
DRUŽENJE NA PP SLOVENSKA BISTRICA  
 
V torek, 6. marca 2012 so se na Policijski postaji (PP) Slovenska Bistrica zbrali 
upokojeni delavci policije, ki so doma na območju te enote. Vpeti v dogajanje 
lokalnega okolja uživajo sadove preteklega dela. V tako imenovanem tretjem 
življenjskem obdobju obračajo list po list svojega življenja ter vsakodnevno stopajo 
novim doživetjem naproti. 
 
Od kar so se poslovili iz delovnih sredin in od sodelavcev je pri enih poteklo že precej 
let. Marsikaj se je v tem obdobju spremenilo. Zato so z veseljem prejeli vabilo 
predsednika Kluba upokojenih delavcev MNZ »Maksa Perca« Maribor Mirka Ploja in 
komandirja PP Slovenska Bistrica Aleksandra Lubeja. 
 

 
V sejni dvorani PP Slovenska Bistrica se je zbralo veliko število upokojenih 
delavcev Policije. 
 
Mirko Ploj je prisotnim predstavil delovanje Kluba ter konkretno načrtovane naloge v 
letu 2012, komandir PP pa jih je seznanil z oceno varnostnih razmer. V nadaljevanju 
je odgovarjal še na vprašanja prisotnih.  
 



 
Oceno varnostnih razmer je podal Aleksander Lubej, komandir PP. 
 
Skupaj smo ugotovili, da je želja po sodelovanju med upokojeni in aktivnimi delavci 
Policije, obojestranska. Da bi to sodelovanje še krepili in dosegli boljše obveščanje 
članic in članov Kluba ter da bi sproti zbirali tudi njihove želje in predloge, so prisotni 
soglasno izbrali članico Marijo Lah za predsednico pododbora Slovenska Bistrica. 
Imenovana jih bo zastopala v izvršnem odboru Kluba. 
 

 
Prisotni so Marijo Lah (tretja z leve) izbrali za predsednico pododbora 
Slovenska Bistrica. 
 
 
 



Ob kavici smo poklepetali in se spominjali časov, ko se je vsak izmed njih trudil za 
skupni uspeh svoje enote. Nekateri imajo številne dejavnosti, tako da je njihovo 
preživljali prostega časa zelo aktivno  Poskušajo se v hobijih za katere jim je ob 
službenih obveznostih zmanjkovalo časa.  
 
Nekaj upokojenih delavcev se je včlanilo v Klub »Maksa Perca« in plačalo članarino. 
Izrazili so željo, da jih izvršni odbor Kluba obvešča o svojih dejavnostih ter predlagali, 
da Klub organizira srečanje upokojenih delavcev Klubov »Maksa Perca« iz območja: 
Maribora, Murske Sobote, Celja in Slovenj Gradca.  Prav tako so predlagali, da se jih 
o smrti članov Kluba obvešča vsaj preko SMS sporočil. 
 
Skupaj smo si ogledali tudi delovne prostore zaposlenih na PP Slovenska Bistrica. 
 
Da spomin na naše srečanje ne bi prehitro zbledel in odšel v pozabo smo posneli 
tradicionalno skupno fotografijo. Tako se bomo lahko še leta in leta spominjali 
skupnega srečanja. 
 

 
Spominska fotografija zbranih na PP Slovenska Bistrica. 
 
Ker čas prijetnega druženja vedno prehitro mine, smo si ob slovesu zaželeli veliko 
zdravja in še na mnoga leta. Obljubili smo si, da se srečamo ob tradicionalnem 
druženju ob »13. maju«, na praznovanju dneva Policije ter na dejavnostih, ki jih bo za 
svoje člane organiziral Klub. 
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