
Govor generalnega direktorja policije Janka Gorška ob otvoritvi 10. policijskih iger 
(Policijska akademija, 26. maj 2011) 

 
Spoštovani predstavniki ministrstva za obrambo in Slovenske vojske, cenjeni predstavniki 
ministrstva za šolstvo za šport ter Olimpijskega komiteja! Med nami pozdravljam tudi 
predstavnike IPE Slovenije, Združenja Sever in Zveze klubov Maksa Perca, ki na policijskih 
igrah letos prvič tudi tekmujejo! 
 
Z veseljem pozdravljam tudi direktorja policijske akademije gospoda Anton Vozlja ter vse 
spoštovane sodelavke in sodelavci, predvsem pa policistke in policisti, športnice in športniki, 
ki se boste v naslednjih dveh dneh pomerili v 10 različnih disciplinah! 
 

***** 
 
Ko smo prvič organizirali policijske igre, si verjetno nihče ni mislil, da bodo postale 
tradicionalne. Začetki so vedno težki. In prav vsak začetek s seboj prinese takšne ali 
drugačne težave. A vsako leto je med drugim prineslo tudi novo izkušnjo in danes je 
organizacija tega največjega športnega dogodka v policiji na izjemno visoki ravni. Zahvala 
gre vsekakor Policijski akademiji in veščemu organizacijskemu odboru. Najbolj pa vam, 
spoštovani tekmovalke in tekmovalci, ki ste srce teh iger! 
 
V resnično veselje mi je, da je ob 10. obletnici policijskih iger prizorišče tekmovanja tako 
polno. Nekaj je novih tekmovalcev, ki se letos iger udeležujejo prvič. Med vami pa vidim tudi 
mnoge znane obraze, ki se vedno znova vračate branit policijske barve v različnih športnih 
disciplinah. Prav vaša zvestoba športu in timskemu duhu me navdaja s prepričanjem, da je 
šport v policiji pomembna vrednota. Nenazadnje so to letos dokazali številni uspehi naših 
vrhunskih športnikov, ki so domov prinesli prestižna odličja in s tem tako Sloveniji kot 
slovenski policiji utrli pot k boljši prepoznavnosti in ugledu v svetovnem merilu.  
 
Policijske igre pa dvigajo ugled slovenske policije predvsem v domači javnosti, saj ob takih 
dogodkih pridejo do izraza kolektivni duh, dobro sodelovanje in pripadnost. Tudi to so, poleg 
naših operativnih uspehov, vrednote, po katerih želimo biti prepoznavni med ljudmi.  
 
Seveda pa je pri vsakem tekmovanju prisotna tudi tekmovalnost. Vsi stremimo k uspehom. 
Če so ti uspehi okronani z medaljo, je zadovoljstvo toliko večje. Vendar pa vedno znova rad 
poudarim, da so policijske igre več kot šport in predvsem več kot tekmovanje. Tu ne gre le za 
merjenje psihofizičnih moči, saj so igre tudi preizkus ekipnega sodelovanja, enotnosti in 
požrtvovalnosti. Bolj kot boj za čim boljše mesto, bolj kot boj za visoke stopničke in bleščeče 
medalje na koncu štejejo medsebojno podpiranje, bodrenje sotekmovalcev in nenazadnje 
prijetni spomini po vrnitvi v enote. 
 
Spoštovane tekmovalke in tekmovalci, letos se bo v različnih disciplinah pomerilo 22 ekip in 
ar 642 posameznikov. Vem, da ste že vsi na trnih in komaj čakate začetni žvižg. Zato vam 
želim veliko sreče in odličnih nastopov, čim manj poškodb in čim več osebnih uspehov. 
Hkrati pa vam želim, da policijske igre začutite tudi kot priložnost za krepitev pripadnosti, saj 
smo nenazadnje organizacija, ki brez tega zagotovo ne bi mogla delovati. Izkoristite ta dva 
dneva tudi za sproščeno druženje, krepitev prijateljstva in nova znanstva.  
 
Hkrati pa vsem gledalcem in navijačem želim obilo užitkov ob spremljanju različnih disciplin. 
Navijate strastno in glasno! Tekmovalci bodo na parterjih in igriščih zagotovo pustili svoje 
srce, zato mislim, da se spodobi, da v duhu solidarnosti tudi vi tam pustite svoje glasilke.  
 
Še enkrat veliko sreče vsem in naj zmagajo najboljši! 


