
ŠPORTNE IGRE ZVEZE KLUBOV SLOVENIJE 

Zveza klubov upokojenih delavcev Ministrstva za notranje zadeve (MNZ) 

Slovenije je po večletnem premoru, v četrtek, 13. oktobra 2022, v Mariboru 

organizirala tradicionalne, že 40. športne igre upokojenih delavcev policije 

oziroma MNZ. 

Organizacijo športnih iger je prevzel domač, mariborski klub. Za vodjo športnih 

iger je bil pooblaščen član izvršnega odbora Avgust Volšek. Organizator je 

zagotovil potrebne športne objekte, sodnike ter logistično podporo.  

V svežem jutru, odetem v lepe jesenske barve, so se udeleženci športnih iger 

zbrali v prijetnem okolju Balinarskega kluba Angel Besednjak v Mariboru, kjer so 

jih čez dan sončni žarki izdatno razvajali. 

Ob prihodu so bili vsi deležni malice, vsak pa si je lahko privoščil tudi eno ali več 

okrepčilnih kavic.  

Športne igre je otvoril predsednik Zveze klubov Slovenije Jožef Grah, ki je zbrane  

pozdravil in nagovoril. 

 

Pomen športnega udejstvovanja in druženja upokojenih delavcev sta s svojo 

prisotnostjo počastila g. Marko Rešetič, namestnik generalnega sekretarja 

Ministrstva za notranje zadeve (MNZ) in g. Tomaž Pečjak, pooblaščenec za 

sodelovanje s stanovskimi organizacijami iz vodstva generalne policijske uprave 

(GPU) Slovenije. Slednji je pred uradno otvoritvijo športnih iger zbrane članice in 

člane regijskih klubov oziroma športnice in športnike pozdravil. 



Prenesel pa je tudi pozdrave generalnega direktorja policije ter ministrice za 

notranje zadeve. Pohvalil je vključenost upokojenih delavcev v različne 

dejavnosti ter spregovoril o pomenu druženja stanovskih kolegov, ki prihajajo iz 

različnih krajev Slovenije, in so svojo poklicno pot v največ primerih pričeli v 

kadetski šoli. Obljubil je, da bo Policija in MNZ v okviru pravnih možnosti (zakon, 

pravilnik, sporazum ...) pomagala klubom pri uresničevanju njihovih dejavnosti. 

Vsem je zaželel lep dan, prijetno obujanje spominov ter obilo športne sreče. 

V nadaljevanju je Avgust Volšek tekmovalcem posredoval potrebne informacije 

za uspešno izvedbo iger. Organizacija je bila zahtevna, saj je tekmovanje potekalo 

v petih športnih disciplinah in na treh različnih lokacijah. 

Na strelišču Strelskega društva Policist Maribor so izvedli tekmovanje v streljanju 

z zračno puško. V ekipni konkurenci je prvo mesto osvojila ekipa mariborskega 

kluba, drugo ekipa Murske Sobote  in tretje ekipa Koroške. 

 

V posamezni konkurenci je v streljanju z zračno puško najboljši rezultat dosegel 

Peter Golob iz mariborskega kluba, srebrni je bil Mladen Kosi iz Murske Sobote, 

bronasti pa Jože Majhenič prav tako iz mariborskega kluba. 

Keglji so padali v Dvorani Tabor. Vztrajnost in zanesljivost sta bili najboljše vodilo 

k uspehu članov ekipe kluba Maribor, ki so v kegljanju zasedli prvo mesto. Ekipa 

iz Koroške je dosegla drugo, ekipa Murske Sobote pa tretje mesto.  

V posamezni konkurenci je prvo mesto v kegljanju dosegla Marija Tertinek iz 

Koroške, ki je prisotne navdušila z odličnim rezultatom. Drugo mesto je dosegel 

Vinko Hleb iz Ljubljane in tretje Dragica Durič iz Maribora. 

 



 

Tradicionalno tekmovanje v balinanju je potekalo na balinišču Balinarskega kluba 

Angel Besednjak. Najuspešnejši so bili tekmovalci mariborskega kluba, drugo 

mesto je osvojila ekipa Ljubljane in tretje ekipa Novega mesta. 

 

Žogico z loparjem za namizni tenis so v taborski dvorani najbolj uspešno odbijali  

tekmovalci ekipe iz Kranja. Drugo mesto si je priigrala ekipa Ljubljane in tretje 

ekipa Maribora. 

 



Miselno namizno potezno igro z dolgo tradicijo in visoko ravnijo koncentracije so 

v prostorih balinarskega kluba med seboj odigrali šahisti mariborskega kluba. 

Ekip iz drugih slovenskih klubov, morda zaradi prevelike konkurence mariborskih 

šahistov, ni bilo. V zelo priljubljeni strateški igri za vse generacije so bili tokrat vsi 

zmagovalci. 

 

Po zaključenih igrah so se tekmovalci znova zbrali v prostorih balinarskega kluba, 

kjer so se po napornem dopoldnevu okrepčali s kosilom. Organizator je zagotovil 

tudi pijačo, tako da Štajerske ni nihče zapustil žejen. 

 



Pokale najboljšim ekipam in medalje prvim trem posameznikom sta podelila 

pomočnik direktorja PU Maribor Rafael Viltužnik in predsednik zveze klubov 

Slovenije Jožef Grah. Predsednik zveze se je zahvalil vsem tekmovalcem, da so 

prišli v Maribor in jim čestital za dosežene rezultate. Pohvalil je tudi mariborski 

klub za odlično organizacijo športnih iger.  

  

Viltužnik je pohvalil zbrane športnice in športnike, ki so po njegovi oceni dosegli 

vrhunske športne rezultate. Verjame, da se bo tradicija nadaljevala in da se 

vidimo tudi na prihodnjih 41. športnih igrah, kjerkoli že to bo. Šport naj še najprej 

služi druženju in povezovanju stanovskih kolegov z območja celotne Slovenije.  

  

Tako ekipe kot posamezniki so s svojim sodelovanjem na športnih igrah dokazali, 

da jim je mar za sodelovanje in druženje. Zato naj regijski klubi še nadalje 

spodbujajo in širijo rekreativno in tekmovalno športno dejavnost v tako različnih 

športnih disciplinah tudi v prihodnje. Doseženi rezultati dokazujejo, da so 

upokojeni policisti še kako v športni kondiciji. 



                

Čeprav so se družili pod sloganom, da je pomembno sodelovati in se družiti ob 

obujanju spominov na skupaj prehojeno aktivno službeno pot, so tekmovalci s 

svojim športnim duhom dokazali, da jih druženje s stanovskimi kolegi na športnih 

področjih povezuje, krepi in razveseljuje. Nasmejani obrazi številnih tekmovalk 

in tekmovalcev so bili dokaz, da so Maribor zapuščali zadovoljni z druženjem in 

doseženimi rezultati. 
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