
ORGANIZIRALI SMO PREDAVANJA 
 
V torek, 19. 2. 2013, se je v sejni sobi Kluba PU Maribor, Marčičeva ulica 1, zbralo 
več kot petdeset (50) članic in članov Kluba »Maksa Perca« Maribor. Udeležili so se 
predavanja člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPVCP) MO 
Maribor, g. Petra Breznika.  
 

 
Področje prometne varnosti – predavatelj g. Peter Breznik. 
 
Predavatelj je predstavil najpomembnejše vidike varnosti v cestnem prometu. Skupaj 
smo obnovili pred leti pridobljeno znanje s tega področja. Čeprav smo se predavanja 
udeležili tisti, ki smo tudi sicer vzor in vzgled drugim udeležencem v prometu, smo 
spoznali številne nove življenjske situacije in primere v prometu. Strinjali smo se z 
velikim pomenom številnih preventivnih dejavnosti. Predavatelj je svoje predavanje 
popestril s predstavitvijo preko računalnika oziroma LCD projektorja. 
 
Udeleženci predavanja so prejeli zloženke z uporabnimi nasveti ter odsevni trak. 
 
V drugem delu našega srečanja se nam je pridružil odvetnik g. Miran Polič iz 
odvetniške družbe Verstovšek iz Celja. Pojasnil nam je nadaljnji postopek glede 
uveljavljanja pravic za vrnitev nezakonito znižanih pokojnin ter odgovarjal na naša 
vprašanja. 
 



 
Pravni nasveti – predavatelj odvetnik g. Miran Polič. 
 
Vsak upokojeni delavec ima dokončno in pravnomočno odločbo, s katero mu je bila, 
ob izpolnjenih pogojih, ki so tedaj veljali, odmerjena pokojnina. O posegu v že 
pridobljene pravice je treba odločati, ne le obveščati. ZPIZ je z ugotovitveno odločbo 
posegel v višino pokojnine. Ponovno odločanje o že pridobljeni pravici pa je možno le 
na osnovi spremembe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali 
spremembi pogojev. S takšnim ravnanjem je načeto in porušeno ustavno načelo 
socialne in pravne države. Poraja se velik dvom v vse odločitve države. Po prejemu 
zavrnilnih odločb ZPIZ-a naj člani, ki jim je bila pokojnina znižana, vložijo tožbo na 
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, pri tem pa jim, glede na dano pooblastilo, 
lahko pomaga tudi odvetniška družba.  
 
Obema predavateljema je predsednik kluba Mirko Ploj v zahvalo izročil kronologijo 
kluba z naslovom »Zakladnica spominov«, s posvetilom. V svojem imenu in imenu 
članov kluba pa se je zahvalil tudi našemu članu Miru Kocbeku, ki je zavzeto in 
odgovorno pomagal pri organizaciji predavanja. 
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