Bogat spremljevalni kulturni progam
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Policijske igre

Policijske igre si lahko ogledate tudi
sami
Želimo si, da bi športna kultura prišla do vsake policistke
in vsakega policista oziroma da bi postala sestavni del
njihovega vsakdanjega življenja. Vsako leto se trudimo,
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Policijske igre so obogatene tudi s kulturno dejavnostjo.
Otvoritev popestri Policijski orkester, vzporedno s
športnimi tekmovanji pa potekajo likovne kolonije,
fotografske in slikarske razstave v različnih tehnikah in
na različne teme (od upodabljanja policijskih vozil do
slikanja na steklo ali fotografiranja športnih motivov),
tekmovanje policistov harmonikarjev, igranje policistk
in policistov, ki se v svojem prostem času ukvarjajo z
glasbo, nastopi znanih pevcev ter različne prijateljske
tekme (nadvse zanimiva je bila na primer tekma med
policisti in člani glasbene skupine Mambo Kings); vsako
leto nekaj drugega. Zmagovalna umetniška dela krasijo
prostore Policijske akademije v Tacnu. Pestre kulturne
dejavnosti so dokaz, da se v policiji zavedamo naše
kulture, tradicije in pomena umetniškega udejstvovanja
policistk in policistov.

da bi se iger udeležilo čim več delavcev policije. Poleg
tega so igre ponavadi spomladi ali jeseni, ko je vreme
najlepše, kar tudi prispeva k dobri volji udeležencev.
Zato vas vabimo, da si policijske igre, dobre nastope in
fizično pripravljenost policistov ogledate. Tekmovalci
bodo veseli vaše spodbude!

Izdalo: MNZ RS, Policija
Besedilo: GPU, SGDP, Sektor za odnose z javnostmi
Oblikovanje: MNZ RS, Služba za administracijo in grafiko
Tisk: Simpro, d. o. o.
Naklada: 500 izvodov
Ljubljana 2009

največja športna in
družabna prireditev
v policiji
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Ne le športni dogodek, tudi družabno
srečanje
Leta 2002 smo policijske igre organizirali prvič ter
tako združili in nadomestili do tedaj ločena državna
tekmovanja v posameznih športnih disciplinah. Do
danes so postale že tradicionalne in so največja športna
prireditev v policiji, namenjena krepitvi športnega duha
ter preverjanju in izboljšanju psihofizične kondicije
policistk in policistov. Obenem pa so kot najbolj množično
tovrstno srečanje v tako veliki organizaciji, kot je policija,
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Športni in timski duh se krepita že med skupnimi
treningi in izbirnimi tekmovanji na regijski ravni. Skupine
najboljših športnic in športnikov nato na dvodnevnih
policijskih igrah zastopajo »barve« svojih policijskih
uprav ali notranjih organizacijskih enot na generalni
policijski upravi. Kako množičen dogodek so policijske
igre, povedo številke: vsako leto se nanje prijavi od 800
do 900 udeležencev (med njimi je približno četrtina
žensk), zbranih v okoli 20 ekip. Če pa upoštevamo še
vse, ki pred igrami tekmujejo v izbirnih tekmah, lahko to
število pomnožimo s tri.

Tekmovanje poteka v nekaterih najbolj priljubljenih
športnih disciplinah v policiji, pripravljenih po pravilih
Športne zveze Slovenije in prilagojenih številu ekip ter
zmožnostim policistk in policistov. Na dveh prizoriščih,
v Policijski akademiji in v naravnem okolju policijskega
vadbenega centra v Gotenici, se tekmovalke in tekmovalci
pomerijo v judu, samoobrambi (v borbah in prikazovanju
tehnik) in praktičnem postopku, v policijskem mnogoboju,
streljanju z zračno in avtomatsko puško ter streljanju s
pištolo (policijskem parkurju). Prevladujejo torej panoge,
katerih znanje je za policistke in policiste pri njihovem
delu zelo koristno. Program samoobrambnih tehnik je
na primer sestavljen iz najpogostejših elementov, ki
jih policisti vsak dan uporabljajo v praksi. Tekmujejo
pa tudi v bolj intelektualni športni disciplini, tj. šahu,
ter v najbolj popularnima in za gledalce zanimivima
med vsemi: nogometu za moške in odbojki za ženske.
Najboljši posamezniki in ekipe v skupni razvrstitvi
prejmejo diplome, medalje in pokale; podelitev priznanj
je običajno tudi priložnost za sprostitev ob zabavnem
programu, glasbi in plesu.

Policijske igre

Množičnost dvodnevne prireditve

Tekmovanje v enajstih disciplinah
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V policiji se zavedamo pomena športa, zato podpiramo in
spodbujamo športno udejstvovanje zaposlenih. Šport nas
skupaj z zdravim načinom življenja psihično in telesno
krepi in bogati, obenem pa daje tudi energijo za uspešno
in učinkovito delo, kar je za policistke in policiste, ki
opravljajo zahtevno delo na terenu, zelo pomembno.
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Pomen športnega
udejstvovanja policistov

tudi izjemna priložnost za medsebojno spoznavanje in
poglabljanje prijateljskih vezi med zaposlenimi. Bolj kot
boj za čim boljše mesto in tekmovalni rezultati na koncu
štejejo sproščeno druženje, nova znanstva, izmenjava
izkušenj, prijetni spomini po vrnitvi v enote.
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