
KJER JE VOLJA TAM JE POT 
(KEGLJAČI VABIJO NOVE ČLANE) 
 

Se sprašujete kam vsak torek v tednu, med 16. in 19. uro? Odgovor je - 
med člane Ekipe naših kegljačev. So zagotovo eni najbolj rednih, resnih 
in zanesljivih športnikov med člani Kluba upokojenih delavcev »Maksa 
Perca« Maribor. Med kegljači so se vsa ta dolga leta spletla trdna 
prijateljstva, ki jih ohranjajo še danes. Družijo se in trenirajo vse leto.  
 

 
 
Zanimiva je njihova športna pot, saj aktivnosti kegljačev segajo daleč 
nazaj. Pisalo se je leto 1950, ko je Uprava javne varnosti Maribor in 
pozneje Uprava za notranje zadeve Maribor, že imela svojo kegljaško 
ekipo, katera je uspešno nastopala na vseh takratnih kegljaških 
tekmovanjih v Mariboru in Lovrencu na Pohorju. Na teh kegljiščih so 
člani ekipe UJV oziroma UNZ Maribor tudi trenirali. V tistih letih so bila tla 
kegljišč še ilovnata, pozneje pa so kegljali že na asfaltirani podlagi. Od 
teh površin so se poslovili leta 1972. Do leta 1995 so za treninge 
uporabljali kegljišče PTT v Melju. Po rekonstrukciji tega kegljišča pa so 
se, le za krajše obdobje, preselili na Tabor, na kegljišče MTT Maribor. 
Zadnja leta pa kegljajo na kegljišču Kegljaškega kluba Krilato kolo, ki ima 
dvostezno kegljišče na Partizanski cesti 50, v Mariboru, kjer jih vsak 
torek najdete še danes. Že od leta 1984 dalje pa so vključeni tudi v 
mariborsko kegljaško ligo. 
 
Ekipa šteje 20 članov, od katerih jih je polovica upokojenih delavcev 
policije ter polovica zunanjih članov. V svoji ekipi imajo tudi veliko žensk. 
Zaradi takšne raznolikosti ekipe tudi dobre rezultate težje dosegajo, a jih 
znajo zato toliko bolj ceniti. Skozi vsa leta so se v ekipo vključevali novi 
člani izmed delavcev Policijske uprave Maribor, veliko pa je bilo tudi 
pridruženih članov.  



Stalni člani ekipe kegljačev so tudi člani našega kluba – Kluba »Maksa 
Perca« Maribor, in sicer: Ivo Raboteg – vodja ekipe ter člani: Stane 
Adlešič, Oton Birsa, Dragica Durič, Robert Filipič, Milan Hižak, Zvonko 
Martinek in Peter Rozman.  
   

     
 
V ligi dosegajo dobre rezultate tako posamezniki kot ekipa. V mariborsko 
kegljaško zvezo je vključenih 18 ekip. Sami se med njimi uvrščajo na 6 
oziroma 7 mesto, kar je izjemno lep uspeh. Trikrat so bili prvaki lige. 
Izjemne rezultate je ekipa dosegla tudi med upokojenimi delavci v 
državni ligi, posameznika Stane Adlešič in Zvonko Martinek, pa sta 
osvajala tudi prva mesta. Tekmovali so tudi za policijski sindikat in 
Regonalni klub IPA. 
 
Člani ekipe vsako leto na športnih igrah Klubov upokojenih delavcev 
MNZ »Maksa Perca« Slovenije zastopajo tudi naš klub – Klub »Maksa 
Perca« Maribor ter dosegajo visoke uvrstitve, medalje pa osvajajo tudi 
posamezniki: Peter Rozman, Zvonko Martinek, Dragica Durič in drugi. 
Peter Rozman ima od Kegljaške zveze Slovenije, Sekcije sodnikov, 
licenco sodnika ter sodi na številnih kegljaških tekmah.  
 

      
 



Kljub doseganju izjemnih rezultatov, visokim uvrstitvam, osvojenim 
pokalom in medaljam, številnim pohvalam in priznanjem, je ekipa leta 
1992 ostala brez finančne podpore Policijske uprave Maribor. Zato so za 
pomoč zaprosili donatorje. Dolga leta so bili ekipa kegljačev podjetja 
Inter-alarm in podjetja Pak Caraudio. A ko je udarila kriza so ostali sami 
s svojo igro, zagnanostjo in osebnim odrekanjem. Tako se iz leta v leto 
srečujejo s finančnimi težavami pri plačevanju stroškov steznine, saj 
morajo vse stroške kriti iz lastnih žepov. A kriza jih še bolj krepi in 
povezuje. Člani ekipe imajo znanje in samozavest, zato se za njihovo 
aktivno delovanje tudi v prihodnje ni bati.  
 

Že skoraj trideset let tekmujejo v mariborski kegljaški ligi. Ekipa se vsa 
leta udeležuje turnirjev in prijateljskih tekmovanj. Izkušnje so si nabirali 
na številnih kegljaških stezah v Sloveniji, pa tudi izven njenih meja. Za 
dosego dobrih rezultatov morajo redno trenirati ter odigrati veliko 
prijateljskih tekem. Po toliko letih imajo že rutino ter natanko poznajo vse 
pasti kegljanja.  
 

Danes jim je ostala le še igra in prijateljstvo. Nikogar ni več, ki bi tudi 
finančno podpiral njihove treninge. V ekipi kegljačev so športni 
zanesenjaki, ki s svojim odnosom do kegljanja in kegljaške lige ter 
disciplino in dobrimi medčloveškimi odnosi, ostajajo zvesti kegljanju. 
Velik ugled pa uživajo tudi med ostalimi ekipami kegljaške lige.  
 

Ker se tudi v našem klubu zavedamo, da brez treningov ni tekmovanj 
oziroma dobrih tekem, smo se v izvršnem odboru kluba odločili, da ekipi 
kegljačev prispevamo manjši finančni znesek, ki bo zadoščal za 
dvomesečno plačilo steznine. 
 

Da so člani ekipe pravi prijatelji so dokazali tudi v torek, 18. 6. 2013, ko 
sem jih na povabilo obiskal na rednem treningu. Ker so tega dne 
zaključevali sezono 2012/2013 so si sami, v lastni režiji, organizirali lep 
zaključek. 
  

Spreminjala se je podlaga kegljišč, spreminjali so se donatorji, igra in 
stkana prijateljstva pa so in bodo ostala za vedno. Čestitam vsem, ki s 
svojo dejavnostjo in upornostjo neomajno nadaljujete pot svojih 
predhodnikov.  
 

Člani ekipe kegljačev bodo izjemno veseli vsakega novega člana, zato vabijo 
vse, ki vas ta šport zanima, da se jim pridružite na kegljišču Krilato kolo, vsak 
torek med 16. in 19. uro. Za vse informacije se obrnite na vodjo ekipe Iva 
Rabotega, na mobitel: 031/617-067.  
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