
40-LET KLUBA MAKSA PERCA MARIBOR  
 
Enaindvajsetega junija 2011 smo člani Kluba Maksa Perca Maribor v športni dvorani 
Spuhlja pri Ptuju , v okviru praznovanja Dneva Policije, obeležili tudi 40-obletnico 
ustanovitve našega Kluba, Kluba Maksa Perca.  
 

 
Na slovesnosti se je zbralo res veliko članic in članov Kluba Maksa Perca Maribor.  
 

 
Župan Mesne občine Ptuj dr. Štefan Čelan je predsednici Kluba Majdi Župevc izročil 
priložnostno darilo. 



 
Člani našega Kluba in častni gostje med uradno slovesnostjo. 
 
 

 
Ponosne članice in člani Kluba Maksa Perca Maribor. 
 



 
Častni gostje na slovesnosti v športni dvorani v Spuhlji pri Ptuju. 

 
 
 
GOVOR PREDSEDNICE KLUBA MAKSA PERCA MAJDE ŽUPEVC: 
 
Spoštovani 
Najprej bi vam vsem želela izreči iskrene čestitke za vse praznike, ki jih danes tukaj 
praznujemo. To je vsekakor na prvem mestu dan policije, nato 20. obletnico 
ustanovitve regionalnega kluba IPA Štajerska, 40. obletnico ustanovitve kluba 
upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca Maribor in ne nazadnje v teh dneh 
praznujemo tudi 20 letnico delovanja veteranskega združenja Sever, pa seveda tudi 
20 let  države Slovenije. Čestitke seveda vsem dobitnikom priznanj, prepričana sem, 
da so priznanja prišla v prave roke. 
 



 
»Prehojeno« pot Kluba Maksa Perca Maribor je v svojem govoru opisala predsednica 
Kluba Majda Župevc. 
 
Veliko v zvezi z današnjim praznovanjem so povedali predhodni govorniki, zato samo 
nekaj stavkov o našem klubu t.j. skrajšano klubu Maksa Perca Maribor. Od 
ustanovitve  v začetku junija 1971 pa vse do danes deluje neprekinjeno, s sedežem v 
klubu PU Maribor. V poznih 60. letih 20. stoletja so tudi v policiji po zgledu drugih 
nastajale pobude o stanovski solidarnosti in povezanosti njenih pripadnikov. Prvi klub 
upokojenih pripadnikov notranjih zadev je bil ustanovljen leta 1969 v Ljubljani, 
naslednjo pomlad v Mariboru, nato pa so nastajali tudi drugi klubi, teritorialno vezani 
na uprave javne varnosti oz. policijske uprave. Tako danes deluje 15 klubov, delo 
katerih usklajuje in povezuje zveza klubov, ustanovljena leta 1982. 



 
Slovesni trenutek za članice in člane Kluba Maksa Perca, ki so tega dne obeležili 40-
obletnico delovanja Kluba. 
 
 
Kakor je že omenjeno, je osnovni cilj delovanja našega kluba združevanje upokojenih 
delavcev in ta cilj je  ostal od prvega dne do danes v bistvu podoben. To je predvsem 
družabnost v več oblikah – od praznovanja dneva žena, srečanja na občnih zborih, 
srečanja ob novem letu, srečanja starejših članov ter srečanja članov vseh klubov 
enkrat letno vedno v organizaciji drugega kluba do strokovnih sestankov oziroma 
predavanj. Na drugem mestu, prav tako pomembni so: izletništvo ter delovanje na 
športnem področju, ki pomeni ohranjanje kondicije tako telesa kot duha. Tu naj 
omenim predvsem športne igre upokojenih delavcev MNZ na državnem nivoju, ki jih 
vsako leto izvedemo v mesecu maju, v zadnjih letih vedno v Tacnu. 
 
Še bi lahko kaj povedala o delovanju našega kluba, pa naj bo to dovolj o preteklosti, 
le še nekaj besed o prihodnosti. Želimo si, da bi se v naš klub vključevalo več naših 
kolegov, ko se odločijo, da bodo začeli uživati v tretjem življenjskem obdobju. Želeli bi 
malo pomladiti naše vrste in vnesti nove vsebine v delovanje kluba. Ne glede na vse 
želim poudariti, da se trudimo, da je naš član vedno na prvem mestu, nanj ne 
pozabimo niti takrat, ko je že star in se ne more več udeleževati naših srečanj.  
 
Za nami je 40 prehojenih let, pred nami upam še vsaj  40 pomladi in upam, da bomo 
vsaj del te poti prehodili skupaj. Skupaj bomo obujali spomine na prehojeno pot, med 
nami boste našli veliko somišljenikov, ki znajo prisluhniti človeku tudi takrat, ko nam 
ne gre najbolje. Dovolite naj na tem mestu zaključim in povabim vse tiste, ki bi se 
nam želeli pridružiti na teh poteh – storite to, veliko lahko še storimo skupaj. 



 
Priznanje Kluba Maksa Perca Maribor je iz rok predsednice prejel Niko Jurišič, 
predsednik Zveze Klubov Slovenije. 
 
 

 
Za zgledno sodelovanje je priznanje prejel direktor Policijske uprave Maribor Danijel 
Lorbek. 



 
Priznanje je šlo v roke Petra Goloba, ki je dolga leta uspešno vodil komisijo za športne 
dejavnosti. 
 

 
Priznanje je prejela Irma Kozar, dolgoletna tajnica Kluba, ki je pustila v delovanju 
Kluba izjemno sled in pečat. 
 



Na koncu naj se iskreno zahvalim vsem, ki ste s svojim delom kakorkoli prispevali k 
delu in razvoju kluba, posebna zahvala tudi zvezi klubov in PU Maribor za dobro 
sodelovanje in pomoč pri delu, vsem vam pa – lepo praznujte. 
 
 
 
Maribor,  21. 6. 2011                                                              Majda ŽUPEVC 
                                                                                      PREDSEDNICA KLUBA 


