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Pozdravljeni 

Pred vami je kratek pregled dela našega regionalnega kluba v letu 2006, s katerim želi-
mo članstvo in ostale, ki nam pomagajo pri delu, informirati o naših aktivnostih in načr-
tih za delo v prihodnjem letu.  Ostale vsebine, prispevke in novosti si lahko ogledate na 
naših spletnih straneh. 

V letošnjem letu smo izvedli zelo veliko aktivnosti v našem regionalnem klubu. Predv-
sem bi se radi zahvalili vsem tistim, ki ste nam pri našem delu pomagali po svojih 
močeh, ostale člane pa informirali z našim delom.  

 Hkrati vsem našim članom, njihovim družinskim članom in vsem,  

ki ste nam pomagali pri delu želimo 
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Od takrat smo ves čas aktivno delovali v samem regionalnem klubu, kot tudi v okviru orga-
nov sekcije, kjer so naši predstavniki ves čas tudi zasedali pomembne funkcije in v delovan-
je sekcije vložili tudi pomemben prispevek. V RK za Koroško je vključena večina aktivnih in 
tudi precej upokojenih policistov z našega območja, od leta 2006 pa tudi operativni delavci 
carine, in klub trenutno šteje kar 332 članov, kar je za velikost naše policijske uprave zavid-
ljivo število. 

Med aktivnosti kluba, poleg letnih skupščin in sej UO, velja omeniti vsakoletni IPA ples v 
mesecu februarju, ki je vedno solidno obiskan in pomembno prispeva k dobremu vzdušju 
med člani in v okolju. Prav tako je tradicionalno obiskan majski planinski dan oz. pohod na 
1523 m visok Košenjak nad Dravogradom, ki se ga poleg naših članov redno udeležujejo 
tudi predstavniki drugih RK iz Slovenije in avstrijski Kolegi, letošnjega pa so se  udeležili 
tudi predstavniki IPA RK Šibensko Kninske županije Sekcije Hrvaška, s katerimi smo vzpo-
stavili pristne prijateljske odnose. Poleg teh večjih aktivnosti so v okviru RK organizirana še 
vsakoletna tekmovanja v smučanju, šahu, odbojki, kegljanju in kolesarjenju, naše ekipe pa 
se udeležujejo tudi večine tekmovanj in drugih srečanj, ki jih organizirajo drugi RK in tudi 
IPA prijatelji v sosednji Avstriji ter od letošnjega leta tudi na Hrvaškem. V okviru našega RK 
aktivno delujeta tudi skupini radioamaterjev in motokluba.  

V zadnjih letih smo organizirali tudi strokovne »okrogle mize« skupaj s strokovnimi službami 
PU, nanje pa smo povabili tudi priznane strokovnjake s posameznih obravnavanih področij 
in zainteresirane institucije, lokalne skupnosti ter javnost. Te okrogle mize so bile dobro obi-
skane in tudi dobro ocenjene, zaradi česar bomo tudi v bodoče aktivno pristopili k organiza-
ciji podobnih aktivnosti. 

V letošnjem letu je bil v Sloveniji tudi XVIII. Mednarodni kongres IPA, pri pripravi katerega 
so aktivno sodelovali tudi člani našega kluba, še posebej pri organizaciji prijateljskega ted-
na, ki se je zaključil prav pri nas. Za dobro organizacijo in uspešno izvedbo prijateljskega 
tedna je podpredsednik Stanislav Isak prejel priznanje PEB-a (izvršilnega organa mednaro-
dne organizacije), poleg njega pa so iz našega RK prejeli posebna priznanja še predsednik 
RK Srečko Lampret, sekretar RK Ferdo Abraham, direktor PU mag. Zlatko Halilovič, Slavko 
Koroš in Igor Isak, ki so organizirali zaključno srečanje prijateljskega tedna. Priznanja so 
bila podeljena na slovesnosti ob 15 – letnici IPA Sekcije Slovenija dne 2. 12. 2006 v Kopru. 

Za prispevek se zahvaljujemo vsem, ki so v dosedanjem delu kluba omogočili njegov razvoj 
in delovanje v upanju, da bomo v naslednjem obdobju prav tako oz. še bolj uspešni.  

Srečko Lampret 

Predsednik IPA RK Koroška 

Na Koroškem je bila želja po vključitvi policistov oz. takrat še milični-
kov prisotna že v bivši skupni državi, saj so nam delovanje te medna-
rodne policijske asociacije že v 80-ih letih prejšnjega stoletja večkrat 
predstavili avstrijski kolegi, s katerimi smo že tudi takrat imeli vzpos-
tavljene odlične odnose. Več ustanovnih članov naše sedanjega klu-
ba je že v letu 1990 in 1991 postalo član IPE v okviru Sekcije Avstrij-
ske Štajerske. Iz tega je z voljo, vztrajnostjo in tudi pogumom posa-
meznih članov, po ustanovitvi IPA Sekcije Slovenije, nastal RK IPA 
za Štajersko, Koroško in Prekmurje. Želja po samostojnem regional-
nem klubu se nam je izpolnila med prvimi v Sloveniji in sicer je bil 
naš klub ustanovljen dne 6.11.1992.  
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SPREJEM CARINIKOV V IPO 
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Na podlagi sklepa V. nacionalnega kongresa IPA 
Sekcije Slovenije z dne 22.10.2005, da sprejmemo 
v članstvo IPE tudi pooblaščene delavce carine, se 
je dne 18.01.2006 sestal razširjeni upravni odbor 
IPA RK za Koroško, na katerem smo se ob sodelo-
vanju s predsednico sindikata v CU Dravograd ga. 
Nado KARNIČNIK in poverjenikom IPE carinskih 
delavcev, g. Rajkom PARADIŽEM, dogovorili za 
datum in način sprejema 30. carinskih delavcev v 
članstvo.  

  

Dne 20.01.2006 v popoldanskem času je poverje-
nik IPE, g. PARADIŽ, sklical sestanek vseh novih 
članov IPE iz CARISKEGA URADA DRAVO-
GRAD, na katerem sta novim članom spregovorila 
predsednik IPA RK za Koroško, g. Srečko LAM-
PRET in podpredsednik IPA Sekcije Slovenije, g. 
Stane ISAK. V kratkem sta navzočim predstavila 
vlogo in organizacijo IPE, njene namene in cilje, 
pravice in obveznosti iz Statuta, posebej pa še 
našo organiziranost na Koroškem.  

  

V zaključnem delu je predsednik LAMPRET podal 
še program aktivnosti za leto 2006 ter nove člane 
pozval, da aktivno sodelujejo tako pri kreiranju 
tega programa kot tudi pri njegovem izvajanju.  

  

V nadaljevanju sta predsednik IPA RK za Koroško 
in poverjenik IPE carinskim delavcem podelila IPA 
izkaznice in drugo gradivo 22. prisotnim delavcem 
carine. 

  

Razšli smo se z dobrimi vtisi in dogovorom o dob-
remu sodelovanju. 



Tradicionalni IPA ples 
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V petek dne 17.2.2006 zvečer je bil v restavraciji 
Korošica v Otiškem vrhu pri Dravogradu organi-
ziran tradicionalni ples, ki ga vsako leto v febru-
arju organizira IPA, Regionalni klub za Koroško. 

  

 Kot vsa leta, se je plesa tudi letos udeležilo 
dokaj veliko število članov s svojimi partnerji in 
prijatelji. Za veselo razpoloženje in dobro glasbo 
je poskrbel ansambel STIL 5, ki se mu je z voka-
lom v dveh pesmih pridružil tudi sekretar našega 
kluba Ferdo Abraham.  

  

 Na tokratnem plesu se je zbralo tudi precej 
naših upokojenih članov, tako da je bila družba 
zelo raznolika, prvič pa so se nam pridružili tudi 
člani IPA iz carinske službe, ki smo jih letos 
sprejeli v svojo organizacijo.  

  

Ob uvodnem pozdravu predsednika kluba Sreč-
ka Lampreta, so navzoči s posebej močnim apla-
vzom pozdravili prav ti dve skupini udeležencev, 
saj so tudi ti prispevali k dobremu razpoloženju 
na prireditvi, ki se je končala v jutranjih urah. 
Mnogi že načrtujemo udeležbo na plesu v priho-
dnjem letu, še prej pa na drugih tradicionalnih 
družabnih prireditvah v tem letu, posebej na tra-
dicionalnem pohodu na Košenjak v maju. 



IZVEDBA OKROGLE MIZE NA TEMO  

"POLICIJSKI POSTOPEK, STRES, POSLEDICA" 
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IPA RK za Koroško je poleg družabnih in športnih 
aktivnosti že v preteklih letih organiziral nekaj okro-
glih miz in razprav s temami iz strokovnega področja 
dela policije, kar je tudi eno od osnovnih poslanstev 
našega združenja. Zato smo si tudi v tem mandat-
nem obdobju zadali organiziranje vsaj enega stroko-
vnega posvetovanja, ki bo koristno za naše člane in 
tudi za širšo notranjo in ostalo javnost. 

• prof. dr. Peter Praper, redni profesor na Filozofski fakulteti inštitut za klinično psiholo-
gijo in psihoterapijo, 

• prof. dr. Peter Umek, redni profesor na Fakulteti za policijsko varnostne vede, 

• prof. dr. Boris Tot, vodja oddelka za kadre v Ministrstvu za notranje zadeve Republike 
Hrvaške, 

• ga. Irena Germ, univ. dipl. psihologinja iz Specialne enote Policije, 

 

Dne 12. aprila 2006 je bila v organizaciji IPA RK za 
Koroško in PU Slovenj Gradec izvedena okrogla 
miza, katere se je udeležilo okoli 130 udeležencev. 
Poleg številnih policistov iz enot Policijske uprave 
Slovenj Gradec in članov našega IPA RK, so se 
posveta udeležili številni vodstveni delavci GPU in 
policijskih uprav, ter ostalih RK IPA iz celotne Slove-
nije. Prav tako pa smo na okroglo mizo povabili pred-
stavnike občin naše regije in predstavnike medijev. 
Poseben pomen je izvedbi okrogle mize dala udelež-
ba predstavnikov avstrijske in hrvaške policije oz. nji-
hovih pripadnikov IPA. 

Že vsak najmanjši policijski postopek povzroča stres-
no situacijo pri policistih, ki ga izvajajo, kot tudi pri 
občanih, proti katerim se postopek izvaja. Policisti se 
pri svojem delu nenehno srečujejo s stresnimi situa-
cijami, ki jih predstavljajo negotovost, ogroženost, 
strah, odgovornost, nepredvidljivost, izpostavljenost 
javnosti in tudi nereden delovni čas, premeščanja ter 
druge okoliščine. K sodelovanju smo povabili prizna-
ne strokovnjake za nosilcem tem, ki so s svojimi pris-
pevki z različnih zornih kotov predstavili vzroke stres-
nih situacij in postopke za odpravo njihovih posledic. 
S svojimi prispevki so sodelovali: 



• ga. Vlasta Rusjan Ritmanić, univ. dipl. psihologinja iz Službe za zdravje in varstvo 
 pri delu Policije, 

• prof. Simon Turk univ. dipl. socialni pedagog iz Policijske akademije, 

• - mag. Viktor Musil, predstavnik deželnega policijskega poveljstva iz Celovca, Repu-
 blika Avstrija, 

• mag. Zlatko Halilovič, direktor PU Slovenj Gradec ter 

• ga. Anita Vukelić, dipl. socialna delavka iz PU Šibensko kninske, Republika Hrvaš-
ka, ki je sodelovala v razpravi. 
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 Prepričan sem, da so spoznanja, ki so jih predstavili avtorji 
prispevkov in razprava pripomogli k boljšemu prepoznavanju 
stresnih situacij in tudi k lažjemu premagovanju stresa ob 
izvajanju policijskih postopkov, kar bo imelo koristne posledi-
ce za policiste in občane v postopkih. Koristna je bila tudi 
predstavitev te tematike s strani avstrijskih in hrvaških pred-
stavnikov, s čemer je bila možna tudi primerjava stanja in 
postopkov med tremi policijskimi sistemi, ki delujejo v precej 
različnih okoliščinah. 

Ob zaključku so se v razpravo vključili udeleženci okrogle 
mize, ki so postavljali zanimiva vprašanja, na katera so odgo-
varjali predvsem predstavniki MNZ in GPU, ki skrbijo za zdra-
vje zaposlenih. 

Da je bil naslov okrogle mize "Policijski postopek, stres, pos-
ledica", pravilno izbran pove tudi to, da je bila na VTV Velenje 
(predvajana preko 3. TV mreže LTV, ki pokriva celotno ozem-
lje Slovenije) enourna kontaktna oddaja v živo, na kateri so 
sodelovali predsednik IPA RK Koroška, prof. dr. Peter Umek 
in prof. dr. Peter Praper. 

Kot predsednik RK IPA za Koroško se zahvaljujem vsem čla-
nom organizacijskega odbora, ki ga je vodil Željko KLJAJIČ 
od  ideje do sklepne besede. 

 

Naše delo na področju organizacije okroglih miz ni zaključe-
no. Vabimo vas že na naslednjo, ki bo v letu 2007, na temo, 
"Slovenija brez meja". 

IZVEDBA OKROGLE MIZE NA TEMO  

"POLICIJSKI POSTOPEK, STRES, POSLEDICA" 



TRADICIONALNI PLANINSKI POHOD NA KOŠENJAK 
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Kljub letošnji dolgi zimi, ki je svoje zobe še dolgov 
pomladnih mesecih kazala posebej na Koroškem 
in še zlasti v planinskem svetu, je v soboto 13. 
maja 2006 IPA RK za Koroško izvedla tradicional-
ni majski pohod na 1522 m visok Košenjak, ki je 
najvišji vrh na Kobanskem oz. Kozjaku, kot pla-
ninsko verigo med Slovenijo in Avstrijo poimenu-
jejo domačini. 

  

V sicer hladnem jutru se je prva skupina pohodni-
kov iz Dravograda peš odpravila proti vrhu, ena 
skupina pohodnikov je odšla iz Pernic, ostali pla-
ninci pa so z vozili prispeli do Ojstrice in se od 
tam v lepem sončnem vremenu povzpeli na vrh, 
kjer smo se združili in skupno sestopili do planin-
ske koče na Košenjaku, kjer nas je čakala okrepi-
tev in osvežitev ter veselo planinsko druženje s 
planinskim piknikom. 

  

Posebno pohvalo za vzdržljivost so si prislužili 
številni kolesarji iz RK Štajerske, ki so prispeli s 
kolesi iz Maribora in Ruš do planinskega doma, 
čakalo pa jih je še kolesarjenje nazaj do doma. 
Poleg številnih domačinov in IPA prijateljev iz sko-
raj vseh slovenskih klubov, so se planinskega 
pohoda prvič udeležili tudi štirje člani iz prijatelj-
skega hrvaškega IPA RK Šibensko kninska, ki pa 
jim vzpon ni bil v posebno breme, kljub temu, da 
je bil tokrat njihov predsednik kluba prvič na tak-
šni nadmorski višini. 

  

Zanimivo je pripomniti, da je prav na njihovem 
območju, tudi najvišji hrvaški vrh v pogorju Dinare 
v okolici Knina in imajo v svojem klubu tudi aktiv-
no planinsko sekcijo. 

Ob koncu prijetnega planinskega druženja smo si 
bili enotni, da se srečamo na Košenjaku tudi nas-
lednje leto in nihče ni podvomil v nadaljevanje tra-
dicije. 



PODPIS LISTINE O SODELOVANJU MED RK KOROŠKA IN RK ŠIBENSKO KNINSKA 
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V sklopu tradicionalnega planinskega pohoda na 
Košenjak, je bila v soboto dne 13.5.2006 podpisana 
listina o sodelovanju med IPA Regionalnim klubom za 
Koroško in IPA Regionalnim klubom Šibensko kninska 
iz Republike Hrvaške. Podpis listine predstavlja sim-
bolno dejanje, s katerim sta predsednika regionalnih 
klubov Srečko Lampret za RK Koroška in Jadran Šku-
gor za RK Šibensko kninska formalno potrdila dobro 
sodelovanje in prijateljstvo med kluboma. 

  

Po naših podatkih je to prvi primer formalne potrditve 
uspešnega sodelovanja med dvema kluboma iz različ-
nih držav. Predstavniki IPA RK Šibensko kninska so 
se pred tem v zadnjih dveh letih že udeležili več dru-
žabnih, športnih in strokovnih prireditev na Koroškem 
- tradicionalnega IPA plesa, kegljanja, aktivno so 
sodelovali na Okrogli mizi z naslovom Policijski posto-
pek, stres, posledica, nazadnje pa so se štirje njiho-
vi ?lani vključno s predsednikom udeležili planinskega 
pohoda na Košenjak. Svoja druženja oziroma obiske 
smo vedno izkoristili tudi za izmenjavo delovnih izku-
šenj in pogledov na policijsko delo z različnih delovnih 
področij, ki je zelo sorodno, a hkrati se najdejo tudi 
številne razlike. Ob teh obiskih so si hrvaški kolegi 
ogledali tudi nekatere naše enote in si izmenjali delov-
ne izkušnje z vodstvom PU in komandirji PP. 

  

Med vodstvi in člani obeh klubov so se v zadnjih letih 
stkala številna prijateljstva, za katera smo se odločili, 
da jih bomo še poglobili. Hrvaški kolegi so nam poleg 
povabil na njihova srečanja, v septembru organizirajo 
mednarodni ribolovni turnir, obljubili tudi pomoč pri 
organizaciji letovanj oz. počitnic na njihovem zares 
lepem delu srednjega Jadrana, ki ima poleg največje-
ga števila otokov na Jadranskem morju, tudi najvišji 
hrvaški vrh v pogorju Dinare na Kninskem območju, 
zato pri njih ni razvito le plavanje in ribolov, ampak 
imajo tudi aktivno planinsko sekcijo. Predsednika 
obeh klubov sta delila prepričanje, da podpis listine ne 
bo le mrtva črka na papirju, ampak le formalna osnova 
za nadaljevanje in nadgradnjo dosedanjega uspešne-
ga sodelovanja. Geslo IPA "servo per amikeco" (služiti 
prijateljstvu) takšna dejanja vsekakor potrjujejo. 



UDELEŽBA NA RIBIŠKEM TEKMOVANJU IN OBISK  

IPA RK ŠIBENSKO KNINSKA 
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Na povabilo prijateljskega IPA kluba iz Šibenika se je 
delegacija vodstva našega kluba skupaj z tekmoval-
no ekipo udeležila Odprtega prvenstva IPA RK 
Šibensko kninska v ribolovu, ki je bil organiziran v 
dneh od 15. do 17. septembra na otoku Obonjanu v 
bližini Šibenika. Kljub oblačnemu in vetrovnemu vre-
menu, ki za ribolov z obale ni bilo najbolj prijazno in 
ugodno, se nam bo to srečanje še dolgo ohranilo  v 
lepem spominu. 

 

Ribolovni turnir je bil organiziran kot tekmovanje v 
morskem ribolovu s palico iz obale. Udeležile so se 
ga ekipe hrvaških IPA klubov in PU Šibenik, ter ekipe 
iz Slovenije, Češke in Italije. Ribiška sreča zaradi sla-
bših vremenskih pogojev sicer ni bila najboljša, kljub 
temu pa so člani naše ekipe prejeli dve prav posebni 
nagradi in sicer Slavko Koroš za največjo oz. najtežjo 
ulovljeno ribo na turnirju, Jože Verdinek pa je prejel 
posebno nagrado za najmanjši ulov (seveda je bilo 
več tekmovalcev iz drugih ekip, ki ulova sploh niso 
imeli). 

 

Bolj kot samo tekmovanje pa je udeležencem sreča-
nja ostalo v spominu druženje z IPA prijatelji iz prija-
teljskega RK Šibensko kninska, predstavniki njihove 
policijske uprave in IPA prijatelji iz ostalih ekip. Na 
povabilo vodstva RK Šibensko kninska se je tekmo-
vanja oz. srečanja udeležilo tudi vodstvo našega RK 
in smo si ob tem izmenjali izkušnje in poglede glede 
organiziranosti in aktivnosti dela IPA regionalnih klu-
bov in kot vodstveni delavci policijskih uprav tudi 
delovne izkušnje. Posebej pester je bil sobotni večer, 
ko je uradni razglasitvi rezultatov in podelitvi nagrad 
in priznanj, sledila zelo okusna in obilna ribja večerja 
in prijetno družabno srečanje, na katerem smo se 
tudi zahvalili organizatorjem turnirja ter jim izročili pri-
ložnostna darila našega kluba. 

 

Prav gotovo se bomo tudi v letu 2007 udeležili tega 
srečanja. 



ZAKLJUČNI DAN PRIJATELJSKEGA TEDNA NA KOROŠKEM 
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IPA Sekcija Slovenije je, kljub temu, da smo ena od 
najmlajših članic tega svetovnega združenja uspešno 
izvedla XVIII. Mednarodni kongres IPA, ki je bil zau-
pan, prav tako pa je bil uspešen tudi prijateljski 
teden, ki je bil organiziran z namenom spoznavanja 
Slovenije in druženja pripadnikov te organizacije z 
vsega sveta. Posebej smo lahko ponosni, da je bil 
zadnji – zaključni dan druženja in slovo od udeležen-
cev organiziran na Koroškem. Zaključnega dne prija-
teljskega tedna se je udeležilo skoraj 80 gostov iz 
vseh celin (iz Nove Zelandije, Avstralije, Japonske, 
Južne Afrike, Peruja, ZDA ter več evropskih držav). 
Udeleženci prijateljskega tedna so se v soboto 30. 
septembra pripeljali iz Maribora do Gortine, kjer sta 
jih sprejela in jim zaželela dobrodošlico direktor PU 
Slovenj Gradec mag. Zlatko Halilovič in predsednik 
IPA RK za Koroško Srečko Lampret. Sledila je zani-
miva vožnja s splavom po reki Dravi, ki je predstav-
ljala za vse udeležence posebno in nikoli prej videno 
doživetje. Dogajanje so popestrili prikazi splavarskih 
običajev z glasbo in skeči, splavarska malica in spla-
varski krst. Po izkrcanju iz splava je bil organiziran 
izlet v PODZEMLJE PECE – vožnja z rudarskim vla-
kom v Rudnik svinca in cinka v Mežici, kjer so udele-
ženci prijateljskega tedna spoznali zanimivo in težko 
delo rudarjev in zgodovino rudarjenja. Sledil je druža-
bni večer v turistični vasici Šentanel, kjer so udele-
ženci z vsega sveta okusili okusne koroške jedi, za 
dobro razpoloženje v gostilni Marin pa so poskrbele 
domačinke s prikazom kmečkih opravil, člani domače 
folklorne skupine, pevski zbor »Šentanelski pavri«, 
udeležence pa je pozdravil tudi župan občine Preval-
je dr. Matic Tasič. V prijetni družbi je čas  izredno hit-
ro minil in številnim udeležencem je bilo kar žal, da 
morajo naslednji dan zapustiti Slovenijo. 

Številne zahvale in pohvale udeležencev tega sreča-
nja, še posebej pa poudarjanje na nepozabne trenut-
ke, ki so jih doživeli zadnji dan na Koroškem, so za 
nas, kot organizatorje, najlepše plačilo za naš trud in 
nas navdajajo z optimizmom, da smo s tem predsta-
vili Slovenijo in našo pokrajino kot deželo, kamor se 
bodo mnogi od njih zagotovo še vrnili in o nas tudi 
ponesli dober glas po vsem svetu. 



PROGRAM DELA IPA RK ZA KOROŠKO ZA LETO 2007 

STRAN 11 LETO 2006 

Smučarsko tekmovanje IPA v sodelovanju 
s PSS-OPS Sl. Gradec 

Sekretar, podpreds. 

Mori, PSS-OPS SG 

januar 2007 

IPA ples Ožji UO, vsi člani 16. februar 2007 

Letna skupščina RK UO, vsi člani marec 2007 

Kegljanje UO, org. odbor, PU, 

Ekipa RK Šibenik 

marec 2007 

Okrogla miza »SLOVENIJA BREZ MEJA« Ožji UO, člani, ORG. ODBOR, 
PU Sl. Gradec, sodelujejo vsi 
RK, IPA Avstrija - Koroška, Šta-
jerska, IPA Hrvaška; RK Šibenik 

april 2007 

del 9. - 13. 4. 

2.   del 23.-28.4 

 

Planinski pohod na Košenjak 

Ožji UO, člani; sodelujejo vsi 
RK, IPA Avstrije – sosednji RK, 
IPA HR, RK Šibenik 

12. maj 2007 

Planinski pohod »Dinara« - udeležba IPA 
RK Šibenik, sekcija Hrvaška 

Ožji UO, člani - planinci junij 2007 

Udeležba na Ribiškem tekmovanju 
»OBONJAN 2007« IPA RK Šibenik, sekci-
ja Hrvaška 

UO, člani ribiči september 2007 

Udeležba na dnevih nemške deželne poli-
cije Schleswig Holstein 

2 člana UO September 2007 

Proslavitev 15. letnice IPA RK za Koroško 

Predstavitev – promocija IPA Sekcije Slo-
venija in RK za Koroško 

UO, člani IPA RK, vodstvo PU, 
UO IPA Sekcije SLO, vsi RK, 
sosednji IPA Sekcije Avstrija, 
IPA Hrvaška, RK Šibenik, gostje 

9. november 2007 

Aktivnosti moto sekcije Moto sekcija Po programu, uskl. z 

moto sekcijo 

Aktivnosti planincev – pohodi na Peco, 
Kobansko in Olševo oz. Raduho 

UO – organizatorji 

Abraham, Gradišnik, 

Paradiž, člani 

april – oktober 2007 

(Termini bodo določeni med 
letom) 

Aktivnosti radioamaterjev Radioamaterji Po programu, uskl. Z Sekcijo 
radioamaterjev 

Udeležbe na športnih tekmovanjih UO POSEBEN PROGRAM 

ŠPORNIH PRIREDITEV  

Ostale aktivnosti se bodo določile med letom.  

 

Podčrtane aktivnosti so širšega pomena za IPA Sekcijo Slovenija. 

IPA RK za Koroško v letu 2007 načrtujemo naslednje aktivnosti: 


