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25 LET DELOVANJA IPA 
KLUBA LJUBLJANA

Spoštovane članice 
in člani IPA kluba 
Ljubljana, spoštovane 
policistke in policisti, 
dragi IPA prijatelji,

IPA klub Ljubljana smo ustano-
vili 4. junija 1993 in z junijem 
2018 zaokrožujemo aktivnih 
25 let delovanja. Začetek delo-
vanja članic in članov ljubljan-
skega kluba sega že v leta pred 
ustanovitvijo s pridruženim 
članstvom v IPA Sekciji Italije 
in IPA Sekciji Avstrije, ki sta bili 
pokroviteljski sekciji pred spre-
jetjem IPA Sekcije Slovenija v 
polnopravno članstvo med-
narodne IPA organizacije. Po 
sprejetju IPA Sekcije Slovenije 
v polnopravno članstvo je bil 
v takratnih razmerah to enovit 

klub. S spremembo zakonodaje 
na področju društev, so se čla-
nice in člani organizirali v re-
gionalne klube kot samostojne 
pravne osebe. Sprememba 
zakonodaje je narekovala tudi 
ustanovitev krovne organiza-
cije. S podpisom pogodbe leta 
2002 smo tako postali sousta-
novitelji zveze društev – IPA 
Sekcije Slovenije. Po območju 
delovanja in številu članov 
je IPA klub Ljubljana največji 
regionalni klub, ki v svojem 
članstvu združuje 1/3 vseh 
članic in članov v Sloveniji.   

V vseh dosedanjih 25. letih 
delovanja so članice in člani 
aktivno delovali tako na stro-
kovnem, kulturnem, športnem 
in družabnem področju in kar 
nekaj dogodkov je postalo 

tradicionalnih. Povezovanje 
in sodelovanje vzdržujemo 
in utrjujemo tako z IPA klubi 
v Sloveniji kot tudi v tujini. V 
zadnjih letih smo poglobili 
sodelovanje na strokovnem 
področju z vodstvom Policijske 
uprave Ljubljana, prav tako pa 
tudi sodelovanje s klubi katerih 
ustanovitelji in člani so naše 
kolegice in kolegi. Sodelovanje 
z IPA klubi iz tujine se lahko 
prepozna v sodelovanju v IPA 
Alpe Adria povezavi, neposre-
dnem dogovoru o sodelovanju 
s posameznimi klubi v tujini, 
udeležbi v posameznih dogod-
kih, predvsem pa ob organizi-
ranih obiskih posameznikov 
in skupin iz tujine, kakor tudi 
izletov za naše člane v tujino. 
Vrednote in cilje IPA orga-
nizacije, ki jih združujemo v 
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geslu SERVO PER AMIKECO 
- SLUŽIMO V PRIJATELJSTVU 
smo uspešno udejanjali tudi 
v času gospodarske krize, ki 
se je v IPA organizaciji najbolj 
poznala z velikim osipom 
članstva in razvrednotenju 
poslanstva IPA kluba, s tem pa 
posredno tudi poklica policist. 
V IPA klubu Ljubljana smo 
ves ta čas poudarjali, da je 
za uspešno delovanje kluba 
pomemben vsak posameznik. 
Z iskanjem različnih rešitev in 
neposrednim vključevanjem 
posameznih aktivno delovnih 
članic in članov smo vrednote 
in cilje IPA dokaj uspešno pro-
movirali. Tudi na osebne stiske 
in težke življenjske situacije, ki 
so jih doživele posamezne čla-
nice in člani nismo bili imuni. 
V takih primerih ugotoviš kaj 
lahko pomeni naše geslo. 

V upravnem odboru se zaveda-
mo, da je možnosti in izzivov še 
veliko. Prihaja čas, ko bi morali 
funkcije prevzemati aktivno 
delovne članice in člani. To je 
eden od temeljnih pogojev za 
večjo prepoznavnost vrednot in 
ciljev IPA organizacije s tem pa 
tudi poslanstva poklica policist.   

Ob tej priložnosti izrekam zah-
valo vsem članicam in članom 
IPA kluba Ljubljana za pomoč 

in sodelovanje pri delu, na-
predku in razvoju kluba. Hvala 
tudi Policijski upravi Ljubljana 
in donatorjem ter številnim 
prijateljem, ki nam pomagajo 
uresničevati zastavljene cilje. 

Mihael Burilov
predsednik IPA Kluba Ljubljana



3

Čas beži, leta hitro minevajo 
in komaj se zavedam, da je 
minilo že deset let od mojega 
zapisa ob petnajsti obletnici 
ustanovitve in delovanja IPA 
RK Ljubljana. A časa ni mo-
goče ustaviti in tu je dan, ob 
katerem se spomnimo doga-
janj pred petindvajsetimi leti. 
Nekatere stvari bom pač moral 
dobesedno ponoviti, saj so 
zgodovinsko dejstvo, ki ga ni-
koli nihče ne more spremeniti.

Leto 1991 je bilo prelomno 
za slovensko policijo, saj je 
v tem letu dozorela ideja, ki 

se je porajala že dolga leta, 
v mednarodnih odnosih s 
prijatelji policisti, da je pot-
rebno ustanoviti IPA Sekcijo 
tudi v Sloveniji. In res se je v 
Martuljku zbralo lepo število 
policistov ( od »     navadnih« do 
šefov ), ki so dojeli kaj pomeni 
in nemudoma za  svoje vzeli 
geslo SERVO PER AMIKECO in 
ustanovili sekcijo. Že naslednje 
leto je bila Sekcija Slovenije, v 
Rio de Janeiru, sprejeta v pol-
nopravno članstvo mednaro-
dne organizacije, za kar gredo 
velike zasluge tudi nekaterim 
članom RK Ljubljana, ki  so te-
daj delovali v vodstvu sekcije.

Kmalu po tem dogodku, sem 
od nekaj članov vodstva sekci-
je dobil izziv, da se včlanim v 
IPA in poskusim nekaj storiti za 
razvoj organizacije na območju 
ljubljanske uprave, saj je bila 

le-ta, kljub velikemu številu 
delavcev policije, še vedno brez 
lastnega regionalnega kluba. 
Ideja je bila zanimiva in kmalu 
sem okrog sebe zbral »majhno 
skupinico« pridnih ljudi, ki so 
z zavzetim delom, ob pomoči 
sponzorjev in članov, ki so z 
osebnimi poznanstvi v tujini 
poskrbeli za močno medna-
rodno udeležbo, v začetku 
junija 1993 ustanovili IPA RK 
Ljubljana. Lepo je bilo tiste dni 
videti vesele, žareče, ponosne 
obraze ustanovnih članov. Še 
posebno pa smo bili ponosni, 
ko smo ob koncu leta 1993 
preštevali člane in se ustavili 
samo malo pod 500.

Naslednja leta je, ob velikem 
angažiranju in zavzetem delu 
članov upravnega odbora RK 
Ljubljana ter poverjenikov v 
enotah, število članov iz dneva 

Miran KLAVORA, prvi 
predsednik regionalnega kluba 
Ljubljana

25 LET IPA KLUBA LJUBLJANA
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v dan naraščalo, kar je zah-
tevalo dodatno angažiranje, 
članov upravnega odbora in 
predvsem predsednika kluba. A 
potrebno je povedati, da nam 
je v celoti uspelo.

Postavili smo sistem obvešča-
nja članov preko poverjenikov, 
ki so izredno kvalitetno opra-
vili svoje delo, in sistem obve-
ščanja upokojencev, ki je takrat 
temeljil na pošiljanju osebne 
pošte z obvestili vsakemu po-
samezniku. Ob vsakem dogod-
ku, organizaciji izleta, športne 
prireditve, mi je tako pripadla 
čast, ročno izpisati naslove 
na približno 300 kuvert; a za 
prijatelje ni bilo težko. Danes 
se je, zaradi uveljavljanja 
medmrežja in enostavnejšega 
prenosa informacij, ta osebni 
dostop opustil, a žal, so s tem 
mnogi izgubili kontakt z orga-
nizacijo. Zavedati se namreč 
moramo, da so člani IPA tudi 
upokojenci, ki so že v dobi, ko 
niso sposobni ali pa nimajo 
možnosti uporabljati moder-
nih komunikacijskih poti. 

Članom smo ponudili in orga-
nizirali veliko število športnih 
prireditev, ki so z leti postale 
tradicionalne, udeleževali 
smo se prireditev in srečanj 
drugih regionalnih klubov ter 

predvsem  navezovali, utrjevali 
in vzdrževali odnose s prijatelji 
iz tujine. Rezultati so vidni še 
danes, saj ima RK Ljubljana 
veliko število obiskov iz tujine, 
istočasno pa tudi veliko število 
povabil na prireditve v tujini.
Vse dejavnosti smo popisali in 
fotografsko dokumentirali tudi 
v lični reviji, ki je izhajala dalj 
časa, potem pa je, po pritiskih 
»z vrha sekcije« in obljubi, 
da bo revijo izdajala sekcija, 
ugasnila.

Nekaj članov IPA RK Ljubljana 
je dolga leta zasedalo po-
membne položaje tudi v med-
narodnih organih, pri čemer so 
s svojo dejavnostjo močno ok-
repili prepoznavnost in ugled 
Slovenije v svetu.

Vezi so bile stkane in nobene 
slovenske notranje zdrahe jih 
ne morejo razdreti, saj se ve-
čina zaveda, kaj pomeni geslo 
SERVO PER AMIKECO.

Žal pa je prišel tudi čas za 
slovo, in po dolgotrajnem 
ter tehtnem premisleku sem 
se umaknil in prepustil delo 
ljudem, ki sem jim nekoč in 
jim  še danes zaupam, da bodo 
za RK Ljubljana in njegove 
člane storili vedno tisto, kar je 
najboljše.

Ob koncu vas, kot sem to storil 
že pred desetimi leti, dragi IPA 
prijatelji, kljub temu, da smo v 
dobi interneta in, da se skozi 
to prizmo predvideva, da so vsi 
člani obveščeni o dejavnosti 
kluba, v imenu upokojencev 
in drugih, ki so zapustili vrste 
ONZ prosim, da si včasih vza-
mete čas in pošljete obvestila 
vsem upokojencem na dobri 
stari način, v kuverti,  z nava-
dno pošto.

Dragi IPA prijatelji iz RK 
Ljubljana, vse najboljše za 25. 
rojstni dan ter še mnogo uspe-
hov pri delu s člani in za člane.

Miran Klavora
nekdanji predsednik RK 

Ljubljana
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V veliko čast in 
zadovoljstvo mi je, da 
lahko tudi sam delim 
prijetne in vesele 
trenutke ob lepem 
jubileju, 25-letnici 
delovanja IPA kluba 
Ljubljana.

Za uspešnost dela policije 
je izjemno pomembno tudi 
mednarodno sodelovanje, 
povezovanje in izmenjava iz-
kušenj. Z izjemnim napredkom 
tehnologije svet postaja vse 
manjši, zato  je še toliko bolj 
pomembno, da različne polici-
je tesno sodelujejo med seboj.
Ena izmed najpomembnej-
ših, prav gotovo pa najbolj 
razširjenih in prepoznavnih 

organizacij širom po svetu je 
Mednarodno policijsko zdru-
ženje. Združenje, kot ga vidim 
jaz, ima dve glavni poslanstvi. 
Prvo, da skrbi za mednarodni 
pretok znanja, izkušenj, dobrih 
praks ter drugo, da s svojo 
dejavnostjo širi prijateljstvo 
in solidarnost med policisti po 
vsem svetu.
Pri tem poslanstvu IPE je izje-
mno pomembno sodelovanje 
s policijo. Z velikim zado-
voljstvom lahko povem, da PU 
Ljubljana in IPA Klub Ljubljana 
že vrsto let uspešno sodeluje-
ta na področju zagotavljanja 
varnosti, strokovnega izobra-
ževanja in športno kulturnem 
področju, za kar se jim na tem 
mestu iskreno zahvaljujem. 
Ob tem prekrasnem jubile-
ju vsem članom IPA Kluba 

Ljubljana iskreno čestitam 
in želim še veliko prijetnega 
medsebojnega druženja in 
nadaljnje uspešno delo. 

                                                                                                      
Mag. Stanislav VREČAR

DIREKTOR POLICIJSKE UPRAVE 
LJUBLJANA
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Spoštovane članice 
in člani IPA Kluba 
Ljubljana, dragi IPA 
prijatelji,

najprej iskrene čestitke ob 
praznovanju 25. obletnice 
ustanovitve vašega kluba. 
Ob tej priložnosti se vam 
kot predsednik IPA Sekcije 
Slovenije zahvaljujem za vaše 
nadvse uspešno delovanje. 
Predstavljate naš največji re-
gionalni klub, hkrati pa sodite 
med zelo aktivne v naši sekciji, 
kar je zelo pohvalno.  

V preteklem četrt stoletju ste 
opravili veliko dela, vrsto aktiv-
nosti v vašem klubu, aktivnosti 
v sodelovanju z ostalimi klubi 

in različne dejavnosti v medna-
rodnem okolju. Z mnogimi IPA 
klubi širom Evrope ste spletli 
prave prijateljske vezi. Sledite 
temeljnemu vodilu sekcije, 
služiti prijateljstvu. Prav vaš 
čut za tiste, ki potrebujejo 
različne oblike solidarnostne 
pomoči, je izjemen. Na to ste 
lahko še posebej ponosni. 

V IPA Ljubljana zelo priza-
devno skrbite za organizacijo 
vrste športnih aktivnosti in 
druženj, posebno pozornost 
namenjate tudi širjenju kultur-
ne dejavnosti. 

Posebej moram izpostaviti 
vaše vzorno sodelovanje z ak-
tivno policijo, kar je zagotovo 
dobra naložba za naše delo v 
prihodnje. 
Tudi sam sem imel priložnost 
občutiti vašo gostoljubnost, 

iskreno vam povem, v vaši 
družbi se vedno počutim zelo 
prijetno. 

Vesel sem, da ob pogovoru s 
člani vašega kluba slišim nove 
ideje za nadaljnje delo, pred-
vsem pa voljo za uspešno delo 
IPA sekcije tudi v naprej. Vsi 
skupaj moramo poskrbeti za po-
novno rast sekcije. Prijateljstvo, 
povezanost, solidarnost in pri-
padnost se mora še krepiti. 

Ob jubilejni obletnici čestitam 
vsem prejemnikom priznanj 
in  vam želim uspešno delo 
tudi v prihodnje. 

SERVO PER AMIKECO!

Jože Senica
predsednik IPA Sekcije Slovenije
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Dobrodošli v Ljubljani!

Vedno poudarjam, da je 
Ljubljana zame najlepše mes-
to na svetu. Je zeleno, čisto, 
prijazno in urejeno mesto, 
predvsem pa sem izredno po-
nosen, da je tudi varno mesto. 
Naše meščanke in meščani se 
tu počutijo popolnoma varne, 
tudi obiskovalci se pri nas zelo 
hitro sprostijo, saj čutijo, da se 
jim tu ne more zgoditi nič sla-
bega ali hudega. V sodobnem 
času je to izjemnega pomena, 
zato se vsi trudimo ohraniti to 
raven varnosti, ki nas uvršča v 
sam svetovni vrh. K temu ob-
čutku pomembno pripomorejo 
tudi naši policisti in policistke, 
ki profesionalno, z veliko mero 
odgovornosti, predvsem pa z 
občutkom do soljudi opravljajo 

svoje delo. Pri tem uspešno 
sodelujejo tudi z mestnimi 
redarji, s katerimi v mešanih 
patruljah poskrbijo za doda-
ten občutek varnosti na naših 
ulicah. 
Ljubljana je zelo priljublje-
na turistična destinacija; za 
ilustracijo naj povem, da se 
je decembra v središču mesta 
zvrstilo več kot milijon ljudi in 
ob tej številki se zdi podatek, 
da nismo zabeležili niti enega 
incidenta, neverjeten. In na to 
smo izjemno ponosni.
Ob tem moram poudariti še 
nekaj odlik, ki Ljubljano delajo 
tako posebno. To so solidar-
nost, tovarištvo, medsebojno 
spoštovanje in prepričanje, da 
lahko različni živimo skupaj 
v medsebojnem spoštovanju. 
Na podlagi tega gradimo našo 

prihodnost in prihodnost ge-
neracij, ki prihajajo.

Spoštovani člani društva 
International Police Association, 
iskreno vam čestitam ob 25. 
obletnici delovanja. Vesel sem, 
da ste si za praznovanje izbrali 
prav Ljubljano. Vabim vas, da si 
vzamete čas za ogled našega 
prelepega mesta, ki vas bo 
zagotovo navdušilo. Prepričan 
sem, da vam bo gostoljubnost 
naših prebivalcev ostala v le-
pem spominu in da se boste k 
nam znova vračali.
Dobrodošli pri nas, tu vam 
bomo vedno pričakali z odpr-
timi rokami!

Zoran Janković
župan Mestne občine Ljubljana
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OBMOČJE IPA KLUBA 
LJUBLJANA

IPA Klub Ljubljana pokriva območje, 
ki je tudi območje policijske uprave 
Ljubljana. IPA klub Ljubljana obsega 
osrednji del Slovenije in se na severu 
končuje ob vznožju Kamniških in 
Savinjskih Alp, na jugu pa sega do reke 
Kolpe in meje z Republiko Hrvaško. 
Na zahodu naše območje seže do 
notranjskih gozdov, na vzhodu ga za-
ključuje Zasavsko hribovje ter konča 
proti slikoviti Dolenjski. V središču pa 
je ljubljanska kotlina, sredi katere leži 
Ljubljana, naše glavno mesto. 
Območje, ki  ga zajema Klub 
Ljubljana, je geografsko, kulturno, 
prometno, gospodarsko in demograf-
sko zelo raznoliko in razgibano.  
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PREDSEDNIK KLUBA: 
 
Mihael BURILOV 
E-mail: mihael.burilov@gmail.com

 

PODPREDSEDNIK KLUBA:  
 
Marjan PRAH-PODBORŠKI 
E-mail: mrpulvis@gmail.com 

 

IPA KLUB LJUBLJANA DANES

OSNOVNI PODATKI:  

MEDNARODNO POLICIJSKO ZDRUŽENJE
SEKCIJA SLOVENIJA
IPA KLUB LJUBLJANA
Prešernova 18
1000 LJUBLJANA

ali krajše:
IPA Klub Ljubljana
Prešernova 18
1000  LJUBLJANA

Transakcijski račun: SI56 6100 0001 7206 983
BIC ali SWIST : HDELSI22
ID za DDV: SI33739552  
Matična št.: 1209566  

UPRAVNI ODBOR:

Sedanji upravni odbor je bil izvoljen na občnem 
zboru 26. 2. 2015, blagajnik pa na občnem zboru 
28. 3. 2017.

PODPREDSEDNIK KLUBA:  
Mihael COREL 
E-mail: miha.corel@gmail.com
          
 

SEKRETAR KLUBA: 
 

Franci DEBELJAK 
E-mail: franci.debeljak@gmail.com
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BLAGAJNIK KLUBA: 
 
Emil OBLAK 
E-mail:  emil.oblak@gmail.com 
 

ČLANI UPRAVNEGA ODBORA: 
 
Marjan JAKŠE 
E-mail:  jakse59@gmail.com  

Aleksander BREJC 
E-mail: saso.ipabrejc@siol.net 

 
Anton POZVEK 
E-mail: tone.pozvek@gmail.com

 
Miha GRANDA  
E-mail: gmiha.1950@gmail.com 

NADZORNI ODBOR:   
Predsednica nadzornega odbora:

Vesna TRŠINAR
E-mail:vesna.trsinar@gmail.com
 

Člana nadzornega odbora: 
 
Drago MURN
E-mail: drago.murn@gmail.com

Rajko KOMAT
E-mail: komat.rajko@gmail.com  
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RAZSODIŠČE: 
Predsednik razsodišča:  

 
Boštjan ZADRAVEC 
E-mail: bostjan@malcom.si 

 

Člana razsodišča:  
 
Rado-Jože KERČ 
E-mail: rado.kerc@policija.si

Franc ŠEŠERKO 
E-mail: franc.seserko@gmail.com 
 
 

SERVO PER AMIKECO
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POVERJENIKI:

ŠT. PRIIMEK IME ORGAN. ENOTA NASLOV ELEKT. POŠTA TEL.ŠT.

1. BARTELJ Dušan UUP SENP Vodnikova 43A, 1000 LJUBLJANA dusan.bartelj@policija.si 031 017 162

2. BELŠAK Dragica NFL Vodovodna 95, 1000 Ljubljana 69karolina@gmail.com 041 373 700

3. BURILOV Mihael UUP, razno Štefanova 2, 1501 LJUBLJANA mihael.burilov@gmail.com 051 384 881 

4. BORIŠEK Natalija PP Domžale              Ljubljanska cesta 102, 1230 DOMŽALE borisek.natalija@gmail.com 051 356 923

5. COREL Mihael PA Rocenska 56, 1000 LJUBLJANA miha.corel@gmail.com 041 408 866

6. CVETIČ Božo PU LJ SKP MKO in OOK Prešernova 18, 1000 LJUBLJANA cveticster@gmail.com 041 470 235

7. DEBELJAK Franc PU LJ SD   franci.debeljak@gmail.com 041 548 377

8. FERK Marjan CVZ ONVO Ul. Jožeta Jame 8, 1000 LJUBLJANA marjan.ferk@siol.net 041 647 362

9. GAČNIK Karmen UUP SENDM Ul. Jožeta Jame 8, 1000 LJUBLJANA g.kaja@siol.net 041 470 255

10. GOLMAJER Jan PP Medvode  Seškova cesta 7, 1215 MEDVODE jan.golmajer@policija.si 041 853 824

11. GRANDA Miha MNZ SPIL   gmiha.1950@gmail.com 041 315 653

12. GRGASOVIČ Tatjana UKP SOK Štefanova 2, 1501 LJUBLJANA tatjana.grgasovic@policija.si 040 309 711

13. GRUDEN Jandarnka CARINA Šmartinska cesta 152 a, 1524 LJUBLJANA jadranka.gruden@gov.si 051 440 170

14. HRIBAR M. Marjan PP LJ Vič Tbilisijska ulica 10, 1000 LJUBLJANA hrimar@siol.net 051 422 922

15. ISIĆ Nermin PU LJ SUP Prešernova 18, 1000 LJUBLJANA nermin.isic@policija.si 041 366 829

16. IVANOVIČ Bojan PPP Ljubljana Grič 56, 1000 LJUBLJANA bo.iv.vip@gmail.com 051 303 860

17. JAKŠE Marjan MNZ DUNZ Beethovnova 3, 1000 LJUBLJANA jakse59@gmail.com  041 655 500

18. JAVORNIK Zmago PP Grosuplje   Taborska cesta 7, 1290 GROSUPLJE zmago.javornik@gmail.com 070 836 296

19. JOVANOVIĆ Aleksandar PPIU Ljubljana Zadobrovška cesta 14, 1000 LJUBLJANA aleksander.jovanovic@gmail.com 041 791 515

20. KASTELIC Tomaž UIT Vodovodna Vodovodna 93, 1000 LJUBLJANA tomaz.kastelic2@telemach.net 041 678 075

21. KLAVORA I. Irena UKP GPU SMPS   kanerija@gmail.com 041 737 557

22. KONČINA Mirko PP Kamnik Tomšičeva ulica 4, 1240 KAMNIK m.koncina@gmail.com 041 471 480

23. KOSMAČ Gorazd PA Rocenska 56, 1000 LJUBLJANA gorazd.kosmac@policija.si 041 705 200

24. LAVRIČ Andrej PP Kočevje Ljubljanska cesta 9, 1330 KOČEVJE andrej.lavric2@gmail.com 041 483-060

25. LEVIČNIK Franci UL - SPSPZ Kotnikova 8, 1000 LJUBLJANA francil004@gmail.com 041 636 883

26. LIPOVŠEK Gorazd PP Trbovlje Obrtniška cesta 12, 1420 TRBOVLJE lipovsek.gorazd@gmail.com 041 850 767

27. MEŠKO Miha LPE Zgornji Brnik 130p, 4210 Brnik miha.mesko@policija.si 041 660 447

28. MIKLAVŽIN Ludvik SE Podutiška 72, 1000 LJUBLJANA luka.miklavzin@gmail.com 031 396 464

29. MOŽEK Silvo CVZ Ul. Jožeta Jame 8, 1000 LJUBLJANA silvo.mozek@siol.net 051 394 760

30. MOŽINA Sandi ZPKZ  (ZAPORI) IG Ig 136, 1292 IG sandi.mozina@gov.si 041 474 829

31. MRAK Matjaž UUP PO Vodnikova 43, 1000 LJUBLJANA mmrak67@gmail.com 041 411 156

32. MURN Drago UE SUNZ Izpitni center Roška 25, 1000 LJUBLJANA drago.murn@gmail.com 041 415 514

33. NASTRAN Robert UKP SPN   kingsi13@gmail.com 041 797 981
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34. NEGOVEC Marijana MNZ SADG Štefanova 2, 1000 LJUBLJANA marijana.negovec@gov.si 041 489 740

35. OBLAK Emil IPA soba Trdinova ulica 10, 1000 LJUBLJANA emil1964@gmail.com 041 395 762 

36. PISKAR Uroš PP LJ Moste Zaloška cesta 65, 1000 LJUBLJANA uros.piskar@policija.si 041 717 667

37. PLOT Franc MJU Tržaška 21, 1000 LJUBLJANA franc.plot@gmail.com 031 325 242

38. PODOBNIK Janez PKP LJ Stožice 28, 1000 LJUBLJANA janez.podobnik@policija.si 041 317 828

39. REPŠE Sanja SGDP Štefanova 2, 1501 LJUBLJANA sanja.repse@policija.si 031 704 920

40. PRAH PODBORŠKI Marjan PU LJ SKP-razno   mrpulvis@gmail.com 041 994 994

41. PUCELJ Mojca PU LJ SOP Prešernova 18, 1000 LJUBLJANA mojca.pucelj16@gmail.com 031 778 445

42. RADONJIČ Vlado PP Zagorje C.Borisa Kidriča 11a,1410 ZAGORJE OB SAVI vlado.radonjic@policija.si  

43. REPOVŠ Klemen PU LJ SKP Prešernova 18, 1000 LJUBLJANA krepovs@gmail.com 041 541 333 

44. SMREKAR Jelka UIT Štefanova 2, 1501 LJUBLJANA jelka.smrekar@policija.si 040 656 171

45. SIMONIČ Leon PP LJ Center Trdinova ulica 10, 1000 LJUBLJANA leon.simonic@policija.si 040 523 133

46. STANIČ Hari ZPKZ LJ Povšetova 5, 1000 LJUBLJANA stanic.hari@gmail.com 031 717 121

47. ŠEŠERKO Franc SE Ul. Jožeta Jame 8, 1000 LJUBLJANA franc.seserko@gmail.com 041 408 201

48. ŠKORJANC Vasja PU LJ SKP OKT Prešernova 18, 1000 LJUBLJANA vasja.skorjanc@policija.si  

49. ŠKRLJ Jože MNZ UL SOUMS Vodovodna 43, 1000 LJUBLJANA SKRLJ_JOZE@T-2.NET 041 473 179

50. ŠPANIČ Milan PU LJ OKC Prešernova 18, 1000 LJUBLJANA milky1976@gmail.com 051 425 001

51. ŠTUHEC Viktor PP LJ Bežigrad Posavskega ulica 3, 1000 LJUBLJANA viktorstuhec@gmail.com 068 163 747

52. TOMINC Bernarda FVV Kotnikova 8, 1000 LJUBLJANA natka.slovenia@gmail.com 031 774 789

53. TOPOLOVEC Rudi PP Ribnica Gorenska cesta 7, 1310 RIBNICA rudi.topolovec@gmail.com 041 562 007

54. TURK Sebastjan KSP SVZD Kotnikova 6, 1000 LJUBLJANA sebastjan.turk@gov.si  

55. URŠIČ Mira OKC GPU Štefanova 2, 1501 LJUBLJANA mira.ursic@policija.si 041 448 835

56. VELEJ Aleš PP Litija Ljubljanska cesta 10, 1270 LITIJA velej.ales@gmail.com 070 863 525

57. VELIČ Zvezdan UUP CT Veliki otok 44 Z, 6230 POSTOJNA zvezdan.velic@gmail.com 041 496 343

58. VIDMAR Nada MNZ IRSNZ Štefanova 2, 1501 LJUBLJANA vidmar.nada@gmail.com 040 853 828

59. ZADRGAL Tanja MNZ UFZJN Štefanova 2, 1501 LJUBLJANA tanja.zadrgal@gov.si  

60. ZAJEC Janez PP LJ Šiška  Podutiška cesta 72, 1000 LJUBLJANA janez.zajec@policija.si 041 422 828

61. ZAPUŠEK Janja PU LJ SKP OGK Prešernova 18, 1000 LJUBLJANA janja.bernik@gmail.com 031 435 417

62. ŽAGAR Anton OUI Gotenica   zagar.tone@gmail.com 040 597 748

INFORMIRANJE ČLANOV:

Klub ima društveno sobo na Trdinovi 4, v Ljubljani. Od začetka januarja do konca aprila v sobi 
dežuramo in sicer vsak torek med 15. in 17. uro, drugače pa smo v njej dosegljivi po dogovoru. 

Klub ima svojo internetno stran: http://www.ipa-lj.com.
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INTERESNE DEJAVNOSTI
V IPA klubu Ljubljana smo aktivni na različnih področjih. Organiziramo in 
udeležujemo se številnih kulturnih, športnih in rekreativnih prireditev in 
dogodkov doma in v tujini. Nekatere aktivnosti so postale tradicionalne 
in jih organiziramo vsako leto. Pridruži se nam!

Kulturne in družabne dejavnosti

Tradicionalni kulturni dogodki IPA kluba 
Ljubljana so:
• Pustni ples
• Zakup gledališke predstave (komedije) ob 

zaključku koledarskega leta ali v počastitev 
slovenskegapraznika kulture 8. februarju

• Zakup gledališke predstave ob dnevu žena 
8. marcu za članice našega kluba

• Likovne in foto razstave del naših članov in 
drugih v prostorih Policijske akademije

• Ogled gledaliških predstav v organizaciji 
drugih IPA klubov

• Tradicionalnem IPA družinski piknikpravilo-
ma zadnjo soboto v maju ali prvo soboto v 
juniju pri Domu ribiške družine Straža Sava 
v Spodnjih Gameljnah.

V upravnem odboru kluba bomo veseli vaših 
pobud, predlogov ali ponudb. Pišite nam! 

Kontaktne osebe:
Mihael COREL, 041 40 88 66, 
miha.corel@gmail.com 
Mihael BURILOV, 051 384881, 
mihael.burilov@gmail.comali
Marjan PRAH PODBORŠKI, 041 944 994, 
mrpulvis@gmail.com

Ribičija

Ribiška dejavnost jeena najstarejših interesnih 
dejavnosti v našem klubu. Naši člani in člani-
ce so tudi med najbolj dejavnimi v IPA klubu 
Ljubljana. „Ribiči“ vsako leto organizirajo več 
ribiških tekem na mirnih in tekočih vodah, se 
udeležujejo tekem v organizaciji drugih IPA 
klubov v Sloveniji in tujini, od koder se vedno 
vračajo z pokali tako v posamični kot tudi v 
ekipnih kategorijah. 

Kontaktni osebi: 
Slavko ŠKRINJAR, 
041 494 841,
slavko.skrinjar@siol.net ali
Mihael BURILOV, 051 384881, 
mihael.burilov@gmail.com
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Pohodništvo

V IPA klubu Ljubljana obstaja planinska sekcij, 
ki je zadnja leta zelo dejavna. Preko leta orga-
niziramo več zanimivih in za različne starosti 
primernih pohodov po slovenskih krajih, hribih 
in v visokogorje in v zamejstvu. Želimo si še 
večjo udeležbo na planinskih pohodih.
             
Kontaktni osebi:
Mateja Udovč, 041322490, 
udovc.udovc@gmail.com, planinska vodnica ali 
Anton Vozelj, 040 353 185, 
vozelj.anton@gmail.com.

Izletništvo

Trudimo se zadovoljiti različnim željam članic 
in članov, zato smo aktivni tudi pri organizacij 
izletov, kjer spoznavamo nove kraje, življenje 
IPA prijateljev širom po Sloveniji in v tuji.
Izleti v zadnjih letih: 2009-Sarajevo, 
2011-Goriško in Brda, 2012-Madžarska, 2015–
Toskana in otok Elba, 2016–Črna Gora, 2017– 
po Češki in Avstriji (odpadlo), 2018-Romunija

kontaktne osebe:
Miahel COREL, 041 408866, 
miha.corel@gmail.com ali 
Mihael BURILOV, 051 384881, 
mihael.burilov@gmail.com
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Kolesarstvo

Zelo dejavna interesna dejavnost v našem 
klubu so kolesarji. Že vrsto let sodelujejo v t.i. 
IPA kolesarki ligi, udeležujejo pa se tudi drugih 
kolesarskih prireditev v Sloveniji. Tudi v tej de-
javnosti si želimo večje udeležbe naših članic.

Kontaktna oseba:
Mihael B urilov, 051 384881, 
mihael.burilov@gmail.com

Nogomet

Najaktivnejši so nogometaši IPA kluba Ljubljana. 
Ti se že vrsto let udeležujejo številnih turnirjev 
doma in v tujini, na več dni trajajoče turnirje 
v tujini pa pogosto povabijo tudi druge člane 
kluba. Tradicionalni nogometni turnirji, kjer 
sodelujejo naši nogometaši so:
• World Police IndoorSoccerTournament na 

Nizozemskem (oktober)
• InternationalFootballTournamentIPA 

Poznan (maj)
• Tradicionalni mednarodni turnir v malem 

nogometu na Škofi jah (februar)
• Copa del Mar &World Police 

FutsalTournament v Poreču
• Nogometni turnir v Košicah, idr.

Kontaktna oseba: 
Franci DEBELJAK, 041 480113, 
franci.debeljak@gmail.com

Druge športne dejavnosti
Vsako leto organiziramo tradicionalni turnir 
dvojic v tenisu „POLICE OPEN – DOMŽALE«, ki 
je zelo dobro obiskana športna prireditev. 
Redno se udeležujemo državnega prvenstva IPA 
v veleslalomu, ki zadnjih nekaj let poteka na 
smučiščih SC Golte.
Aktivni so tudi kegljači, športni strelci in še bi 
lahko naštevali.

Kontaktna oseba: 
Franci DEBELJAK, 041 480113, 
franci.debeljak@gmail.com
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Motoristi

Motoristi so paradni konj interesnih de-
javnosti IPA kluba Ljubljana. Članice in 
člani moto kluba so v zadnjih letih zelo 
dejavni na vseč področjih. Zelo odmev-
ne so njihove dobrodelne akcije tako v 
Sloveniji kot tudi v tujini. Aktivno se ude-
ležujejo akcij za večjo varnost v prometu, 
srečanj motoristov v Sloveniji in tujini.
Ljubitelji bencinskih hlapov, pridružite 
se jim!

Kontaktna oseba: tel 051 659 833, Marjan 
VUKŠIČ, marjanv4@gmail.com

Mednarodna dejavnost

Že od same ustanovitve IPA Kluba Ljubljana je bilo 
veliko poudarka na sodelovanju kluba z klubi iz IPA 
Sekcij sosednjih in drugih evropskih držav. V 25 letih 
smo člani upravnega odbora in drugi člani članice 
stkali nešteto prijateljskih vezi z člani IPA v tujini. Z 
nekaterimi klubi (Košice na Slovaškem, Krapkowice na 
Poljskem, IPA Istra in drugimi) smo spletli že tradicio-
nalne prijateljske vezi. 
V sodelovanju z IPA RK 
Gorenjska smo zelo dejav-
ni v delovni skupini Alpe-
Adria. Podpredsednik IPA 
kluba Ljubljana Marjan 
PRAH-PODBORŠKI je 
bil do sprejetja novega 
statuta Sekcije Slovenija 
mednarodni delegat v IPA Sekciji Slovenija, je aktiven 
član mednarodne komisije za Kulturno-Socialna vpra-
šanja. V mednarodnih dejavnostih pa je kot podpred-
sednik IPA Sekcija Slovenije aktiven tudi predsednik 
našega kluba Mihael BURILOV.
Številna je tudi udeležba naših članic in članov na ra-
znih strokovnih seminarjev v Evropi in širše. Vsako leto 
omogočimo dvema članoma–aktivnima delavcema 
policije udeležbo na strokovnih seminarjih v nemškem 
gradu Gimborn. Otrokom IPA članov omogočamo ude-
ležbo na srečanjih mladih, IPA članice se preko svojih 
zastopnic udeležujejo mednarodnih ženskih konferenc, 
idr. 

Kontaktni osebi:
Marjan PRAH-PODBORŠKI, 041 994994, 
mrpulvis@gmail.com
Mihael BURILOV, 051 384881, 
mihael.burilov@gmail.com
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spola, rase, barve, jezika ali 
religije – to je v viziji Arthurja 
TROOPA postala resničnost.

Od skromnih začetkov se je 
IPA sporočilo hitro prijelo in 
postavitev oz. ustanovitev no-
vih sekcij po svetu se je širila 
z nesluteno hitrostjo. Trenutno 
je v svetovno združenje včla-
njenih več kot 360.000 članov. 
Nacionalne sekcije obstajajo 
v 61 državah in priča smo ne-
nehni rasti članstva, kar pome-
ni nesporno največjo policijsko 
organizacijo na svetu. 

Ustanovitelj in idejni vodja te 
velike mednarodne stanovske 
organizacije  Arthur TROOP je 
preminil 30. 11. 2000, star 86 
let. Kljub njegovi smrti pa so 
njegove začetne ideje še danes 
prisotne med nami, tako kot 
tudi Arthur TROOP.

ZAČETKI MEDNARODNEGA 
POLICIJSKEGA ZDRUŽENJA 
- IPA

IPA – največje združenje 
policistov na svetu – je bila 
ustanovljena 1. januarja 1950. 
Od takrat dalje je beseda v 
jeziku Esperanta »SERVO PER 
AMIKECO« ( služimo prijatelj-
stvu ) dosegla skoraj sleherni 
kotiček zemeljske oble, oz. je 
dosegla več ljudi, kot si je kdo 
na začetku predstavljal.

Za začetnika združenja je bilo 
ustanovljeno v letu 1950, ko 
je policist iz Lincolnshire v 
Angliji, ARTHUR TROOP želel 
narediti neko povezavo pri-
jateljstva in mednarodnega 
sodelovanja med policisti. 
Njegov pojem je združenje za 
razvijanje socialne, kulturne 
in profesionalne kulture, ki 
povezuje vse člane IPE v edin-
stveno okolje, ki med policisti 
oz. člani ne pozna razlike med 
policijskimi čini, diskriminacije 

Aarthur TROOP
1914-2000
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