna. 
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Člana IPA Slovenije Tomislav Gönc, IPA RK Postojna in  
Goran Banjac, IPA RK Ljubljana, sva se 22. septembra 
2016 odpravila na enotedensko pot na Poljsko. Najin 
prvi postanek je bil pri starih prijateljih na prometni 

policiji v Pragi.  Pot sva nadaljevala na Poljsko, kjer 
sva se na povabilo MKMRP Torun udeležila tekmo-
vanja »Uniform Motor Rally«. Tekmovanje se je odvi-
jalo ob največjem in najlepšem Speedway Stadionu 
na Poljskem. Tekmovanje je potekalo v spretnostni 
vožnji z avtomobilom, štirikolesnikom in gokartom 
na sedmih različnih poligonih. Sam dogodek je bil 
obarvan zelo »poljsko«, saj sva pokazala veliko znanja 
v spretnostni vožnji, a kljub temu nisva »uspela« zma-
gat (prednost domačega terena je bila očitna).  
Z Goranom sva obiskala še policistko Agnieszko, kat-
era nama je razkazala njihovo generalno policijsko 
upravo – »Komenda Glowna Policje« v Varšavi in naju 
seznanila s policijskim delom na Poljskem. Po obisku 
Varšave naju je pot zapeljala še na celodnevni ogled 
koncentracijskega taborišča Auschwitz. 
 
V mestu Rybnik naju je pričakal Krisztof ter naju 
spoznal z vodilnimi na policijski postaji v Rybniku, kjer 
so nama razkazali delo prometne policije, vodnikov 
službenih psov, in delo policistov na jezeru Rybnik. 
 
V tem času sva navezala veliko stikov s policisti s 
Poljske, Češke in Ukrajine.

Za pomoč pri organizaciji odprave se zahvaljujeva 
podjetju Petrol d.d. in IPA RK Postojna.
 
»servo per amikeco«

Moto rally na Poljskem 
Tomislav Gönc, IPA RK Postojna
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Ekipa IPA RK Koper se je udeležila športnih iger 
hrvaške Policije -NSD MUP Hrvatske, ki je potekalo 
v Rovinju v začetku meseca junija in tam v disciplini 
ulične košarke zasedla odlično 3. mesto.

  

Športno društvo Belina je odlično izpeljalo 10. 
Državno prvenstvo Policije v odbojki na mivki, ki je 
bilo v petek, 24. junija 2016, na igriščih Svete Katarine 
pri Ankaranu. Prav tako pa je potekalo 1. Državno pr-
venstvo IPA sekcije Slovenije v odbojki na mivki. V ab-
solutni kategoriji je tekmovalo 24 ekip, kjer je zmagala 
ekipa PU Maribor. V prvenstvu IPA sekcije Slovenije so 
tekmovale 4 ekipe, kjer pa je zmagala ekipa IPA Kop-
er I., druga je bila ekipa IPA Ljubljana in tretja ekipa 
IPA Koper II., četrta je bila ekipa IPA ISTRA s sosednje 
Hrvaške. IPA RK Koper. se zahvaljuje  marljivim organi-
zatorjem iz ŠD Belina in predsedniku Boštjanu Berliču. 
Pokale in nagrade najboljšim na Državnem prvenstvu 
Policije in Državnem prvenstvu IPA  je podelil pod-
predsednik IPA RK Koper Milan Marinšek. 

Udeležba na športnih 
igrah hrvaške policije

Državno prvenstvo 
policije v odbojki na 
mivkiMilan Marinšek, podpredsednik IPA RK Koper

Milan Marinšek, podpredsednik IPA RK Koper
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IPA regionalni klub Koper je že drugo leto zapored 
soorganiziral državno prvenstvo IPA v maratonu. 
Udeležilo se ga je 29 tekmovalk in tekmovalcev iz 8 
IPA klubov iz Slovenije.

Rezultati 2. Državnega prvenstva IPA sekcije 
Slovenije v maratonu, ki je bil, 10. aprila 2016, v 
Piranu. 
Maraton 42 km 
1. Rajh Zlatko 2. Hercog Darko in 3. Hercog Denis

Polmaraton 21 km - ženske
1. Robnik Urša in 2. Pellaschier Alenka

Polmaraton 21 k m - moški
1. Jost Vinko 2. Cipot Aljoša 3. Hojnik Damir 4. Mraz 
Borut 5. Kraner Matej 6. Bartelj Dušan 7. Burilov Mi-
hael 8. Poropat Radko 9. Ačko Sašo 10. Zrnko Jože 11. 
Slapnik Aleš 12. Valentinčič Dušan 13. Brumen Milan 
14. Močnik Matej 15. Šajn Stanislav in 
16. Križman David 

Rekreativni tek 11,5 km
1. Čuček Matjaž - 3. v absolutni konkurenci; 2. Ozmac 

Boštjan 3. Petelinšek Karl 4. Frankovič Mitja 5. Kodrič 
Rajko 6. Oblak Emil 7. Jarc Srečko in 8. Korošec Marko.

IPA RK Koper, ki je izvedla 2. DP IPA v maratonu je 
podelila zmagovalcem pokale, vsem tekmovalcem 
IPA pa spominske medalje. Podelitev je bila v nedeljo 
10. aprila ob 17.00 uri v Kastelcu nad Koprom.

3. Istrski maraton - 2. Državno prvenstvo IPA 
sekcije Slovenije v maratonu
Milan Marinšek, podpredsednik IPA RK Koper, foto: Stanislav Šajn
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IPA regionalni klub Koper je v nedeljo, 2. julija 2016,  
uspešno izpeljal tradicionalno mednarodno pri-
reditev  “IPA RIBIČIJA 2016”,  katere so se poleg članov 
IPA iz vse Slovenije, udeležili tudi gostje iz IPA Italije, 
Avstrije in Hrvaške.    

V prekrasnem sončnem in vročem dnevu so se že 
zgodaj zjutraj zbrali člani IPA iz vse Slovenije ter člani 
iz sosednjih držav pred pomolom , kjer so privezani 
patruljni čolni pomorske policije v Kopru. Kmalu po 
osmi uri so se vsi skupaj vkrcali na ladjo “PORTOROŽ” 
in odpluli na Slovensko morje. 
     
Na morju  je bilo izpeljano tekmovanje v ribolovu in 
turnir parov  v priljubljeni igri s kartami “briškola in 
trešet”. Vsi udeleženci srečanja so se osvežili v toplem 
morju in uživali v morski hrani, ki jo je pripravila po-
sadka ladje in v pijači. Pivo je teklo v potokih, poskr-
bljeno pa je bilo tudi za najmlajše. Pridni organizatorji 
so pripravili pravo “bovlo” - pijačo iz narezanih bresk-
ev in vina ter sladkorja.  
Za poživitev pa sta poskrbela harmonikarja, tako da 
so najbolj zagreti udeleženci tudi zaplesali.  Pri koncu 
srečanja so bile tudi razdeljene praktične nagrade 
srečelova. 

Po končanem tekmovanju v poznem popoldnevu 
so bili razglašeni rezultati:

1. mesto moški - JAZIĆ Vlado 
2. mesto moški  - TEKAVEC Matevž        
3. mesto moški  - KOS Gaj 

1. mesto ženske  -  ŠTEVANEC Dijana
2. mesto ženske  -  IVANČIČ Mojca
3. mesto ženske  -  KNAVS Damjana

Turnir v briškoli:

1. mesto –  ADAMOVIČ Dušan + STOJANOVIČ Niko

2. mesto –  BUBOLA Marino + RODELA Matej  

3. mesto – JAZIĆ Vlado + PERICA Šime 

Ostale nagrade:  
 

- najhitrejša riba  - MASLO Luka 

- največja riba - MOSWITZER Reinhold

- najmanjša riba - PLEŠNIK BERGOČ Zoja 

- najstarejši  udeleženec  - PERICA Šime  

- najmlajši udeleženec - VAJDIČ Ana Lejla  

- naj morska deklica – PLEŠNIK Katja
    
Zahvaljujemo se organizacijskemu odboru : 
IVANČIČ Alojzu , IVANČIČ Mojci, RIHTER Mauru, UR-
BANC Borisu, DRAGORAJAC Iztoku, FURLAN Robiju, 
KRNC Bojanu in harmonikašema BUBOLA Marinu ter 
RODELA Mateju za odlično organizacijo in izvedbo  
tradicionalne prireditve IPA RK Koper -  IPA RIBIČIJE 
2016.  IPA RIBIČIJE 2016 se je udeležilo 60 udeležencev  
(skupaj z OO).  

Posebna zahvala gre sponzorjem, ki so nam 
pomagali in omogočili tako bogato srečanje in 
sicer:

- TELEKOM Slovenije

- GEOR d.o.o. Elerji   

- KOMPAS SHOP d.o.o. Ljubljana

- Zavarovalnica TRIGLAV Koper

- Zavarovalnica MARIBOR Koper 

- Urarstvo ŠTIMEC Koper in mnogo drugih   

“IPA ribičija  2016”, srečanje članov IPA 
na morju
Milan Marinšek, podpredsednik IPA RK Koper
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Član IPA – RK Nova Gorica Renato Lešnik se je, 16. 4. 
2016, udeležil Ultra trail preizkušnje v sosednji Hrvaški 
Lovran – Umag.Gre za tekmo na razdalji 108,4 km, 
pri tem pa je potrebno premagati še 4470 višinskih 
metrov. Renato je startal, 15. 4. 2016, ob 24.00 v 

Lovranu. Na startu se je zbralo preko 200 tekmovalcev 
iz vseh koncev sveta. V trdi temi se je podal na 1392 
metrov visoko Učko, nato pa naprej po istrskih vršacih 
mimo Brgudaca – Trstenika v Buzet (58,2 km), kamor 
je prišel ob 8.40 uri zjutraj. Pot je nadaljeval v Oprtalj 
– Grožnjan – Buje in prispel na cilj v zavidljivem času 
16 ur in 10 minut. V močni mednarodni konkurenci je 
to zadostovalo za odlično 20. mesto absolutno in 5. 
mesto v starostni kategoriji.
 
Renato pravi: “Zmaga ne pomeni pristati na prvem 
mestu. Zmagati pomeni premagati samega sebe. 
Premagati svoje telo, svoje omejitve in svoje strahove. 
Zmagati pomeni uresničiti svoje sanje. Vsakič ko 
pridemo na cilj, smo zmagovalci; ker smo premagali 
samega sebe in prečkali ciljno črto z mislijo, da nam je 
uspelo izpeljati tisto, kar smo si zadali in je bilo nekaj 
časa nazaj le plod naših sanj. Pomembno je, da se za-
vedamo tega občutka, da nam je uspelo.”
 
Renato se namerava v prihodnjih letih udeležiti ene 
najtežjih tekem v Evropi – Ultra trail de Mont Blanc v 
dolžini 170 km, premagati je potrebno 9600 višinskih 
metrov. Za to tekmo je potrebno zbrati 15 kvalifikaci-
jskih točk iz treh tekem v obdobju dveh let. Tekme na 
razdalji
100 km in 5000 višinskih metrov prinašajo 5 točk. 
Potem je tu še žreb in veliko dejavnikov, vendar ne 
dvomimo, da mu bo uspelo.

Dne 24.5.2016 sta se člana IPA Nova Gorica, Sašo Ba-
jec in Rastislav Pogelšek, udeležila VI. družabnega 
srečanja dvojic v lovu rib s plovcem za prehodni pokal 
PŠD Račka.

Tekmovanje je potekalo v ribniku RD Jelenče v Pesni-
ci, udeležilo se ga je 24 dvojic iz Slovenije in Hrvaške. 
Po končanem 6-urnem tekmovanju je sledilo tehtanje 
in nato razglasitev rezultatov.

Člana IPA Nove Gorice sta zasedla odlično 2. mesto z 
88.880 g ujetih rib.

110 km Lovran – Umag Tekmovanje za 
prehodni pokal 
PŠD Račka

Marko Terbovšek, predsednik IPA NG

Marko Terbovšek, predsednik IPA NG
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IPA Koroška je v 24 letu delovanja, vse od ustano-
vitve v letu 1992 pa je naše delovanje usmerjeno v 
druženje med člani kluba, posebej pa po letu 2011, ko 
je za velik del naših članov delovno mesto s Koroške 
preneseno na območje sosednje regije oz. PU Celje. 

Kljub temu ali predvsem zaradi tega so naša tradicion-
alna srečanja dogodek, ob katerih se bivši sodelavci 
vidimo, družimo in spominjamo skupnih trenutkov na 
delovnih mestih še v času delovanja Policijske uprave 
na Koroškem. Druženja so tudi priložnost srečanja z 
ostalimi člani IPA klubov Slovenije, katerih člani se 
udeležujejo naših prireditev.  

Med že tradicionalnimi družabnimi srečanji, smo 5. 
marca ob dnevu praznika žena, organizirali Valenti-
nov ples, tudi tokrat v Slovenj Gradcu, kjer sta gostitelj 
NamaNova in skupina Lojtrca poskrbela za prijetno 
druženje, člani IPA Koroške pa smo partnerkam za 
praznik podarili vrtnico.  

23. planinski pohod na Košenjak smo izpeljali zad-
nji vikend v mesecu avgustu. Skupina upokojenih 
delavcev ONZ Koroška je skupaj prišla na vrh, nato 
pa se pridružila vsem ostalim pred Planinsko kočo 
Košenjak, kjer smo se zbrali ob dobrotah tokratnega 
peka Bojana. 

Med aktivnostmi na področju športnih srečanj in 
tekmovanj smo 23. aprila v soorganizaciji IPA sekcije 
Slovenije in IPA članov PP Slovenj Gradec organizirali 
2. državno prvenstvo v odbojki. Udeležba sicer ni bila 

po pričakovanjih, kljub temu pa je tekmovanje uspe-
lo, kar nam daje zagotovilo, da se ponovno srečamo v 
letu 2017. 

V mesecu juniju so se na kegljišču Interokno Dravo-
grad zbrale ekipe Policijskih postaj Koroške, ekipa 
UDMNZ Koroška in ekipa IPA Postojna. Na že tradi-
cionalnem kegljaškem turnirju poimenovanem LIBRA 
2011 je ekipa UDMNZ ponovno suvereno nastopila 
in premagala aktivne sodelavce, kar je bila le formal-
nost, saj je druženje na prvem mestu. 

Na povabilo IPA Karlovac, se je ekipa IPA Koroške v ses-
tavi Ferdo Abraham, Ivan Ropič, Branko Čagran in An-
ton Drevenšek udeležila mednarodnega kegljaškega 
turnirja v kraju Ozalj, kjer so v močni konkurenci zas-
edli skupno 6. mesto. 
Na pobudo udeležencev osamosvojitvene vojne za 
Slovenijo je, ‘’28 JUNIJ, DAN POLICIJSKIH VETERANOV 
KOROŠKE’’ dan, ko PDV Sever za Koroško organizira 
slovesnost in na ta način obeleži spomin na dogodke 
leta 1991. Tokratno srečanje je bilo na Sp. Vižingi, 
občini Radlje ob Dravi. Slovesnosti se je udeležilo kar 
nekaj članov IPA Koroške, predsednik Iztok Ferk pa se 
je ob tej priliki zahvalil vsem aktivnim udeležencem 
bojev in poudaril, da je osamosvojitev Slovenije 
eden od temeljev za ustanovitev IPA Slovenije in IPA 
Koroške. 
 
V letu 2017 IPA Koroška praznuje 25-letnico ustano-
vitve, čaka nas volilni zbor članov, aktivno pa se bomo  
vključili  v prihajajoči volilni kongres IPA Slovenije.  

Aktivnosti IPA Koroške
Iztok Ferk , predsednik IPA Koroška
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