
EKIPA NAŠEGA KLUBA NA VELESLALOMU ZA 
»POLICIJSKO SMUČKO« 
 
 
V cilju krepitve medsebojnih odnosov ter povezovanja in druženja članic in članov 
različnih društev, katera delujejo v okviru Policijske uprave (PU) Maribor, je bilo 26. 
februarja 2013, na smučišču Rekreacijsko turističnega centra (RTC) Jakec Trije kralji, 
organizirano prvo tekmovanje v veleslalomu za »Policijsko smučko«. Manjše, a 
prijetno smučišče na Treh kraljih se razprostira na bistriškem Pohorju na nadmorski 
višini od 1200 do 1347 metrov. Na smučišču »Trije kralji« je bilo več kot meter snega, 
ves čas trajanja tekmovanja pa je snežilo ter zapadlo še dodatnih 10 – 15 cm snega.  
 
Prvo regijsko prvenstvo v veleslalomu za »Policijsko smučko« je potekalo v 
posamični in ekipni konkurenci. Dogodek je bil popestren še z zabavnim 
tekmovanjem v spustu s »pležuhom«. 
 
Po progi se je spustilo preko sto (100) tekmovalcev iz organizacijskih enot PU 
Maribor, Policijsko veteranskega društva (PVD) Sever Maribor, IPA – sekcija Maribor, 
PSS – območnega sindikata Podravja, Sindikata policistov Slovenije, ekipa pomožnih 
policistov PU ter ekipa našega Kluba. 
 
Naš Klub, Klub »Maksa Perca« Maribor, so zastopali štirje tekmovalci, in sicer: 
Avgust Volšek – vodja ekipe ter Zvezdana M. Kompara, Marjan Krempl in Milojko 
Cerkovnik. 
 

 
Naša ekipa: Milojko Cerkovnik, Avgust Volšek, Zvezdana M. Kompara in Marjan Krempl. 



Tekmovalka Zvezdana M. Kompara je dosegla drugo mesto, za kar je prejela 
medaljo ter praktično nagrado.  
 

 
Naša zmagovalka na štartu. 
 
Tekmovalci, ki so se spustili po progi, so le-to varno prevozili. Razveseljivo je bilo, da 
se, kljub množični udeležbi, nihče od tekmovalcev ni telesno poškodoval. 
Tekmovanje je minilo v prijetnem vzdušju in zdravi konkurenci. 
 
Po tekmovanju je sledilo kosilo, razglasitev rezultatov ter prijetno druženje v prostorih 
Hotela Jakec. V tem času sem naše tekmovalce tudi osebno pozdravil in jim čestital 
za udeležbo ter dosežene rezultate. 
 
Medalje, pokale ter praktične nagrade sta podelila direktor PU Maribor Danijel Lorbek 
ter njegov pomočnik Rafael Viltužnik.  
 
Najboljši trije v posamezni kategoriji so prejeli kolajne, najboljše tri ekipe pa pokale. 
Najbolje uvrščena ekipa je prejela prehodni pokal »Policijsko smučko«. Zmagovalec 
v tekmovanju v spustu s pležuhom je za nagrado prejel v last »prežuh«. 
 
Organizatorjem prvega regijskega prvenstva v veleslalomu je uspelo organizirati in 
izvesti odlično tekmo, ob idealnih snežnih razmerah, saj narava tokrat s snegom res 
ni varčevala. 
 
Zapisati moram, da sem bil izjemno vesel, da smo tudi v našem Klubu uspeli sestaviti 
ekipo ter se udeležiti tekmovanja, kar pomeni, da dejavnosti našega Kluba uspešno 
širimo. Tokrat je res bilo prvič, a upam, da ne zadnjič. Prav nasprotno, želim si, da se 
smučarskega tekmovanja v veleslalomu prihodnje leto udeležimo v še večjem številu.  
Letošnjim tekmovalcem pa se najlepše zahvaljujem za udeležbo in nastop na tem 
tekmovalno - družabnem dogodku. Ponosen sem na naše tekmovalce, ki so dostojno 
zastopali naš Klub. V imenu vseh članov posebej čestitam članici Zvezdani M. 
Kompara za osvojeno drugo mesto. Želim si, da v prihodnjem letu v ekipo, ki bo 
zastopala naš Klub pridobimo še nekaj članov. 
 
Vsi udeleženci tekmovanja so v prijetni družbi preživeli res lep smučarski dan. 
Prihodnje leto pa se na smučišču Pohorja znova vidimo. 
 

Zapisal: Mirko Ploj 
Foto:     Milojko Cerkovnik    


