
SODELOVANJE IN SKUPEN NASTOP – NAJ BO NAŠ IZZIV 
 
Šestega februarja 2012 je na pobudo izvršnega odbora Kluba upokojenih delavcev 
MNZ »Maksa Perca« Maribor v sejni sobi, Kluba PU, v Marčičevi ulici 1, potekal 
sestanek, na katerem so sodelovali: 
- člani izvršnega odbora Kluba »Maksa Perca«; 
- Anita Arzenšek, predsednica OPS Podravja in 
- George Simič, predsednik Strelskega društva »Policist«. 
 
Ostali vabljeni so še bili: 

 Robert Zajc, Sindikat policistov Slovenije, regionalni predstavnik PU Maribor, 
ki se je pisno opravičil. 

 Darko Šorli, predsednik Policijskega veteranskega društva Sever Maribor; 
 Istvan Lipnik, predsednik Regionalnega kluba IPA Štajerska in 
 Jože Lovrenčič, predsednik Kluba upokojenih delavcev MNZ »Maksa Perca« 

Ptuj. 
 

 
Na sestanku je sodelovala Anita Arzenšek, predsednica OPS Podravja 
 
Po uvodnem pozdravu je predsednik Kluba upokojenih delavcev MNZ »Maksa 
Perca« Maribor Mirko Ploj izrazil željo po sodelovanju, dogovarjanju in usklajevanju 
dejavnosti, ki so v skupnem interesu obeh sindikatov ter društev, ki delujejo v okviru 
PU Maribor. Tako oba sindikata kot tudi vabljena društva v največji meri delujejo na 
podlagi članstva, ki jih povezuje sedanja oziroma pretekla zaposlitev oziroma 
stanovska pripadnost. Preko članstva v Klubu upokojenih delavcev kot preko 
članstva društev se ohranjajo stiki z bivšimi sodelavci. Gre za ohranjanje 
medčloveških, tovariških vezi, za povezovanje in sodelovanje. Da bi naše želje po 
sodelovanju tudi udejanjili je predlagal: da bi v mesecu aprilu organizirali mini 



šahovski turnir, v veliki sejni sobi, v Marčičevi ulici. Oba sindikata in vsa vabljena 
društva bi na turnirju sodelovala z eno ekipo (skupaj 8 ekip). Na koncu turnirja bi se 
igrala še simultanka – en igralec – proti osmim. Stroške organizacije bi si v enakih 
deležih razdelili. Vsak bi v organizacijski odbor predlagal svojega člana, ali pa bi 
organizacijo v celoti izpeljal Klub upokojenih delavcev. V kolikor bi šahovski turnir v 
aprilu uspel bi lahko v jesenskem mesecu izvedli še ribiško tekmovanje ali 
tekmovanje v  streljanju. 
 

 
Povabilu se je odzval predsednik Strelskega društva »Policist« George Simič. 
 
Mirko Ploj in Ivo Usar sta predstavila idejo o prevzemu »pokroviteljstva« nad 
spominsko sobo in vozilom Milice »fičotom« na PP Maribor-I. O tem bi sklenili pisni 
dogovor s Športnim društvom na PP Maribor-I. Pokroviteljstvo ne pomeni 
prevzemanja finančnih obveznosti. Gre le za ohranjanje in vzdrževanje eksponatov, 
ki so že v spominski sobi, za dopolnjevanje in širitev zbirke ter promocijo eksponatov 
in službenega vozila »Milice«. S tako široko podporo bi lažje in uspešneje nastopali 
proti MNZ/Policiji ter skrbeli za ohranitev zbirke. 
 
Do notranje in zunanje javnosti bi bili še učinkovitejši, v kolikor bi nastopali skupaj. Še 
posebej ko gre za : pokojninsko reformo, za plače javnih uslužbencev, za opozarjanje 
ali zahteve v zvezi z zagotavljanjem pogojev dela našim aktivnim sodelavcem itd. 
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