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Na Voglu pozimi 1993/1994 se je Mitji Brajniku porodila zamisel organizirati
zahtevno, za tekmovalce naporno in gledalce privlačno tekmovanje, ki bi
vključevalo ekstremne veščine in naloge policistov.

K osnovni ideji tvorca pohoda sta svoje prispevala še njegov policijski tovariš
Drago Krčelj in Jaka Rozman in skupaj so pripravili preizkušnjo, ki je
udejanjala Mitjin moto: «Trpi in uživaj«. Tako je Mitja v eno tekmovanje zlil
različna znanja in veščine policista in vojaka ter gorskega reševalca in gasilca.

Začetno tekmovanje policijskih enot je v vseh teh letih preraslo osnovne
okvire in postalo tekmovanje in preizkus vseh varnostnih struktur Republike
Slovenije. Zasnova tekmovanja je ostala nespremenjena vse do danes. Po
tragični nesreči na Okrešlju se je tekmovanje v čast in spomin na Mitjo
preimenovalo v: »Pohod razuma, volje in moči - Brajnikov memorial«.

Mitja Brajnik je bil odličen policist, vrhunski gornik, aktiven gorski reševalec
ter odličen poznavalec terena in policijskih ter drugih veščin.

Danes spomin nanj vsako leto budijo številne tekmovalke in tekmovalci, ki si
upajo preizkusiti se na tej fizično in psihično izjemno naporni preizkušnji.
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Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi,
kljub temu, da si je Brajnikov memorial v vseh teh letih že pošteno utrdil sloves ene
najzahtevnejših preizkušenj, je udeležba na njem vsakič znova izjemna. Tudi letos ni nič drugače,
saj se je prijavilo sedemindvajset ekip iz Policije, Slovenske vojske, Uprave Republike Slovenije za
zaščito in reševanje, Gorske reševalne službe in IPA Ljubljana.
Pripadniki vseh teh služb skupaj skrbimo za varnost prebivalcev Slovenije in sodelujemo pri
različnih vsakodnevnih nalogah. Odlična psihofizična pripravljenost zaposlenih v državnih
varnostnih strukturah je osnovni pogoj za zagotavljanje visoke ravni pripravljenosti in ustrezne
odzivnosti naših služb ob nepredvidenih dogodkih. Izpolnjevanje našega temeljnega poslanstva
pa pogosto ni odvisno le od dobre pripravljenosti in strokovnega znanja, ampak tudi od dobrega
medsebojnega sodelovanja.
Vse to uteleša tudi Brajnikov memorial, ki je postal že tradicionalen dogodek, na katerem
udeleženci preizkušajo meje človeške zmogljivosti. Ti se pri teh ekstremnih naporih ne ozirajo
samo nase in na lasten rezultat, ampak skrbijo za uspeh celotne ekipe in spodbujajo timski duh,
brez katerega naloga ne more biti opravljena. Nemalokrat med tekmovanjem, katerega moto je
trpi in uživaj, ne prezrejo težav drugih ekip, temveč jim kljub lastnemu trpljenju in želji po čim
boljši uvrstitvi priskočijo na pomoč. To je bistvo in pravi duh Brajnikovega memoriala –
spodbujanje skrbi za sočloveka, sodelovanje med posamezniki za skupno dobro in krepitev
zavedanja, da samo s sodelovanjem, medsebojno pomočjo in iskrenim ekipnim duhom lahko
postanemo pravi zmagovalci.
Krizne situacije lahko človeka pripeljejo do skrajne meje zmogljivosti in v takih, stresnih trenutkih
moramo ohraniti trezno glavo, razsodnost in čut do sočloveka. Znati se moramo ustrezno
odzvati. Osnovna pogoja za to sta odlična psihofizična pripravljenost posameznika in občutek za
ekipno sodelovanje. Mitja Brajnik je izgubil življenje, ker je kot gorski reševalec in policist želel
pomagati drugim. Zavedal se je, da učinkovita pomoč v kriznih situacijah zahteva vrhunsko
psihofizično pripravljenost, zato je tudi zasnoval to tekmovanje – namenjeno je namreč
preizkusu vašega razuma, volje in moči. To je tekmovanje s samim seboj, z glavnim namenom
potegniti iz nas najboljše vrline, ki jih premoremo kot policisti, vojaki, gasilci in reševalci. Tako
lahko ob najhujših dogodkih priskočimo na pomoč sočloveku in pri tem nesebično tvegamo tudi
svoje življenje.
Organizacijskemu odboru se zahvaljujem za pripravo tega izjemnega dogodka. Da bi memorial
potekal še mnogo let, smo z organizatorjem, Športnim društvom - Bled 92, podpisali tudi
sporazum o sodelovanju. Verjamem, da bo pripomogel k učinkovitejši organizaciji v prihodnje in
nadaljevanju te čudovite športne tradicije, ki ne nazadnje krepi tudi naše poslanstvo. Zahvalila bi
se tudi vsem udeleženkam in udeležencem, ki pomagajo ohranjati in graditi duh Brajnikovega
memoriala.

Hvala vsem, ki skrbijo za našo varnost, in veliko uspeha!

Učinkovita pomoč v kriznih situacijah zahteva  vrhunsko 
psihofizično pripravljenost

mag. Tatjana Bobnar, GENERALNA DIREKTORICA POLICIJE
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Generalmajorka Alenka Ermenc, NAČELNICA GENERALŠTABA SV

Hvala za priložnost za nagovor ob začetku še enega v nizu športnih dogodkov
obrambnih struktur Republike Slovenije, ki ga sama ne prepoznavam zgolj kot športni
dogodek. Današnji dogodek, čigar izvedbo je podprla Slovenska vojska, v sebi nosi
pomemben pečat ponosa in tradicije. Je odraz volje in ponoven dokaz, da ste pripadnice
in pripadniki Slovenske vojske ter celotnih varnostnih struktur Republike Slovenije
pripravljeni v svojem vsakdanu narediti nekaj več.

Prav je, da se ne srečujemo zgolj takrat, ko nas država potrebuje, temveč, da se
povezujemo in gradimo nova prijateljstva tudi skozi tovrstna tekmovanja.

Z vami bi želela deliti misel, da jutri vsi dosežki ne bodo izraženi le v minutah in v
doseženih rezultatih. Štejejo tudi vaši osebni dosežki in pot po kateri ste do njih prišli.
Zmagovalci ste vsi, ki ste poleg opravljanja svojih operativnih nalog našli moč, čas in
voljo, da dokažete svojo pripravljenost tudi na tem športnem področju, prepletenim z
veščinami.

Slehernemu od vas želim, da bi tako, kot boste jutri dosegli cilj tega tekmovanja,
dosegali tudi svoje osebne cilje ter cilje povezane z vašim profesionalnim razvojem.
S svojim pristopom in udeležbo na tem tekmovanju kažete, da ste pogumni, da si upate
in ste odločeni, da nekaj dosežete. Odločeni, da z vztrajnim delom dosežete nekaj, kar je
bilo morda pred časom za vas še nedosegljivo.

Od vas se poslavljam z željo, da bi še naprej našli kar največ povezav med osebnimi cilji
in svojim nadaljnjim profesionalnim razvojem. Ostanite jim predani kot ste bili predani
svoji odločitvi, da se udeležite tega pohoda razuma, volje in moči.

Tekmovalke in tekmovalci, pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, srečno!

Spoštovane tekmovalke in tekmovalci Brajnikovega 
memoriala 2019
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Spoštovane tekmovalke in tekmovalci Brajnikovega 
memoriala 2019

Darko But, DIREKTOR URSZR

Brajnikov memorial, pohod razuma, volje in moči, je tekmovanje pripadnic ter pripadnikov
sistema nacionalne varnosti Republike Slovenije. Tekmovanje, sestavljeno iz taktičnih izzivov,
razumskih ugank in težkih fizičnih ovir, je le za najbolj usposobljene ter pripravljene.

V Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje vsak dan spremljamo, kako vaše znanje in
usposobljenost rešujeta življenja ter premoženje državljanov Republike Slovenije, na kar smo
zelo ponosni. V zadnjih letih smo bili skupaj uspešni pri poplavah, žledu in še posebno pri
obvladovanju migracij. Sodobni varnostni izzivi bodo v prihodnosti zahtevali še bistveno več
znanja, usposobljenosti in sodelovanja, če želimo uspešno preprečevati ter obvladovati sodobne
varnostne grožnje in tveganja.

Z grenkobo v srcih se spominjamo tragične nesreče gorskih reševalcev letalcev pod Tursko goro.
Mitja Brajnik je bil policist, gorski reševalec in strokovnjak za reševalne akcije. Njegovi številni
predlogi in jasna vizija skupnega delovanja so danes zapisani tudi v dokumentih Uprave
Republike Slovenije za zaščito in reševanje. V spomin na pokojnega Mitjo Brajnika in druge umrle
gorske reševalce nam je na URSZR še posebej v čast, da skupaj s Športnim društvom Bled 92,
Policijo in Slovensko vojsko sodelujemo na tem izjemnem spominskem tekmovanju.

Brajnikov memorial, pohod razuma, volje in moči, je tekmovanje, ki krepi tovarištvo, moštveni
duh in zavest biti najboljši. Biti najboljši pomeni delovati skupaj, kar nam tekmovalke in
tekmovalci vsako leto dokazujete.

Želim vam veliko športne sreče in odličnih rezultatov.

Srečno!
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PLAVANJE:
Veslaški center Bled – Velika Zaka

KOLESARJENJE:
Velika Zaka – Smokuška planina

GORSKI POHOD: 
Smokuška planina – Stol – Javornik (jezero)

KOLESARJENJE:
Javornik – Jesenice – Mojstrana – Krnica (Pokljuška luknja)

GORSKI POHOD: 
Krnica (Pokljuška luknja) – Zatrnik

STRELJANJE: 
biatlonsko strelišče na Pokljuki

TEK: 
Gostišče Kramar – Ukanc

VESLANJE: 
Bohinjsko jezero

KOLESARJENJE: 
Gostišče Kramar – Rovtarica – Oblakova planina

GORSKI POHOD: 
Oblakova planina – Planina Ricman – Planina Prihod – Tolsti vrh pod Taležem

PREČENJE: 
reka Sava 

TEK: 
Ribno - prireditveni prostor pod Ribensko goro

POTEK TEKMOVANJA

POTEK TEKMOVANJA
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- ekipo sestavljajo štirje tekmovalci, od katerih je eden vodja,
- tekmujejo trije tekmovalci, vsi morajo končati posamezno disciplino (razen če pri 
disciplini ni drugače določeno), 

- četrti tekmovalec je rezerva, voznik spremljevalnega vozila in skrbi za opremo ekipe,
sotekmovalcem nudi pijačo in hrano le na koncu posamezne discipline; lahko sprejema 
pomoč sodelujočih ekip,

- za žensko ali moško ekipo se šteje, če ima razmerje v spolih 3 proti 1,
- za mešano ekipo se šteje, če ima razmerje v spolih 2 proti 2.

- vsak tekmovalec mora imeti na telesu vidno štartno številko z oznako organizatorja, 
- tekmovalci morajo imeti vso predpisano opremo, 
- imeti morajo vklopljen mobilni telefon,
- tekmovalci morajo imeti svoj osebni dokument,
- tekmovalci tekmujejo v osebni športni opremi, v policijski delovni uniformi oziroma uniformi  
GPE ali uniformi Slovenske vojske (če so v uniformi, mora biti ta popolna v skladu s pravili, ne le 
deli uniforme, kombinirani s civilnimi oblačili),

- v gorskem svetu morajo biti tekmovalci obuti v visoke pohodne (planinske) čevlje s čvrstim 
oprijemom – podporo gležnja oz. preko gležnjev (ne v obuvalih z gamašami in podobnim),

- dovoljena je uporaba smučarskih ali teleskopskih palic za hojo in predpisana zaščitna oprema,
- psihofizične zmogljivosti opravljajo v športnih copatih (ne v šprintericah ali nogometnih 
čevljih - kopačkah),

- na vseh etapah (razen, kjer je to posebej določeno) morajo imeti tekmovalci s seboj nahrbtnik s 
predpisano opremo, ki je last tekmovalcev (velikost opreme mora ustrezati merilom 
tekmovalca).

- vodja ekipe prejme za vsak tekmovalni dan obrazec, v katerega sodniki vpisujejo  dosežene 
rezultate (čas starta, prihoda na cilj in kontrolne točke), in ga vsakokrat odda na cilju,

- tekmovalci konkretne naloge za posamezni dan tekmovanja dobijo vsak dan pred 
tekmovanjem od vodje tekmovanja,

- ekipe uporabljajo samo javne ceste in v gorskem svetu markirane poti oziroma pot, ki jo 
je določil organizator,

- ekipa lahko zahteva od organizatorja dodatna pojasnila in inštrukcije po preteku 
časovne zapore ali po prihodu vseh ostalih ekip na cilj,

- ekipa ne sme sprejemati neposredno pomoč naključnih sprehajalcev (dajanje tekočine, 
hrane ali pomoč pri nošnji nahrbtnikov, spremljanje na trasi, vleka kolesarjev itd.),

- na trasi ni dovoljeno ustavljanje spremljevalnega vozila oziroma spremljanje ekipe z vozilom,
- v spremljevalnem vozilu je le četrti član ekipe (zunanji pomočniki niso dovoljeni),
- člani ekipe se po prvem dnevu tekmovanja zadržujejo le v vojašnici in njeni neposredni 
okolici, ki jo lahko zapustijo le z dovoljenjem vodje tekmovanja (organizator opravlja 
preverjanja prisotnosti po lastni oceni),

- ekipa mora prostore za prenočevanje zapustiti v prvotnem stanju, odgovoren je vodja 
ekipe (sodnik in četrti član ekipe, ki drugi dan ne tekmuje, opravita pregled prostorov).

Sestava ekipe:

Oprema tekmovalcev (sodniki jo kontrolirajo po lastni presoji):

Tekmovanje:

PRAVILA 
TEKMOVANJA

Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost

9
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PRAVILA 
TEKMOVANJA

- so dovoljene le pred začetkom posamezne discipline (razen, če ni drugače določeno), 
- niso dovoljene med izvajanjem posamezne discipline, 
- so dovoljene izjemoma z dovoljenjem vodje tekmovanja v primeru poškodb ali bolezenskih 
stanj.

Menjave med tekmovalci:

- če se eden od tekmovalcev tako poškoduje, da ne more nadaljevati tekmovanja, ekipa 
takoj prekine tekmovanje,

- ekipa obvesti vodstvo tekmovanja, ki organizira ustrezno pomoč, 
- v primeru nudenja pomoči lahko organizator začasno prekine tekmovanje, 
- v primeru večje nesreče lahko organizator tekmovanje predčasno zaključi,
- če ekipa zaradi poškodbe tekmovalca ali večje okvare kolesa ne pride do cilja, tisti dan 
konča tekmovanje kot zadnja.

Poškodbe:

- na startu in cilju posameznega dne mora biti ekipa popolna, med prvim in zadnjim 
tekmovalcem ne sme biti več kot 5 sekund, 

- na progi ne sme biti med člani več kot 15 sekund razmika,
- čas se meri v minutah (do 30 sekund začeta minuta, nad 30 sekund naslednja minuta), 
razen v zadnji disciplini, ko se čas meri v sekundah,

- upošteva se ura sodnika.

Merjenje in upoštevanje časa tekmovanja:

- za nespoštovanje splošnih pravil se izreče opomin in tudi predvideno število kazenskih 
točk (kazenska točka = minuta pribitka). Ekipa, ki v enem dnevu tekmovanja dobi dva 
opomina ali ne gre mimo določenega sodnika, je tisti dan izločena iz tekmovanja in 
lahko tekmovanje nadaljuje drugi dan; prvi dan zasede zadnje mesto s 5-minutnim 
pribitkom za zadnjo ekipo,

- ob startu prve discipline (prvega in drugega dne) začne teči čas, ki se ne ustavi do zadnje 
preizkušnje oziroma discipline prvega in drugega dne, razen ob zaporah časa za posamezno 
disciplino (npr. kolesarjenje od točke A do točke B mora biti opravljeno do xx ure),

- razvrstitev doseženega časa je hkrati tudi razvrstitev doseženega mesta ekipe,
- dosežen čas prvega in drugega dne ekipe se sešteje in razvrsti z ostalimi ekipami in predstavlja  
končno razvrstitev oziroma doseženo mesto ekipe,

- vsak zgrešeni strel na biatlonskem strelišču se točkuje z minuto pribitka pri doseženem 
končnem času (če ni drugače določeno),

- pri pisnih testih se nepravilni odgovor točkuje z dvema minutama pribitka pri doseženem  
končnem času (čas reševanja je 15 minut; ne velja za teste, ki se pišejo med disciplino),

- ekipa, ki pride 180 minut za prvouvrščeno ekipo na začetek zadnje etape prvega in drugega 
dne (rampa), zaključi z nadaljnjim tekmovanjem in jo do cilja odpelje četrti tekmovalec 
(rezerva) ter je tisti dan uvrščena na zadnje mesto (s pribitkom 180 minut ali če ni v etapi  
drugače določeno),

- če se član ekipe ne čuti sposobnega za opravljanje določene etape ali discipline, jo lahko ekipa 
izpusti, a je ob tem za tisti dan izločena iz tekmovanja in zasede zadnje mesto s 5 minutnim 
pribitkom za zadnjo ekipo.

Točkovanje tekmovanja:

10
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PRAVILA 
TEKMOVANJA

- ekipa ima (proti kavciji 20 evrov) pravico do pritožbe zaradi napak pri izračunavanju ali 
drugih nepravilnosti najpozneje 15 minut po uradni seznanitvi z rezultatom,

- o pritožbi odloča komisija (sodnik, ki je rezultat vpisal v karton ekipe, predstavnik komisije za  
izračunavanje rezultatov in vodja tekmovanja),

- odločitev komisije je dokončna.

Pritožbe:

- ki ne izvede oziroma reši vmesne naloge na etapi, 
- ki nima vklopljenega mobilnega telefona,
- če tekmovalci, ali eden od njih, nima na vidnem mestu štartne številke,
- če so tekmovalci na trasi med seboj oddaljeni več kot 15 sekund,
- če član nima popolne ali pravilne opreme,
- če tekmovalci uporabljajo druga pomagala kot so predpisana,
- če člani prejemajo neposredno pomoč od naključnih sprehajalcev,
- če četrti član brez dovoljenja ustavlja na drugih mestih kot so predvidena v nalogah,
- če člani odmetavajo opremo oziroma odpadke,
- če član ne uporablja predpisane opreme,
- ki za seboj ne pospravi sobe v nastanitvenem objektu v času tekmovanja. 

Kazenske točke:
S 5 kazenskimi točkami se kaznuje ekipa:

- če člani zapustijo območje nastanitve brez dovoljenja oziroma seznanitve vodje tekmovanja,
- če se član nespodobno vede do sodnikov oziroma vodje tekmovanja in ostalih tekmovalcev.

Kazenske točke:
Z 10 kazenskimi točkami se kaznuje ekipa:

- če so se člani med etapo zamenjali,
- če se člani niso javili sodniku, kot je določeno v nalogah,
- če je ekipa organizirala dodatno zunanjo pomoč,
- če vodja tekmovanja oceni, da je to primeren ukrep. 

Z diskvalifikacijo in s tem 
osvojitev zadnjega mesta tistega dne, se kaznuje ekipa:

11
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OPREMA
TEKMOVALCEV

- rezervna oblačila (3 majice, spodnje hlače, 2 srajci ali pulija, par nogavic),
- oblačilo z dolgimi rokavi in hlačnicami (zgornji in spodnji del),
- toplo kapo in rokavice,
- baterijsko svetilko in vžigalice,
- vetrni komplet (anorak, hlače),
- papir in kemični svinčnik,
- osebni komplet prve pomoči (2 povoja, trikotno ruto, 3 gaze, obliže),
- pomožno vrvico debeline najmanj 7 mm in dolžine 3 m, vponko,
- čelado (lahko je kolesarska),
- osebni dokument tekmovalca s fotografijo,
- hrano in pijačo po želji (alkohol je prepovedan).

- gorsko kolo (brez dodatnega pogona, npr. električno kolo) z nameščenimi gumami dimenzije
najmanj 26-29 x 1.75 (z napisom na gumah) in kolesarsko čelado (imeti mora A test),

- visoke pohodne čevlje in športne copate (priporočamo dva para),
- spalno vrečo,
- pribor za osebno higieno,
- dodatno perilo in oblačila po lastni oceni, čelado za v gore (lahko tudi kolesarska čelada),
- voznik vozila mora imeti ustrezno veljavno vozniško dovoljenje.

- svojo malokalibrsko puško brez streliva,
- delujoč mobilni telefon na trasi (vodja ekipe številko posreduje vodji tekmovanja),
- navigacijsko napravo (GPS) ali zemljevid območja, kjer poteka trasa in kompas.

Ves čas tekmovanja je zagotovljena optimalna varnost tekmovalcev in spremljevalcev.
Organizator v času tekmovanja izvaja naslednje varnostne ukrepe:
- ves čas tekmovanja je prisoten zdravnik oziroma prva pomoč z reševalnim vozilom Slovenske 
vojske, ki odloča o ukrepih ob morebitnih poškodbah,

- pri preizkušnjah na vodi (Blejsko in Bohinjsko jezero ter Sava Bohinjka) je na vodi čoln z dvema    
potapljačema, ki nudita pomoč ekipi v težavah,

- streljanje na strelišču na Pokljuki se izvaja skladno z obstoječim načrtom, vodi ga oseba z   
licenco vodje streljanja v Policiji,

- prisotna je ekipa Gorske reševalne službe Kranj z opremo za prvo pomoč in transport 
ponesrečenega tekmovalca, 

- v primeru potrebe in če bodo primerni pogoji za let, se za reševanje aktivira helikopter Policije,
- ves čas tekmovanja so ekipe prek mobilnih telefonov in sodnikov povezane z vodstvom   
tekmovanja za dodatna pojasnila ali organiziranje pomoči ekipi v težavah.

Vsak tekmovalec mora imeti v nahrbtniku:

Vsak tekmovalec mora imeti  tudi:

Ekipa  mora imeti:

Varnost tekmovalcev in prva pomoč:

12
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„Leta niso ovira, pomembno je, da uživaš v gibanju“

Mihael Burilov

Mihael Burilov, med prijatelji Miha, je zadnja leta najstarejši tekmovalec na Brajnikovem
memorialu. Letos bo dopolnil 60 let in ob tem jubileju si je zadal cilj, da še zadnjič premaga to
težko preizkušnjo. Mlajšim kolegom želi dati popotnico, da se z voljo, razumom in močjo lahko
premaga marsikatero življenjsko oviro.
Miha je po končani Kadetski šoli za miličnike leta 1978 dve leti delal kot miličnik na takratni
Postaji milice Ljubljana Moste. Septembra 1980 je še s tremi kolegi odšel na Vojaško akademijo
Kopenske vojske v Beograd. Po končani vojaški akademiji je odšel v Kadetsko šolo v Katedro za
obrambo in zaščito, kjer je v takratnem Izobraževalnem centru Oddelka za notranje zadeve delal
od 1984 do 1992. V tem času je bil eno leto tudi pomočnik ravnatelja za vzgojo in inštruktor v
Trenažnem centru Jasnica. Od 1992 do 2002 je bil zaposlen na Policijski upravi Ljubljana, v
Oddelku za javni red in mir. Njegovo področje dela je bilo varovanje oseb, javna zbiranja, bil je
tudi pomočnik poveljnika Posebne policijske enote in inštruktor za ostrostrelce policijske uprave.
Preden je odšel s Policijske uprave Ljubljana, je bil pol leta tudi načelnik Operativno-
komunikacijskega centra. Od 2002 do upokojitve v letu 2012 je bil zaposlen v na Upravi
uniformirane policije na Generalni policijski upravi, v sektorju za javni red in mir. Je tudi
predsednik IPA sekcije Ljubljana.
Miha se niti ne spomni več, kdaj se je prvič udeležil tekmovanja za Brajnikov memorial. Več let je
vztrajno in zavzeto preizkušal sebe in užival s prijatelji ter tako postal tekmovalec z največ
udeležbami na tej zahtevni preizkušnji.
Pravi, da je občutke na tekmovanju vedno težje opisati. »Vedno vemo, da nas čaka težka
preizkušnja. Kako jo bomo obvladali, premagali, pa je vsako leto zgodba zase. Brajnik je zame
tekma ekipe in ne posameznika. Posameznik tukaj ne more storiti sam nič oziroma veliko za
skupni cilj. Tu gre za povezanost ekipe, soodvisnost, prilagodljivost ... in zato se ne imenuje kar
tako, da je to pohod volje, razuma in moči«, so njegove besede, ki se jih velja zapomniti.
Tekmovalci postanejo prijatelji, še tesneje pa se povežejo sotekmovalci v ekipi. Zadnja leta traso
Brajnikovega memoriala ob Mihu premagujeta Emil Oblak in Dušan Bartelj.
Emil Oblak svojemu »sotrpinu« sporoča: »Leta 2007 sem se z Mihom, Bojanom in Dušanom prvič
udeležil tekmovanja "jeklenih" - Brajnikovega memoriala. In do letos jih je bilo kar nekaj ... Na
tako težko tekmo ne moreš iti s komerkoli. Tu šteje ekipni duh. Z Mihom in Dušanom nam je
uspelo devetkrat. Na Mihovo željo, da se za 60. rojstni dan še zadnjič udeleži tekme, sem sklenil,
da sem zraven tudi sam, saj takšne priložnosti ne bi rad zamudil. Miha, v veselje in čast mi je bilo,
težko me bo še kdo pregovoril ... naslednje leto greva pa med sodnike.«
Dušan Bartelj pa pravi: »Minilo je že več kot desetletje, ko sva z Mihom postala »brata po
Brajniku«. Takrat se še nisem zavedal, da se s kolegi v ekipi pričnejo prepletati življenjske sile,
postaneš del njihovega življenja, postaneš prijatelj za vedno. Vse, ki smo mu stali ob rami ob tako
zahtevni preizkušnji duha in telesa, nas je naučil vrednot kot so zaupanje, nesebičnost, pomoč in
modrost. Le kje bi lahko našli boljšega učitelja!?«
In kdor je imel čast spoznati Mihaela, ve, da so te besede še kako resnične.

Mihael, ostani del ekipe Brajnikovega memoriala še naprej in srečno na poti življenja.
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Traso morajo tekmovalci premagati kot ekipa. Res je, da
brez razuma, volje, in moči ne gre, a omenjeno pravilo
poleg fizične kondicije in vztrajnosti zahteva tudi
sodelovanje, požrtvovalnost in pomoč sotekmovalcu.

14

FOTO UTRINKI PRETEKLEGA TEKMOVANJA

BRAJNIKOV MEMORIAL 2018

Brajnikov memorial je tekmovanje, ki že
šestindvajset let po dveh dnevih trpljenja
prepletenega z užitkom, rojeva junake. Ti
junaki nosijo bodisi policijsko, vojaško,
gasilsko ali uniformo civilne zaščite.
Ti junaki na najboljši možni način
promovirajo načela in vrednote, ki jih je v
to tekmovanje leta 1993 položil njegov
ustanovitelj. Pogum, sodelovanje,
solidarnost, pomoč in prijateljstvo,
tekmovalce spremljajo skozi preizkušnje, ki
jih pred njih postavljajo organizatorji, se
vsako leto povsem spontano dvignejo nad
tekmovalnost.
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Kaj na tako težki preizkušnji sploh lahko ovrednotimo z besedo
uspeh in kaj je s tem tekmovanjem želel pri vsakem
tekmovalcu doseči njegov snovalec? Nehote nam na dan privre
beseda zadovoljstvo.
Zadovoljstvo posameznika, ki je na težki poti za dosego svojega
cilja vložil vse kar premore in se primerjal zgolj s samim seboj.
Razum, volja in moč so že 25. leto zapored vodilo udeležencev
tega tekmovanja, ki je v vseh letih preseglo njegov osnovni
koncept in s pestrostjo udeležencev vedno znova dokazuje, da
je preraslo v enega najbolj prepoznavnih športnih dogodkov
varnostnih struktur v slovenskem prostoru.

15

Tekmovalci na najboljši možni način promovirajo načela
in vrednote, ki jih je v to tekmovanje leta 1993 položil
njegov ustanovitelj. Pogum, sodelovanje, solidarnost,
pomoč in prijateljstvo, tekmovalce spremljajo skozi
preizkušnje, ki jih pred njih postavljajo organizatorji, se
vsako leto povsem spontano dvignejo nad tekmovalnost.
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Z ROKO V ROKI 
Z NAŠIMI PODPORNIKI
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Z ROKO V ROKI 
Z NAŠIMI PODPORNIKI
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1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2001
2003
2004
2005
2006

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

PP KRANJ
PP KRANJ
PP RADOVLJICA
UNZ NOVA GORICA
UNZ SPECIALNA ENOTA
UNZ SPECIALNA ENOTA
UNZ SPECIALNA ENOTA
GPU SPECIALNA ENOTA
GPU SPECIALNA ENOTA
GPU SPECIALNA ENOTA
GPU SPECIALNA ENOTA
PU NOVA GORICA
PU NOVA GORICA

PU NOVA GORICA
PU KOPER
GORSKA ŠOLA SV
GORSKA ŠOLA SV
GPU SPECIALNA ENOTA
GPU SPECIALNA ENOTA
UPS SE
UPS SE
UPS SE
UPS SE
SE UPS GPU
SE UPS GPU

18
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Skupno prijavljenih 27 ekip

20 moških ekip
4 ženske ekipe
3 mešane ekipe

1. GRS Kranj  II. ekipa – moška 
2. PP Kranjska Gora/EVSP – mešana 
3. PU Celje – moška
4. DGRS Kamnik – moška
5. PU NG – moška
6. GRS Kranj  I. ekipa – moška 
7. SE UPS – moška 
8. PU Maribor – moška 
9. NPU – moška
10. PU Koper – moška
11. 10. PEHP – moška
12. 10. PEHP – ženska
13. 74. PEHP – moška
14. POV/LOGBR – moška
15. POV/LOGBR – ženska
16. PU Ljubljana – moška 
17. PP Kamnik – moška 
18. URSZR – mešana
19. GPU PA – moška
20. Modra družina – mešana
21. 15. PVL/LETŠ – moška
22. CVZ – ženska
23. 132. GORP – moška
24. 132. GORP – ženska
25. IPA Ljubljana GPU – moška
26. PU Kranj – moška
27. PP Kranj – moška

STARTNA LISTA:     

26. pohod razuma, volje in moči 

19



Tradicija tega tekmovanja ni samoumevna.
Tradicijo negujete vsi vi – tekmovalke in tekmovalci

POHODA RAZUMA, VOLJE IN MOČI,
BRAJNIKOVEGA MEMORIALA.
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