
NAŠIH 45 LET 
 

Klub upokojenih delavcev ministrstva za notranje zadeve (MNZ) Maksa 
Perca Maribor je v četrtek, 2. junija 2016 slovesno obeležil svojo 45-
obletnico delovanja. Na ta dan smo v Mariboru organizirali srečanje 
članic in članov vseh 15 klubov, ki so združeni v Zvezo klubov Slovenije. 
Zanje smo pripravili zanimive destinacije. Popeljali smo jih z gondolsko 
žičnico na Pohorje, z Dravsko vilo po reki Dravi ter razkazali lepote 
mesta.  
 

  
 

  
 

Povsod smo gostom izkazali prijazen sprejem ter jih počastili z domačim 
aperitivom, v Hiši stare trte pa so lahko degustirali dobro štajersko 
kapljico. 
 
Naša slovesnost je potekala v dveh delih. Prvi del je potekal na Trgu 
Leona Štuklja in je bil v celoti namenjen Mariborčankam in 
Mariborčanom. Mimoidoči so lahko na trgu odigrati partijo šaha z velikimi 
figurami t. i. uličnega šaha ter si na stojnicah ogledati ljubiteljske 
dejavnosti naših članic in članov, od slikarske do fotografske umetnosti 
ter ročnodelskih predmetov.  
 



  
 
Policijska uprava Maribor in Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometa MO Maribor sta predstavila preventivne dejavnosti s področja 
varnosti. Predstavil se je tudi Zavod za turizem Maribor-Pohorje. Na 
ogled  smo postavili stari fičo in jugo milice ter prvi radar – pa tudi bolj 
sodobno opremo, in sicer civilno patruljno vozilo policije, schengenbus, 
motorno kolo in kolo. Na trgu so bili tudi policisti – konjeniki. 
  

  
 

Mariborčani so lahko prisluhnili koncertu Policijskega orkestra. Koncert je 
sicer za kratek čas prekinil dež, a to ni skalilo prijetnega glasbenega 
dogajanja na trgu.  
 
Drugi – slavnostni del je potekal v Narodnem domu Maribor. Zbrane, bilo 
jih je preko 250, so pozdravili predsednik Zveze klubov Slovenije Niko 
Jurišič, podžupan MO Maribor mag. Zdravko Luketič, generalni direktor 
policije g. Marjan Fank in pomočnik direktorja PU Maribor Rafael 
Viltužnik. Na naše praznovanje se je odzvala tudi ministrica za notranje 
zadeve in nam poslala pismo s čestitkami in zahvalo. Slavnostni 
govornik je bil predsednik Kluba Maksa Perca Maribor Mirko Ploj.  
 
 



  
 

Naši častni gostje so bili stanovski kolegi iz R Hrvaške, in sicer 
predsedniki klubov upokojenih delavcev notranjih zadev Krapinsko-
Zagorske, Varaždina in Čakovca ter predsednik Zveze društev 
upokojencev Medžimurske županje. Z nami so bili tudi vodja Policijskega 
orkestra Zoran Kobal, predsednik Strelske družine policist George Simić, 
predsednica Policijskega sindikata Podravja Anita Arzenšek, pomočnik 
direktorja Narodnega doma Maribor Andrej Borko in vodja računovodstva 
našega kluba ga. Tjaša Pagon. Vsi navedeni so s svojo prisotnostjo 
polepšali naše praznovanje in mu vtisnili še pomembnejši pečat. 
 
Slovesnost so popestrili: kvartet policijskega orkestra, člani folklorne 
skupine Jurovčan iz občine Jurovski dol in člani tamburaške skupine KD 
Svoboda iz Bistrice ob Dravi. Naš bivši sodelavec Ivan Drevenšek je v 
času slovesnosti zagotovil PowerPoint predstavitev. 
 

  
 

Na prireditvi smo podelili plakete in priznanja najbolj zaslužnim članom 
kluba ter zunanjim simpatizerjem kluba. Podrobnejše obrazložitve o 
prejemnikih priznanj so razvidne iz Biltena, ki ga je ob tej priložnosti izdal 
Klub ter ga še pred zaključkom druženja razdelil zbranim. Bilten, ki ga je 
zasnovala in uredila naša članica Zvezdana M. Kompara, bo objavljen 
tudi na internetni strani Kluba.  



     
 

Vsem dobitnikom priznanj izrekamo iskrene čestitke. Ponosni smo na 
skupno prehojeno pot in obenem hvaležni za prispevek vsake članice in 
člana posebej. Prepričan sem, da bomo klubsko življenje skupaj 
ustvarjali tudi v prihodnje. 
 
Pri organizaciji dogodkov na dan slovesnosti so nam pomagali: Mestna 
občina Maribor, Narodni dom Maribor, Zavod za turizem Maribor-Pohorje 
in Policijska uprava Maribor.  
 
Častno smo obeležili 45. obletnico delovanje našega kluba in se tako 
tudi na najboljši možen način poklonili in zahvalili vsem tistim, ki so iz 
generacije v generacijo prispevali k utrjevanju stanovske pripadnosti 
upokojenih delavcev in h krepitvi sodelovanja z aktivnimi delavci policije. 
  
Častitljiv jubilej našega kluba smo praznovali skupaj s svojimi kolegi – 
člani iz drugih slovenskih klubov, ki so ob tej priložnosti prišli v štajersko 
prestolnico in si jo ogledali ter številnimi nam dragimi gosti. Upam, da 
smo se izkazali kot dobri gostitelji, da so preživeli z nami prijeten dan in 
odšli iz mesta ob Dravi z lepimi spomini.   
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