
AKTIVNI IN UPOKOJENI POLICISTI SO PODIRALI KEGLJE 
 
Mesec november je čas, ko upokojenci najraje sodelujejo na športnih 

dogodkih, ki se odvijajo v notranjih ogrevanih prostorih. Tako so se odločili 

za bowling, ki je skoraj po vsem svetu znana in uveljavljena igra. Lahko je 

oblika rekreacije, lahko pa je tudi zelo resen šport. Potrebujemo le stezo, 

posebne čevlje in kroglo in že smo pripravljeni za igro. Vedno raje ga 

igramo tudi v Sloveniji, zato je Klub upokojenih delavcev ministrstva za 

notranje zadeve Maribor, v sodelovanju s Policijsko upravo Maribor, v 

Bowling centru Strike, 5. novembra 2022 takšen športni dogodek tudi 

organiziral. 

Zbralo se je 13 ekip, od tega pet ekip še aktivnih in osem ekip že 

upokojenih delavcev policije. Po jutranjem pozdravnem nagovoru 

mariborskega predsednika kluba Mirka Ploja in popitem toplem napitku, 

so keglji pričeli padati.  

 

 



Srečanje aktivnih policistov in njihovih nekdanjih sodelavcev je potekalo v 

prijetnem vzdušju. Ob igri so se zbrani sprostili in zabavali. Čeprav je šlo 

za tekmovanje, so se medsebojno podpirali in hkrati navijali. Ob tem so se 

naučili tudi, kako s skupnimi močmi, torej ekipno, doseči čim boljši rezultat. 

To je v prvi vrsti pomembno za odgovorno službo še aktivnih delavcev 

policije, vsekakor pa športno udejstvovanje vsem pripomore tudi k 

boljšemu zdravju. 

Čeprav krogla vedno ni sledila željam in cilju tekmovalke oziroma 

tekmovalca, so bili z igro in doseženimi rezultati zadovoljni. Zadovoljna pa 

sta bila tudi Avgust Volšek kot vodja tekmovanja in Damjan Frajzman, ki 

je pomagal pri organizaciji.  

Po končanem tekmovanju so razglasili prve tri ekipe v moški in ženski 

konkurenci ter posameznike z največ podrtimi keglji. O pomenu takšnih 

skupnih dogodkov aktivnih in upokojenih delavcev policije ter druženju je 

spregovoril direktor Policijske uprave Maribor Donald Rus. Skupaj z 

Mirkom Plojem pa je v nadaljevanju podelil tudi pokale in medalje. 

Športno udejstvovanje z družabnim srečanjem aktivnih in upokojenih 

policistov je s svojim prihodom in nagovorom počastil tudi predsednik 

Zveze klubov Slovenije Jožef Grah. 

 

 

 



 

Zmage se je tokrat veselila ekipa Kluba Maksa Perca Murska Sobota. 

Drugo mesto je osvojila prva ekipa Kluba Maksa Perca Maribor in tretje 

ekipa Policijskega veteranskega društva Sever Maribor.  

 

V ženski kategoriji je postala zmagovalna ekipa Kluba Maksa Perca 

Maribor, drugo mesto je osvojila ekipa Policijskega veteranskega društva 

Sever Maribor.  



 

Prvak med posamezniki z zlato medaljo okrog vratu je postal Marjan 

Časar iz Kluba Maksa Perca Murska Sobota, srebrno medaljo je prejel 

Uroš Kušar iz Policijske postaje Slovenska Bistrica in bronasto Tibor 

Konye iz Kluba Maksa Perca Murska Sobota.  

 

Ob tem, ne tako napornem in zahtevnem športu, so lahko med seboj tudi 

poklepetali in obudili kakšen spomin. Šlo je za medgeneracijsko srečanje, 

kar je še posebej obogatilo njihovo druženje in okrepilo medsebojne vezi.  

Za njimi je nepozabna športna dogodivščina, ki jo je ves čas spremljala 

dobra volja, navdušenje in smeh. Želja sodelujočih je, da bowlanje ostane 

športno srečanje aktivnih in upokojenih delavcev policije tudi v prihodnjih 

letih. 
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