
O VARNOSTI NEKOČ IN DANES 
 
Klub upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca Maribor je v sodelovanju z 
Zvezo klubov upokojenih delavcev MNZ Slovenije, v torek 6. junija 2017, 
organiziral okroglo mizo, na temo »Varnost nekoč in danes« s 
podnaslovom "Kaj in kako lahko prispevamo upokojeni delavci 
policije oziroma MNZ«?" 
 
Srečanja so se udeležili predstavniki območnih klubov (predsedniki in člani 
izvršnih odborov) iz OK Maribor, Celje, Murska Sobota, Ptuj, Nova Gorica, 
Bled, Kranj, Jesenice, Postojna in Krško. Žal se srečanja niso udeležili 
predstavniki iz OK Ljubljana, Novo mesto, Koper, Sežana in Koroška. 
 

 
Udeležence in izvajalce je uvodoma pozdravil in nagovoril Mirko Ploj, 
predsednik kluba Maribor.  
  
Kot izvajalci na okrogli mizi so sodelovali: dr. Branko Lobnikar, izredni 
profesor na Fakulteti za varnostne vede, Univerze v Mariboru; Pavle 
Čelik, slovenski policist, zgodovinar in magister sociologije; Niko Jurišič, 
predsednik zveze klubov Slovenije, nekdanji direktor uprave za 
organizacijo in kadre MNZ; Tomaž Pečjak, vodja Službe generalnega 

direktorja Policije in Branko Viher, vodja Urada uniformirane policije na 
PU Maribor. 



 
 
Okroglo mizo je povezoval Jožef Grah, član izvršnega odbora kluba 
Maribor in prvič kot podpredsednik zveze klubov Slovenije. 
 

 
 



Kot je razvidno že iz podnaslova okrogle mize, želimo upokojeni policisti, 
zraven svojih »rednih« aktivnosti biti prepoznavni in participirati tudi pri 
ukrepih za zagotavljanje varnosti. Pri tem mislimo predvsem na svoje 
izkušnje, ki smo si jih pridobili v času aktivnega opravljanja nalog. Žal smo 
tu, deloma tudi po lastni neaktivnosti, neuspešni ali neslišani. Prav temu 
fenomenu je bila namenjena ta okrogla miza. 

V razpravi na temo o varnosti nekoč in danes je bil poudarek na delu in 
nalogah policije, prej milice, v različnih družbenih in socialno-ekonomskih 
razmerah, ki so se posebej spremenile po osamosvojitvi leta 1991, ko 
policija ni več edina organizacija, ki se profesionalno ukvarja z ukrepi za 
zagotavljanje varnosti. Prav tako so na varnost vplivale tudi druge 
okoliščine med drugimi informacijska tehnologija, mediji, globalizacija, 
mednarodni terorizem idr. 
 
Osrednja tema okrogle mize je bila razprava o tem kaj in kako lahko 
upokojeni policisti participiramo  k ukrepom za zagotavljanje varnosti. Pri 
tem je bila izpostavljena normativna ureditev med zvezo in klubi na eni 
strani in drugi z »bivšim« delodajalcem torej MNZ, Policijo. Kljub 
podpisanemu Sporazumu o medsebojnem sodelovanju, ki ga je 
podrobneje predstavil predsednik zveze Niko Jurišič, bi se lahko izvajal 
boljše za kar sta »odgovorna« tako zveza kot MNZ, Policija. Določbe 2. 
člena prej navedenega sporazuma v osnovi zajemajo vsa interesna 
področja le potrebno jih je implementirati v praksi.  

  

V nadaljevanju je bila izpostavljena tudi vloga nekdanjega »vodje 
varnostnega okoliša« v primerjavi z »vodjem policijskega okoliša«, ki je po 
oceni upokojenih delavcev izgubil primarni pomen delovanja v najožjem 
delu lokalne skupnosti (mestna četrt, krajevna skupnost). V tem okolju so 
doma in delujejo upokojeni delavci policije (milice), ki bi lahko bolje in več 
participirali k ukrepom za zagotavljanje varnosti.  



Osnova plat delovanja in povezovanja med upokojenimi delavci policije in 
MNZ, Policijo, mora še bolj kot prej postati policijska postaja, kar je v 
svojem izvajanju posebej poudaril Tomaž Pečjak. 

Z vsebino in zaključki okrogle mize ter predlaganimi ukrepi za še boljše 
sodelovanje med zvezo klubov in MNZ, Policijo, bo seznanjeno vodstvo 
MNZ, Policije. Zapis o tem bo naknadno objavljen tudi na spletni strani 
kluba Maribor in zveze klubov. 

Po okrogli mizi smo si udeleženci ogledali določeno opremo in tehnična 
sredstva uniformirane policije, ki je danes veliko drugačna kot tista, ki smo 
jo uporabljali pred 10, 20 ali več leti. Za predstavitev opreme se 
zahvaljujemo PU Maribor.  
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