
EKIPA PVD SEVER OSVOJILA »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. Ob dobri volji in prijetnem razpoloženju je bil dogodek 
popestren z dodatnim, zabavnim tekmovanjem v spustu s »pležuhom«, kjer ni 
manjkalo atraktivnih padcev.  
 
Po progi se je spustilo skoraj sto tekmovalcev iz organizacijskih enot PU Maribor, 
PVD Sever Maribor, Kluba upokojenih delavcev MNZ »Maksa Perca« Maribor, IPA – 
sekcija Maribor, PSS - območnega sindikata Podravje in SPS. 
 
Tekmovalci so na zelo zahtevni tekmovalni progi pokazali, da je njihova 
psihofizična pripravljenost na zelo visokem nivoju. Vsi, 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.  
 
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«. Najboljši 
posameznik v tekmovanju v spustu s pležuhom je prejel praktično nagrado »pležuh« 
v trajno last. 
 
V posamezni konkurenci so najboljše rezultate in s tem prva tri mesta zasedli: 
 
1. mesto ČEPE Edvard, PP Maribor II 
2. mesto KOP Matko, PP Ruše in 
3. mesto VILTUŽNIK Rafael, PVD Sever Maribor. 
 
 
 
 
 
 



     
 
 
Za PVD SEVER Maribor so tekmovali:  
Fredi ŠVIKART, Bojan FERK, Alojz  GOSTENČNIK, Rafael VILTUŽNIK, Darko 
KLEMENČIČ,  Darko ŠORLI, Maja WEBER, Ivan JAGERINEC in Ivan KRAJNC. 
 
Prvo mesto med 14 ekipami je osvojila ekipa PVD SEVER Maribor (Fredi Švikart, 
Bojan Ferk in Alojz Gostenčnik), katerim je bila podeljena prva »policijska smučka«. 
 
 

 
»Policijsko smučko« za PVD Sever Maribor je prevzel Fredi Švikart. 
 
 
 



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. 
 
Vsi udeleženci tekmovanja so v prijetni družbi preživeli res lep smučarski dan.           
Prejemnikom medalj in pokalov iskreno čestitamo z željo, da se naslednje 
leto ponovno srečamo na smučišču Pohorja. 
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