
SREČANJE Z UPOKOJENIMI DELAVCI POSTAJE 
PROMETNE POLICIJE MARIBOR 
 
V petek, 1. aprila 2016 je Postaja prometne policije Maribor (PPP) 
obeležila 20-obletnico ustanovitve skupne Postaje prometne policije v 
Mariboru. V okviru reorganizacije Policije na lokalni ravni sta se 1. aprila 
2006 na isti lokaciji, Ptujski cesti 117 v Mariboru, združila kolektiva PPP 
Maribor iz Ceste proletarskih brigad 21 in Postaje prometne policije 
mesta Maribor iz Vošnjakove ulice 1. Skupno Postajo prometne policije 
so v teh dvajsetih letih vodili trije komandirji: Boris Bajec, Milan Baklan in 
aktualni komandir Marjan Ferk. 
 

    
 

Na slovesnost so v Kulturni dom Pesnica poleg aktivnih delavcev enote, 
povabili tudi policiste in administrativne sodelavke, ki so se v zadnjih 20-
tih letih upokojili. Vabilu so se odzvali v velikem številu. Ob aktivnih 
delavcih enote se je zbralo tudi več kot 40 bivših, že upokojenih 
sodelavcev.  
 

  
 

V uvodu je zbrane pozdravil in jim čestital za okrogli jubilej direktor 
Policijske uprave Maribor Danijel Lorbek. V nadaljevanju je spregovoril 
Mirko Ploj, predsednik kluba upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca 
Maribor. Opisal je prehojeno klubsko pot in pestro klubsko dejavnost.   
 



Posebej je predstavil cilje, poslanstvo in program dela. Izpostavil je 
športne panoge, v katerih so člani kluba aktivni, program izletništva ter 
zanimiva družabna in strokovna srečanja. Da delo v klubu poteka 
nemoteno in dobro, so zaslužni člani. Brez njih tudi uspehov ne bi bilo. 
Zato je tiste, ki še niso člani kluba povabil, da se nam pridružijo ter v 
okviru kluba uresničujejo svoje interese. 
 
Slavnostni govornik je bil komandir Marjan Ferk, ki je s pomočjo slikovne 
prezentacije zbrane popeljal skozi dvajset letno delovanje enote. 
Poslovili so se od sodelavca, ki se je pred kratkim upokojil ter podelili 
spominska darila tistim aktivnim sodelavcem, ki so vseh dvajset let 
opravljali delo na PPP Maribor. 
 
Ob bogati kulinarični ponudbi ter pijači je sledilo družabno srečanje. 
Zbrani so obujali spomine na skupaj preživete delovne dni ter se 
razgovorili o dejavnostih, s katerimi se ukvarjajo v času upokojitve. 
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