
STROKOVNO SREČANJE  
 
V četrtek, 13. novembra 2014, smo v prostorih Kluba PU Maribor, v 
Marčičevi ulici 1, v Mariboru, organizirali zanimivo strokovno srečanje, na 
katerem smo se seznanili z organizacijo, delom in pravili Policije. 
 
Predstavitev smo organizirali v sodelovanju z Upravo uniformirane 
policije, Generalne policijske uprave MNZ. Na predstavitvi so sodelovali: 
mag. Srečko Jarc, direktor Uprave uniformirane policije, Janez Rupnik, 
pomočnik direktorja uprave in Božidar Štemberger, policijski svetnik v tej 
upravi.  
 
Zbrane članice in člane ter goste je uvodoma pozdravil predsednik kluba 
Mirko Ploj.  
 

  
 
V imenu direktorja Policijske uprave Maribor je zbranim namenil nekaj 
vzpodbudnih besed vodja Sektorja uniformirane policije Branko Viher, 
kateri je ostal z nami ves čas strokovnega srečanja. 
 
Gostje so nas uvodoma seznanili s sedanjo organiziranostjo Policije. 
Širše področje Policije urejata dva zakona, in sicer: Zakon o 
organiziranosti in delu v policiji ter zakon o nalogah in pooblastilih 
policije. Oba zakona sta bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 15/2013. 
Prvi zakon v 37. členu določa tudi sodelovanje Policije s stanovskimi 
organizacijami, katerih dejavnost je med drugim pomembna za 
izpopolnjevanje in usposabljanje policistov ter promocijo poklica policista, 
med katere spada tudi naš Klub. Medsebojna razmerja pa se urejajo s 
sporazumom. 
 
Posebna pozornost je bila namenjena vsebini Pravil policije, ki veljajo od 
1. 1. 2014. Nova pravila se v marsičem razlikujejo od Pravil 
policije/milice, ki so bila sprejeta in veljala v času naše aktivne delovne 
dobe.  



Pravila policije dopolnjuje - Pravilnik o policijski uniformi in nadomestilih 
(Uradni list RS, št. 14/2014). Slednji namreč določa: urejenost uniforme, 
nošenje kape, pozdravljanje, urejenost brk in brade, nošenje nakita in 
sončnih očal, striženje, britje, barvo las, tetovaže, dolžino las, nohtov in 
drugo. 
 
Udeleženci strokovnega srečanja so ves čas aktivno sodelovali na 
predstavitvi ter gostom zastavili vrsto zanimivih vprašanj.  
 

  
 
Tokratno strokovno srečanje je organiziral član Izvršnega odbora Jože 
Grah, ki je ob koncu gostom izrazil podporo v njihovih prizadevanjih za 
izboljšanje finančno materialnega položaja delavcev Policije. Povedal je, 
da tudi članice in člani Kluba »Maksa Perca« Maribor čutimo 
zaskrbljenost, zaradi nameravanega zniževanja plač in dodatkov za delo 
v neugodnih delovnih pogojih: ponoči, ob nedeljah in praznikih. Gre za 
dodatke, ki uniformirane poklice ločijo od ostalih v javnem sektorju. 
Policisti so še vedno med tistimi, ki so se, ne glede na krizo vrednot v 
družbi, pripravljeni žrtvovati za svojo državo oziroma varnost njenih 
državljanov. 
 
Gostje so s svojo predstavitvijo navdušili udeležence strokovnega 
srečanja. Predstavitve so bile tesno povezane z našim doživljanjem 
problemov in rešitvami le-teh na predstavljenih področjih, v času našega 
aktivnega delovanja. Namen opisanega dogodka in vseh nadaljnjih 
strokovnih srečanj je v prvi vrsti povezovanje članic in članov našega 
Kluba, ohranjanje stanovske pripadnosti ter krepitev pozitivne tradicije do 
stanovskih kolegov in Policije kot institucije. 
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