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VETERANI SO TRDNO STALI TUDI NA SMUČEH  
 

Policijska uprava Maribor je v sodelovanju s Policijskim veteranskim društvom (PVD) Sever 
Maribor in Policijsko akademijo GPU, organizirala državno prvenstvo v veleslalomu za 
delavce Policije/MNZ in člane Zveze policijskih veteranskih društev Sever Slovenije. 
 
Tekmovanje je bilo organizirano v sredo, 29. februarja 2012 na Pohorju. Kljub nemogočim 
razmeram je organizatorju uspelo izpeljati tekmovanje v splošno zadovoljstvo vseh 
tekmovalcev. Če je lani strmina pred hotelom Arena še bila pokrita s snegom, je letos 
dajala povsem »zeleno«, pomladansko podobo. O snegu ni bilo niti sledu. Zato so morali 
tekmovanje izvesti na smučarski progi imenovani »Poštela«, s štartnim mestom na jasi 
»pod Lukejem« in s ciljem na »trikotni jasi«. Poškodb tekmovalcev ni bilo, kar je še posebej 
razveseljivo. Ker so se ob lepem sončnem vremenu temperature okoli poldneva približale 
20-tim stopinjam celzija, so bila sončne očala skoraj obvezen dodatek smučarjev.  
 

 
Na Pohorju so tekmovalci še našli nekaj snega. 
 
Po končanem tekmovanju so se tekmovalci, organizatorji in gostje zbrali v šotoru 
Športnega centra Pohorje, kjer je sledila razglasitev rezultatov ter podelitev medalj in 
pokalov.  
 
Zbrane je pozdravil direktor Policijske uprave Maribor Danijel Lorbek. Izrazil je zadovoljstvo 
nad uspešno izvedenim tekmovanjem ter poudaril, da se ob športnem udejstvovanju 
krepijo medsebojni odnosi, ki so temelj za uspešno opravljanje odgovornih nalog. 
 
V imenu vodstva GPU je zbrane pozdravil pomočnik direktorja Uprave kriminalistične 
policije Marjan Fank. Povedal je, da bodo državna tekmovanja, ki so posebnega pomena 
ter imajo dolgo tradicijo in dosegajo množično udeležbo, ostala tudi v prihodnje. 
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Generalni sekretar Združenja Sever Anton Pozvek je poudaril pomen športnih dejavnosti 
veteranov, članov Policijskih veteranskih društev Sever.  
 
S svojim obiskom je zbrane počastil tudi mag. Tomaž Kancler, podžupan mestne občine 
Maribor, kateri je spregovoril o Mariboru, mestu kulture in športa.  
 

 
Medalje in pokale sta podelila Danijel Lorbek in mag. Tomaž Kancler. 
 
Za člane PVD Sever je tekmovanje potekalo v treh starostnih kategorijah za moške in eni 
ženski kategoriji. Smučarji so tekmovali v ekipni in posamični konkurenci z lastno opremo 
in na lastno odgovornost. Tekmovanja na Pohorju se je udeležilo dvanajst (12) ekip PVD 
Sever iz vse Slovenije. Na smučarski progi se je preizkusilo kar 81 veterank in veteranov. 
Ekipno prvo mesto je doseglo PVD Celje, drugo PVD Ljubljana in tretje mesto PVD 
Zasavje. PVD Maribor  se je uvrstilo na četrto (4) mesto. Med posamezniki je v moški 
konkurenci I. starostne kategorije, drugo mesto dosegel član PVD Sever Maribor Fredi 
Švikart. Prvi trije posamezniki iz določene starostne kategorije so prejeli medalje, prve tri 
ekipe pokale, vse sodelujoče ekipe pa so prejele tudi praktične nagrade. Nagrade, medalje 
in pokale sta podelila Darko Šorli in Anton Pozvek.  
 
Iz vrst Policije in MNZ se je tekmovanja udeležilo 30 ekip. Ekipno prvo mesto je dosegla 
domača ekipa, ekipa PU Maribor. Vsem udeležencem tekmovanja, še posebej pa 
prejemnikom medalj in pokalov iskreno čestitamo. 
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Ekipa Policijske uprave Maribor je zasedla ekipno prvo mesto. 
 
Organizatorjem državnega prvenstva v veleslalomu je ponovno uspelo organizirati in 
izvesti odlično tekmo, ob slabih snežnih, a idealnih vremenskih razmerah. To pa seveda ni 
uspelo organizatorjem »Zlate lisice«. Seveda pa se organizator naslednja tri leta ne bo 
mogel zanašati na datum: 29. februar, da bi mu ta vsaj na simbolni ravni  zagotavljal dovolj 
snega in lepo vreme. Tekmovalce pod Pohorjem so obiskali tudi kurenti, ki pa z 
odganjanjem zime oziroma snega niso imeli posebnega dela. Pogostitev vseh zbranih ob 
zaključku tekmovanja pa je še enkrat dokazala, da se »nobena juha ne poje, tako vroča kot 
se skuha!«. 

 
Na zaključni prireditvi v šotoru je bilo okoli 350 udeležencev. 
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Za vse velja, da se v Mariboru pod Pohorjem vidimo spet prihodnje leto. 
 
Zapisal: Mirko Ploj 
Foto:     Stanko Bezjak 
 
     
 
 
 
 
 


