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Dragi in spoštovani člani in prijatelji Kluba Maksa Perca Maribor! 

 

 

Čeprav je interesno društveno povezovanje v Sloveniji znana in zelo priljubljena oblika interesnega 

prostočasnega delovanja velikega števila ljudi, je vaše društvo nekaj posebnega. Posebno je zaradi 

vašega minulega in sedanjega dela, ukvarjali ste se namreč in se ukvarjate z negovanjem temeljnih 

vrednot in potreb človeka − zagotavljanje varnosti in občutka varnosti.  

 

Varnost je tista vrednota, ki je pri človeku v ozadju vseh drugih občutenj in počutja, sveta. Kdor se ne 

počuti varno, je nesrečen. Kdor se ne počuti varno, postane napadalen do drugih. Kdor se ne počuti 

varno, se ne more prav vključiti v sodelovanje z drugimi ljudmi. To pomeni, da je močno ogroženo 

tisto, kar predpostavlja alfo in omego vsakega družbenega življenja: sodelovanje med ljudmi na 

osnovi spoštovanja drugih oziroma drugega. 

 

Klub, ki je nastal na pobudo peščice ljudi, ki so se pred 45 leti zavedali stanovske povezanosti in 

solidarnosti, je svojo pot začel ravno na temeljih tovarištva in povezovanja. Člani Kluba poosebljate 

vrednote, ki so še kako potrebne tudi danes: poštenost, pravičnost, solidarnost, tovarištvo in 

domoljubje. V tem hitrem času, v katerem živimo, pogosto pozabimo na soljudi in na svoje okolje, v 

katerem živimo. Prepogosto pozabimo na vrednote povezovanja in sočutja ter vedno bolj sledimo 

individualnim interesom in željam. 

 

Pa vendar je okolje, kjer živimo, družbeno okolje. To je majhen prostor, ki si ga delimo s tisoči drugih 

ljudi, ki so naši sosedje, znanci, sodelavci, kolegi, prijatelji. Socialno okolje se namenoma imenuje 

socialno oziroma družbeno in že v svojem osnovnem pomenu nakazuje na povezovanje. In med drugim 

tudi takšna stanovska združenja, kot je vaše, pomembno vplivajo na skupnost in ljudi, ki v njej živijo. 

 

Želim vam vsaj še uspešnih naslednjih 45 let, čim več dogodkov, aktivnosti in članov. 

 

         dr. Andrej Fištravec 

župan Mestne občine Maribor 
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mag. Vesna Györkös Žnidar 

ministrica za notranje zadeve 

 
 

Spoštovane članice, spoštovani člani, 
 

 

letošnje leto je za vas izjemno slovesno, saj obeležujete že 45. leto od ustanovitve svojega kluba. Na 

začetku je šlo za povezovanje peščice posameznikov, skozi leta pa se je število članic in članov vseskozi 

povečevalo. Eden temeljnih razlogov za to je, da besede, kot so solidarnost, povezovanje, medsebojno 

sodelovanje in predvsem tovarištvo, pri vas niso le besede, ampak nekaj veliko bolj globokega in 

oprijemljivega. So vrednote, ki odlikujejo vaše članstvo in ki ste jih vi, drage članice, dragi člani, 

uspešno negovali vsa ta leta. Še več, s svojim aktivnim delovanjem in sodelovanjem te vrednote 

poskušate prenašati tudi na mlajše generacije. Tudi zato je toliko bolj pomembno, da nas vi, kot naši 

mentorji, s svojimi vzori opozarjate na pasti sodobnega časa in nam kažete, kako pomembno je 

sodelovanje in medsebojna pomoč.   

 

Prav posebna pohvala gre vašemu članstvu, ki se je kljub prenehanju aktivne kariere in upokojitvi 

odločilo ostati povezano z našim ministrstvom in zaposlenimi. Zato vas verjetno zanima, katere 

aktivnosti trenutno izvajamo. Mineva poldrugo leto odkar skupaj s svojo ekipo poskušam sanirati stanje 

v policiji, ki je slabo in se kaže v kadrovski, finančni in materialni podhranjenosti policije. Priznati 

moram, da sem bila izjemno negativno presenečena, ko sem ob nastopu funkcije dobila vpogled v 

dejansko stanje in videla, kakšne so resnične dimenzije tega problema v policiji. Zato danes lahko še 

toliko bolj ponosno rečem, da so prvi rezultati že tukaj. Policijske vrste se krepijo z novimi kadri, v 

Tacnu ponovno poteka izobraževanje bodočih policistk in policistov, nabavlja se nova osebna in 

zaščitna oprema, policija bo kmalu bogatejša še za več kot 300 novih avtomobilov …  

 

Veliko dela nas čaka tudi na zakonodajnem področju, saj družbene razmere tako doma kot širše 

prinašajo nove pojavne oblike kriminala, ki tudi od policije zahtevajo, da se jim ustrezno prilagodi. 

Tukaj nas čaka še veliko dela, tudi zato, ker v družbi obstaja nek neutemeljen strah, da bi policija lahko 

dobila prevelika pooblastila in s tem pregloboko posegala v človekove pravice. A zagotavljam vam, da 

je ta bojazen popolnoma odveč. Policija je, lahko z gotovostjo rečem, eden najbolje nadzorovanih 

organov v državi, tako znotraj sistema, kot s strani MNZ in drugih pristojnih inštitucij. 

Kot rečeno, veliko smo že naredili, še kar nekaj dela pa nas čaka v prihodnje. A nič ni pretežko, ko 

vidim, kako visoko stopnjo zaupanja uživa policija v javnosti. Tudi zato vlagam maksimalne napore v 

to, da čim prej zaključimo pogajanja s sindikatoma v policiji in ustavimo policijsko stavko, ki traja že 

predolgo in katere negativne posledice je že čutiti v javnosti. Moram reči, da smo naredili velik korak 

naprej k rešitvam, ki bi bile sprejemljive za obe strani. Vem, da si policija zasluži še več, a na žalost 

mora tudi ta Vlada upoštevati finančno stanje, v katerem se trenutno nahaja država.  

 

Kljub vsemu pa policistke in policisti z veliko mero predanosti, požrtvovalnosti in hrabrosti opravljajo 

svoje delo. Vsakodnevno so pripravljeni žrtvovati svoja življenja in nesebično postavljati dobrobit 

drugih na prvo mesto. Zasluga za to gre tudi vam, drage članice, dragi člani, ki svoja znanja in izkušnje 

vsa ta leta uspešno prenašate na mlajše generacije.  

 

Za vse kar ste naredili in še vedno delate za Ministrstvo za notranje zadeve in Policijo se vam iskreno 

zahvaljujem in vam ob vašem jubileju iskreno čestitam. 
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Niko Jurišič,  

predsednik Zveze klubov UDMNZ Slovenije:  

 

 

 
 

Spoštovane kolegice in kolegi,  

upokojeni delavci organov za notranje zadeve Maribor! 

 

 

Želim vam lep tovariški pozdrav v imenu Zveze klubov. To je letos najpomembnejši dogodek za vse naše 

območne klube in še posebej za vas, ki praznujete 45. obletnico ustanovitve. 

 

Na začetku sem namenoma napisal »upokojeni delavci organov za notranje zadeve«, saj so naši starejši 

kolegi pred 45. leti v Mariboru uradno ustanovili in organizirali prvo stanovsko društvo − klub na 

Štajerskem prav s tem imenom.  

 

Danes ne bom pisal o zgodovini, delu in problemih vašega kluba, ker to vsi poznate. O tem je pisal že 

vaš sedanji predsednik Mirko Ploj,verjetno pa je med nami še kakšen kolega, ki je bil med ustanovitelji 

kluba in nam lahko obudi spomine na ta dogodek. 

 

Povedal bi rad nekaj besed o tem, kakšne vrste upokojenci sploh smo. 

Izhajamo iz, jaz pravim, izredne organizacijske strukture organov za notranje zadeve, kakor koli so se 

le-ti imenovali, oziroma bili organizirani v zgodovini Republike Slovenije v sestavu nekdanje skupne 

države in po osamosvojitvi v samostojni državi. 

 

Zakaj tako pravim? Gre namreč za represivni državni organ, ki nima primerjave z ostalimi državnimi 

organi. Svoje funkcije opravlja po teritorialnem in hierarhičnem principu in takšna je tudi njegova 

notranja organizacija in sistemizacija delovnih mest. Ta zajema skoraj vse vrste poklicev − od 

najenostavnejših, manj zahtevnih in administrativno-tehničnih, do ekonomistov, pravnikov, politologov, 

sociologov, kemikov, fizikov, zdravnikov, glasbenikov, učiteljev in še in še. Seveda pa je tu še 

najpomembnejši poklic − policist v najžlahtnejšem pomenu. Ta poklic je eden najtežjih poklicev, saj 

združuje težko združljive zahteve in ideale, od uporabe sile in orožja do spoštljivega in kulturnega 

odnosa ter ravnanja do državljanov. 

 

In takšni smo bili tudi mi, nekdanji delavci organov za notranje zadeve, in takšna je tudi struktura 

našega članstva. 

 

Naš nekdanji delodajalec so bili organi za notranje zadeve, katerih vlogo vsi dobro poznamo. Ta je bila 

v zgodovini slovenske državnosti vedno ključna, za samostojnost naše Republike Slovenije pa tudi med 

odločilnimi. Žal se to danes pozablja in prikazuje vse druge kot bolj zaslužne. 

 

Ko smo bili še aktivni, je bila tudi naša vloga takšna in smo delili usodo vseh naših kolegov, ne glede 

na to, v kakšni družbeni ureditvi in okolju smo delovali. Vedno so nas potrebovali, tako kot danes naše 

aktivne kolege. Včasih so nas tudi zlorabili, vendar pa smo svoje delo opravljali strokovno, lojalno, 

predvsem pa častno in pošteno. Mnogi naši sedanji člani so naredili tudi zelo bogate kariere zunaj 
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organov za notranje zadeve, v politiki, drugih državnih in lokalnih organih, na področjih izobraževanja, 

v gospodarstvu ipd. 

 

Razlogi za naše upokojevanje so bili različni − od normalnih zaradi izpolnjevanja zakonskih pogojev, 

samostojnih odločitev zaradi odnosov znotraj služb ali najavljenih sprememb pokojninske zakonodaje 

− do masovnih upokojitev, med katerimi je šlo za tako imenovane čistke oziroma kazni za »nevesezakaj«, 

ali za posledico delitev na »naše« in »vaše«, ali ker so nekateri menili, da predstavljamo stare sile. 

 

Tako se nas je nabralo okrog devet tisoč, ki prejemamo pokojnino iz naslova dela v organih za notranje 

zadeve. Na žalost pa nas je v naše klube včlanjenih le dva tisoč. 

 

Ne glede na to, kar je tukaj napisano, pa smo lahko vsi skupaj in vsak posebej ponosni na naše prehojene 

poti. In naši območni upokojenski klubi, ki so organizirani po vsej Sloveniji, so tista stanovska združenja, 

ki ne delajo nobenih razlik med člani ter sodelujejo in prispevajo k urejanju področij, ki najbolj zadevajo 

upokojence. 

 

Čestitam za vašo obletnico! 

 

»Pogumni preskakujejo ovire, preplašeni se plazijo pod njimi.« 

 

  



Bilten ob 45. obletnici Kluba upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca Maribor 
 

Maribor, 2. junij 2016 Stran 6 
 

Danijel Lorbek,  

direktor Policijske uprave Maribor: 

 
 

Spoštovane članice in člani Kluba upokojenih delavcev MNZ Maksa Perc Maribor, 

 

v veliko čast in zadovoljstvo mi je, da vas lahko nagovorim ob vašem visokem jubileju, petinštirideseti 

obletnici ustanovitve kluba.  

Ko ste se daljnega leta 1971 odločili, da ustanovite svoj klub in tako nadaljujete svoje delovanje in 

druženje tudi po koncu aktivnega službovanja v takratni milici, ste se zavedali pomembnosti 

nadaljevanja stanovske povezanosti in solidarnosti, še bolj pa dejstva, da lahko tudi po zaključku aktivne 

kariere nadaljujete z zavedanjem in širjenjem poslanstva slovenske policije ter prispevate k pozitivnemu 

odnosu javnosti do dela Policije. 

Vaša vizija, da klub postane aktiven in prepoznaven povezovalec stanovskih kolegov, ob prepoznavanju 

potreb in problemov vaših članov, pomembno prispeva  k lažjemu »prehodu« ob zaključku dela v policiji 

v pokoj. Tega se zavedamo tudi na Policijski upravi Maribor, zato vam poskušamo pri tem pomagati, 

kolikor je to mogoče. Moja osebna ocena je, da sodelujemo zelo dobro, kar se kaže tudi v organizaciji 

različnih aktivnosti in prireditev na obeh straneh. Še posebej pa sem vesel, da skupaj z drugimi 

stanovskimi društvi in organizacijami aktivno sodelujete pri organizaciji vsakoletne svečanosti ob 

Dnevu policije ter s tem pomagate učvrstiti vez in pripadnost med aktivnimi in upokojenimi delavci 

policije. 

Ob jubileju vam želim, da ob pomoči novih članov nadaljujete z uspešnim delovanjem kluba ter s tem 

bogatite tako vaše člane kot klub. Prepričam sem, da se bo naše uspešno sodelovanje nadaljevalo tudi 

v prihodnosti ter da se bomo skupaj  zavedali, kako pomembna je pripadnost organu, ki je zaznamoval 

naša življenja – policiji. 
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Mirko Ploj,  

predsednik Kluba Maksa Perca Maribor: 
 

 

 

 

Spoštovane članice in člani našega kluba, 

cenjeni kolegi iz drugih slovenskih klubov, spoštovani gostje! 

 

 
Prisrčno pozdravljeni in dobrodošli na praznovanju 45. obletnice našega kluba. Veseli me, da ste se v 

tolikšnem številu odzvali vabilu in prišli v štajersko prestolnico. Verjamem, da ste preživeli prijeten dan 

ob ogledu našega Maribora in Pohorja in želim, da bi ga lepo tudi zaključili. 

 

Spoštovani, 

je čas za delo in je čas za praznovanje. Danes je čas za praznovanje. Leto 2016 je posebno leto. Naša 

domovina praznuje četrt stoletja osamosvojitve, Klub Maksa Perca Maribor pa 45. obletnico 

delovanja. 

 

Klub je nastal na pobudo peščice zanesenjakov, ki so se zavedali pomena stanovske povezanosti in 

solidarnosti. To se je zgodilo ravno na današnji dan leta 1971. Ustanovili so ga upokojeni delavci 

organov za notranje zadeve in pravosodni policisti Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor. 

Poimenovali so ga po padlem narodnem heroju Maksu Percu.  

 

Od ustanovitve leta 1971 do danes so svoje zgodbe pisale v klubu številne generacije. Danes se zato 

spominjamo vseh članic in članov, ki so soustvarjali ta klub. Obenem se skromno klanjamo spominu na 

tiste, ki jih ni več med nami, a so po svojih močeh in na svoj način pomembno prispevali k utrjevanju 

stanovske pripadnosti upokojenih delavcev in h krepitvi sodelovanja z aktivnimi delavci policije. 

 

14. decembra 1982 je skupščina klubov v Ljubljani potrdila ustanovitev zveze klubov in 2. februarja 

1983 je bila Zveza klubov tudi uradno vpisana v register društev. Od takrat dalje povezuje Zveza klubov 

15 regijskih klubov. 

 

V 45-letni zgodovini so Klub Maksa Perca Maribor vodili Vinko Cimerman, Janko Klemen, Tone 

Jeseničnik, Leopold Zavec, Ignacij Miklič, Ivan Nabernik, Andrej Kačič, Franc Krapše in Majda 

Župevc. Vsem nekdanjim predsednikom, predsednici ter članom in članicam se za njihov prispevek 

iskreno zahvaljujem. 

 

Osnovne dejavnosti našega kluba so: 

 povezovanje in sodelovanje pri različnih družabnih dejavnostih (skupnih praznovanjih, družabnih 

srečanjih, kulturnih prireditvah, strokovnih posvetovanjih, predavanjih in delovnih sestankih); 

 organizacija strokovnih ekskurzij, spoznavanje domovine, njenih naravnih lepot in kulturnih 

znamenitosti;  

 ohranjanje in širjenje zgodovinskega spomina na delo ONZ in tradicijo poklica;  

 odzivanje na aktualne dogodke v družbi in sodelovanje pri ustvarjanju pozitivnega odnosa 

javnosti do dela policije in MNZ; 

 sprotno seznanjanje z aktualno varnostno problematiko, predpisi s področja dela Policije, MNZ in 

pokojninske zakonodaje;  
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 nudenje socialne pomoči članom z obiski doma in v domovih starostnikov, z obveščanjem 

pristojnih služb, s humanitarno pomočjo in podobno; 

 aktivno udeleževanje na različnih športnih področjih, kot so šah, strelstvo, balinanje, kegljanje, 

namizni tenis.  

 

Petinštirideset let neprekinjenega delovanja kluba je vsekakor pomemben dosežek − vreden, da ga 

primerno proslavimo in se ob tem zahvalimo vsem, ki so prispevali k živahnemu utripu in razvoju kluba.  

 

V življenju je druženje, povezovanje in sodelovanje izjemno pomembno. Članstvo v klubu nas na najlepši 

način združuje in plemeniti. Stanovske kolegice in kolegi so po prenehanju službe našli v klubu celo 

vrsto organiziranih oblik druženja. S ponosom zato lahko povem, da se naš klub ponaša z bogato 

tradicijo in da se uvršča med najaktivnejša društva. V klubu uspešno udejanjamo ideje in zastavljene 

cilje ter svoja načela in vrednote prenašamo iz generacije v generacijo. Naše vodilo je ohranjati vse, 

kar je dobro in ob tem neprestano iskati nove in boljše rešitve, jih gojiti in razvijati naprej.  

 

V preteklosti smo dosegli celo vrsto zavidljivih uspehov. Spomini na vse, kar smo in ste postorili v 

preteklih letih, so lepi in dragoceni. Dajejo nam vero in energijo,  da gremo z optimizmom naprej in 

prepričan sem, da lahko premagamo vse izzive, ki so pred nami. Morda res ne delamo velikih stvari, 

ampak le veliko drobnih, a te bogatijo in lepšajo naše dneve, naša življenja. Skupaj doživljamo prijetne 

trenutke na družabnih srečanjih in zanimivih izletih. Pomembnost našega dela se zrcali v medsebojni 

pomoči, razumevanju, povezovanju, prijateljstvu in medgeneracijskem sodelovanju. To nam poživlja 

duha. To nam daje moč!  

 

V počastitev 40. obletnice kluba smo leta 2012 izdali kronološki pregled dejavnosti kluba z naslovom 

Zakladnica spominov. Seveda nismo mogli niti znali z besedo opisati vseh srečnih in veselih trenutkov 

članic in članov, pomena druženj in skupnih nastopov v boju za svoje pravice, a vseeno ostaja 

kronologija pomembna priča in sporočilo našim zanamcem. 

 

Velikokrat se v mislih in dejanjih vračamo tudi k svojim nekdanjim, še aktivnim sodelavcem, čeprav smo 

svojo poklicno pot že zaključili. To se zgodi posebej takrat, ko se v našem okolju zgodi odmeven in 

zapleten varnostni dogodek ali problem. Z izrazi podpore aktivnim kolegom in objavami v osrednjem 

dnevnem časopisju se odzivamo na aktualne varnostne dogodke. Z veseljem povem, da v okviru 

veljavnega medsebojnega sporazuma odlično sodelujemo s Policijsko upravo Maribor, za kar se 

vodstvu, v imenu naših članov, iskreno zahvaljujem. 

 

Naš klub sodeluje tudi z društvi v okviru PU Maribor − s Policijskim veteranskim društvom Sever 

Maribor, Strelskim društvom Policist, Klubom Maksa Perca s Ptuja, s sindikatoma in regionalnim 

klubom IPA Štajerska. 

 

Spoštovani, 

petinštirideset let je dolga doba. Vanjo je vtkanih veliko lepih, a tudi manj lepih trenutkov, uric, dni, let. 

Zavedam se, da vsak član nosi v sebi svojo življenjsko zgodbo in da je klubsko življenje pravzaprav 

skupek zgodb vseh nas. 

 

Organizacijski odbor za izvedbo današnjega srečanja in proslave 45. obletnice Kluba se je zelo potrudil, 

da bi se v Mariboru čim bolje počutili in odnesli s seboj kup lepih spominov. Hvala mu za to.  
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Hvala tudi vam, dragi gostje iz vse Slovenije in tujine, da ste s svojo prisotnostjo polepšali naše 

praznovanje in mu vtisnili še pomembnejši pečat. 

 

Posebna in prisrčna hvala vam, spoštovani zunanji podporniki in prijatelji, za izdatno pomoč in podporo 

pri organizaciji današnjega slavnostnega dne. 

 

In na koncu, drage članice in člani našega kluba, vesel sem in počaščen, da vam lahko čestitam ob 

našem prazniku. Ponosen sem na skupno prehojeno pot in obenem hvaležen vsakemu od vas za vaš 

prispevek. Moje iskrene čestitke sprejmite tudi prejemniki priznanj, ki ste gonilna sila našega kluba. 

 

V imenu članov izvršnega odbora se zavezujem, da bomo po svojih najboljših močeh in z vašo aktivno 

podporo vodili Klub tudi v prihodnje, v dobro vseh vas in v duhu tradicije Kluba. 

 

Hvala in prijetno druženje še naprej! 
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Zvezdana M. Kompara, 

članica Komisije za priznanja: 

 

DOBITNIKI PRIZNANJ 
 

Zveza je toliko močna, kolikor so močni njeni klubi. 

 
ZLATO PLAKETO ZVEZE KLUBOV UDMNZ SLOVENIJE 

                                                                  so prejeli:  

 

Majda Župevc  za izjemne zasluge za delo v Klubu Maksa Perca Maribor.  

Niko Šebart   za pomemben prispevek k uspešnemu delovanju, razvoju in ugledu Kluba.   

Mirko Ploj   za uspešno uresničevanje vizije, poslanstva in ciljev Kluba in Zveze klubov.  

PU Maribor   za neprecenljivo podporo Klubu Maksa Perca Maribor. 
 

Obrazložitev: 

 

Majda Župevc je vodila Klub Maksa Perca Maribor prizadevno in vestno kar dva mandata. Člani so ji zaupali, 

zato so jo po koncu mandata izvolili še v nadzorni odbor Kluba, ki mu predseduje. Gospo Majdo krasijo vrednote, 

ki so tudi skupne vrednote Kluba: poštenost, pravičnost, solidarnost, tovarištvo in domoljubje. V svoji delovni 

karieri, kot kriminalistka in nato kot vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto na PU Maribor, si je izbrusila 

vodstvene sposobnosti, doslednost, strokovne izkušnje in veščine za timsko sodelovanje, kar je uspešno vpletala v 

delovanje Kluba in ga je svojim naslednikom prepustila v dobri kondiciji. 

 

Niko Šebart velja za enega najbolj spoštovanih, najaktivnejših in najbolj povezovalnih članov Kluba, ki 

pomembno prispeva k uspešnemu delovanju in ugledu tako našega kluba kot Zveze klubov Slovenije. Njegovo 

obsežno delo sega na področja vodenja, nadzora in modifikacije pravnih aktov Kluba, angažiranja pri urejanju 

pravic stanovskih kolegov v zvezi s pokojninsko zakonodajo, športa in šaha. Močan pečat je zapustil v nadzornem 

odboru Zveze klubov UDMNZ Slovenije, kjer je bil član 10 let in kot predsednik nadzornega odbora našega Kluba. 

Gospod Šebart je trenutno aktiven kot član izvršnega odbora in kot predsednik komisije za modifikacijo pravnih 

aktov našega kluba. 

S posebnim čutom za sočloveka, znanjem in izkušnjami pogosto pomaga članom in članicam pri reševanju njihovih 

problemov in osebnih stisk. Vsa leta je aktiven tudi na športnem področju in pri organiziranju družabnih dogodkov. 

Za redno tedensko druženje ob igranju šaha je navdušil kar nekaj članov. Kot odličen šahist sodeluje na vseh 

šahovskih turnirjih Kluba in uspešno zastopa naš Klub tudi na letnih športnih igrah Zveze klubov. 

Gospod Niko Šebart je tako v Klubu kot v širši javnosti prepoznan kot spoštovan in verodostojen človek. Tak 

kapital si je pridobil že med svojo bogato delovno kariero. 

 

Policijska uprava Maribor: Moralna in materialna podpora PU Maribor Klubu upokojenih delavcev MNZ 

Maksa Perca Maribor je neprecenljiva. V moralnem smislu pomeni nepogrešljivo vez z aktivnimi stanovskimi 

kolegi, vpetost v okolje in vključenost v aktualno dogajanje in izzive aktivnih stanovskih kolegov. Potrjuje vero, da 

pripravljenost za medsebojno pomoč, požrtvovalnost, solidarnost, tovarištvo ostajajo med stanovskimi kolegi 

vrojene vrednote do konca življenja. Materialna pomoč pa omogoča klubu, da laže opravlja svoje poslanstvo in s 

tem prispeva k višji kakovosti življenja svojih članov. 

Sodelovanje Policijske uprave Maribor in Kluba Maksa Perca Maribor je zgled odličnega medgeneracijskega 

sodelovanja in spodbuda tudi za druge stanovske klube po Sloveniji. 

 

Mirko Ploj se je vključil v delo Kluba Maksa Perca Maribor takoj po upokojitvi in leta 2011 postal njegov 

predsednik. Mladostna energija, pretanjen čut za sočloveka, organizacijske sposobnosti in bogate izkušnje, ki si jih 

je pridobil na različnih vodstvenih in vodilnih delovnih mestih, nazadnje kot pomočnik direktorja Policijske uprave 

Maribor, botrujejo, da klub pod njegovim vodstvom deluje kot uigran orkester in se nenehno razvija. 

Vizija, poslanstvo in vrednote kluba za predsednika Ploja niso mrtve črke na papirju. Skupaj s timom odličnih 

posameznikov jih živi, udejanja in tke v odnose vseh članov kluba s prefinjenim in demokratičnim pristopom. 

Udejanja jih s proaktivnim osredotočanjem na potrebe in probleme stanovskih kolegov, z vključevanjem v aktivnosti 
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pri spreminjanju in sprejemanju t. i. pokojninske zakonodaje, z vključevanjem v dejavnosti Zveze Klubov UDMNZ 

Slovenije, s sodelovanjem z aktivnimi kolegi Policijske uprave Maribor, z navezovanjem stikov z veteranskim 

društvom Sever Maribor, organizacijo IPA in čezmejnimi stanovskimi kolegi. Ne nazadnje jih udejanja tudi z 

odlično organizacijo zanimivih razvedrilnih, kulturnih, izobraževalnih in športnih dogodkov. Vse to je magnet, ki 

privlači vse več novih kolegov v naš Klub. 

Gospodu Mirku in timu kolegov, ki jim predseduje, je s takim pristopom uspel izjemen preobrat. Dosegli so, da se 

je stalno padajoča krivulja članstva, s katero se zadnja tri desetletja spopadajo vsi slovenski klubi, ponovno 

spodbudno obrnila navzgor. Razveseljujoče dejstvo je, da se včlanjujejo mlajši upokojenci in da se klubskih 

dogodkov v vse večjem številu in z vse večjim veseljem udeležujejo tudi dolgoletni člani.  

Klub na ta način več kot uspešno uresničuje oba strateška cilja: povečati število članstva in doseči aktivnejše 

sodelovanje članov. 

 

 

Klub je ugleden in uspešen toliko, kolikor so ugledni in uspešni njegovi člani. 
 

ZLATO PLAKETO KLUBA MAKSA PERCA MARIBOR  

so prejeli: 

 

Peter Golob      za dragocen prispevek k uspešnemu delovanju Kluba. 

Ivan Žebela      za spodbujanje športnega duha in življenjskega poguma med člani Kluba. 

Policijski orkester GPU za žlahtno sodelovanje pri obeleževanju slovesnih dogodkov Kluba. 

 

Obrazložitev: 

 

Peter Golob velja za enega najbolj vsestranskih, solidarnih in povezovalnih članov kluba. Udeležuje se vseh 

športnih dogodkov in tekmovanj, ki jih prirejata naš Klub in Zveza  klubov UDMNZ Slovenije. Razen tega je 

vedno pripravljen pomagati pri računalniških  zagatah. Pri tem z veseljem izpostavljamo privlačno in pregledno 

spletno stran Kluba, ki je delo gospoda Petra. 

Ivan Žebela je dolgoleten aktiven član Kluba. Je zgled za vztrajnost in življenjsko trdoživost ter spodbuda 

mnogim mlajšim kolegom, saj se udeležuje vseh športnih aktivnosti in tekmovanj, ki jih prirejata naš Klub in 

Zveza klubov.  

Policijski orkester GPU: Obisk Policijskega orkestra GPU v Mariboru in sodelovanje na posebnih 

dogodkih Kluba je praznik in čast ne samo za naš Klub ampak za ves Maribor. Odlični Policijski orkester 

generalne policijske uprave iz Ljubljane se vedno z veseljem odzove na naša vabila in požlahtni slovesne 

dogodke Kluba. Zato smo mu zelo hvaležni. 

 

 
SREBRNO PLAKETO KLUBA MAKSA PERCA MARIBOR 

je prejela: 

 

Mira Kočić  za predano delo, promoviranje Kluba in razvijanje spodbudne interne kulture. 

 

Obrazložitev: 

 

Mira Kočić je kot tajnica in članica IO izjemno natančna, ažurna in vedno pripravljena pomagati s 

strokovnim nasvetom ali prijazno besedo. Komunikativna, razumevajoča in vedra sodeluje pri 

organizaciji vseh dogodkov. Je kot sončni žarek, ki prinaša toplino in privablja vedno nove člane v 

Klub.  
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Klub je toliko zvest skupnim vrednotam, 

kolikor zvesti so skupnim vrednotam njegovi člani. 
 

PISNA PRIZNANJA KLUBA MAKSA PERCA MARIBOR 

za dolgoletno pripadnost, sodelovanje v različnih klubskih dejavnostih in promoviranje kluba 

v lokalnem okolju so prejeli naslednji člani:   

 

Majda Bobanec  Sanda Brecelj   Vekoslava Ferlič  Ilka Kalunder  

Feliks Kocbek  Irma Kozar    Ivo Mrevlje  Slava Mrovlje 

Ladislav Pahor Jože Pleh     Cvetka Vidmar Zdenka Volšek  

Drago Senekovič Jože Urbančič   Milka Zager 

 
Med dobitniki priznanj sta deležna posebnega spoštovanja in občudovanja najstarejša člana, gospoda 

Jože Urbančič in Ladislav Pahor, ki se s svojimi triindevetdesetimi leti še vedno udeležujeta klubskih 

dogodkov in sodita med tiste zanesenjake, ki so se zavedali pomena stanovske povezanosti in 

solidarnosti in se med prvimi včlanila v novo ustanovljeni klub.  

 

Klub Maksa Perca Maribor  podeljuje pisno priznanje tudi nečlanici Tjaši Pagon za vzorno vodenje 

računovodstva Kluba že celih deset let.  
 

ZAHVALO  

za sodelovanje in podporo pri organizaciji praznovanja 45. obletnice izrekamo 

Mestni občini Maribor,  

Narodnemu domu Maribor,   

Zavodu za turizem  Maribor – Pohorje in  

Zvezi klubov upokojenih delavcev Ministrstva za notranje zadeve.  
 

PISNO ZAHVALO 

za sodelovanje in popestritev na naši proslavi podeljujemo 

Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Maribor,  

Folklorni skupini Jurovčan, Tamburaški skupini KUD Svoboda iz Bistrice ob Dravi in 

Folklorni skupini Jurovčan Kulturnega društva Ivan Cankar Jurovski dol. 
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Življenju ne moremo dati več dni, lahko pa damo dnevom več življenja. 

 

PROGRAM PRAZNOVANJA 

 
 

1. OGLEDI MESTA MARIBOR IN POHORJA 

 

 Ogled znamenitosti mesta z degustacijo v Hiši Stare trte na Lentu − vodil: Niko Šebart 

 Plovba po Dravi z Dravsko vilo z druženjem ob reki – vodila Bojan Lunežnik in Drago Pipuš 

 Vožnja z vzpenjačo na Pohorje – vodil Avgust Volšek 

 

 

2. PROGRAM NA TRGU LEONA ŠTUKLJA 

 

 Koncert Policijskega orkestra  - vodja orkestra Zoran Kobal, dirigent Nejc Bečan 

 Predstavitve in razstave na stojnicah:  

Policijske insignije: Branko Zupanič, zbiratelj in predsednik Združenja zbirateljev policijskih 

insignij Slovenije 

Fotografije: Branimir Ritonja,  mojster fotografije in vodja Fotogalerije Stolp 

Slike: ljubiteljske slikarke Cvetka Vidmar, Zdenka Volšek in Veronika Haring 

Ročna dela: Marija Lah, ročnodelski krožek 

 Svet za preventivo in vzgojo Mesne občine Maribor  

 Policijska uprava Maribor  

 Zavod za turizem Maribor – Pohorje 

 Ulični šah:  

Podlago in figure je posodil Franc Simonič, predsednik Šahovskega kluba Malečnik  

Organizator igre: Milojko Cerkovnik  

 

 

3. SLOVESNOST V NARODNEM DOMU 

 

 Govorniki: podžupan MO Maribor Zdravko Luketič, predsednik Zveze klubov UDMNZ 

Niko Jurišič, generalni direktor Policije Marjan Fank, pomočnik direktorja PU Maribor 

Rafael Viltužnik, predsednik Kluba Maksa Perca Maribor Mirko Ploj 

 Podelitev priznanj in zahval kluba Maksa Perca Maribor in Zveze klubov 
 Kvartet policijskega orkestra  

 Člani folklorne skupine Jurovčan KD Ivan Cankar Jurovski dol  

 Člani tamburaške skupine KD Svoboda iz Bistrice ob Dravi  

 Povezovalec programa: Borut Urnaut  

 Predstavitev prek LCD: Ivan Drevenšek  
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ORGANIZACIJSKI ODBOR  
 

Ivo Usar, predsednik  

Danijel Lorbek, častni predsednik 

Jožef Grah, podpredsednik  

Člani: Mirko Ploj, Mira Kočić, Milojko Cerkovnik, Niko Šebart, Cvetka Vidmar, Željko 

Vogrin, Drago Pipuš, Avgust Volšek, Bojan Lunežnik, Zvezdana M. Kompara 

 

VAROVANJE 

Vodja redarjev Miro Kocbek, redarja Milibor Stevanović in Mirko Balaban 
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