
POVEZUJE NAS STANOVSKA PRIPADNOST 
 
V torek, 23. junija 2015 sta predsednik kluba Mirko Ploj in član izvršnega odbora 
kluba Jožef Grah, na Policijski postaji Maribor-II, obiskala Koordinacijo komandirjev. 
Koordinacijo komandirjev, katero trenutno vodi Tanja Žiberna Flakus, komandirka PP 
Maribor-II predstavljajo: mag. Aleksander Thaler, komandir PP Maribor-I, Marjan 
Ferk, komandir Postaje prometne policije Maribor, Jani Polič, komandir PP VSPK 
Maribor, Aleš Hanžekovič, komandir PP Ruše, Rado Božič, komandir PP Šentilj ter 
Jože Šprah, komandir PP Rače in Aleksander Lubej, komandir PP Slovenska 
Bistrica, katera pa sta nadomeščala njuna pomočnika Zoran Ahmetovič in Milenko 
Petrovič.  
 

 
 

Na koordinaciji komandirjev je bil prisoten tudi direktor Policijske uprave Maribor 
gospod Danijel Lorbek. 
 
Mirko Ploj in Jožef Grah sta prisotnim predstavila zgodovino delovanja kluba ter 
dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo njegove članice in člani. Povedal je, da je 40-letno 
delovanje kluba zbrano v kronologiji z naslovom: Zakladnica spominov. Aktualne  
dejavnosti pa so sproti objavljene na internetni strani kluba, do katere se lahko 
dostopa preko internetne strani Policije - uporabne povezave. 
 
Komandirjem sta predlagala in jih zaprosila za krepitev sodelovanja med aktivnimi in 
upokojenimi delavci. To bi lahko udejanjali zlasti v času, ko se posameznik, ki 
izpolnjuje pogoje za upokojitev, tudi odloči da se bo upokojil. V razgovoru naj bi 
vsakemu posamezniku predstavili številne možnosti, ki bi jih lahko upokojeni delavec 
uresničeval v klubu. Predlagala sta tudi, da bi enkrat letno komandir posamezne 
enote in predsednik kluba skupaj povabila v enoto upokojene delavce z njihovega 
območja ter jim predstavila varnostne razmere ter delovanje Kluba upokojenih 
delavcev Policije.  



Direktor PU g. Danijel Lorbek je poudaril pomen medgeneracijskega sodelovanja ter 
apeliral na komandirje, da uvidijo pomembnost dobrega sodelovanja ter vzdrževanja 
rednih srečanj s svojimi bivšimi, sedaj upokojenimi sodelavci. Komandirji so 
zagotovili, da bodo predloge upoštevali.  
 

 
 

Skupaj smo ugotovili, da nas je včasih družilo naporno in odgovorno delo pri 
zagotavljanju temeljnega poslanstva Policije, danes pa nas druži stanovska 
pripadnost. Prav zato bomo skupaj nadaljevali tradicijo dobrega sodelovanja med 
upokojenimi in aktivnimi sodelavci. Vsi upokojeni sodelavci namreč z veliko 
pozornostjo spremljajo nevarno in odgovorno delo aktivnih kolegic in kolegov. 
Ponosni smo na njihove delovne uspehe in se veselimo z njimi. Smo in ostajamo 
ambasadorji naših aktivnih kolegov ter organizacije kot celote.  
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