
STROKOVNO SREČANJE 
 
Klub upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca Maribor je v sredo 28. 
februarja 2018, v prostorih Kluba PU Maribor, organiziral strokovno 
srečanje. 
 
Strokovnega srečanja so se udeležili člani Kluba Maribor ter povabljeni 
člani iz Kluba Koroška in Kluba Murska Sobota.  
 
Udeležence in izvajalce je uvodoma pozdravil in nagovoril Mirko Ploj, 
predsednik kluba Maribor.  
 
Posebni gost strokovnega srečanje je bil Boštjan Šefic, državni sekretar 
na Ministrstvu za notranje zadeve.  

 

Državni sekretar je udeležencem srečanja predstavil pomen sistema 
notranje varnosti, izboljšave na področju pogojev za delo policije, k čemur 
so pripomogli s prenovljeno zakonodajo ter izboljšanjem materialnega in 
kadrovskega stanja. Izpostavil je predvsem možnost višješolskega 
izobraževanja za policiste in zaposlovanja novih kadrov.  

 



Glede na aktualno dogajanje, je Šefic povedal, da je v Sloveniji trenutno 
zagotovljena visoka stopnja varnosti, vendar ves čas spremljajo situacijo 
tako doma kot v širši regiji. Spomnil je, da so se uspešno soočili z 
migracijsko krizo v letih 2015 in 2016. Pomembno je sodelovanje z vsemi 
državami v širši okolici, saj še vedno beležijo nezakonite prehode 
predvsem južne meje. Ob tem je Šefic poudaril, da Slovenija vlaga vse 
napore za ohranitev schengenske meje, ki je pomembna tako s političnega 
kot gospodarskega vidika. 

Državni sekretar je izrazil zadovoljstvo, da upokojeni delavci še naprej 
aktivno spremljajo delo MNZ in Policije, kar je tudi eno izmed poslanstev 
našega kluba.  
 

 
 

V nadaljevanju nas je Tomaž Pečjak, vodja službe generalnega direktorja 
Policije seznanil z aktualnimi organizacijskimi in kadrovskimi zadevami ter 
finančnim stanjem v Policiji. 
 
Božidar Štemberger, višji policijski svetnik iz Uprave uniformirane policije 
GPU, nas je seznanil z aktualnimi varnostnimi razmerami na območju 
Republike Slovenije, varnostnimi tveganji ter preventivno dejavnostjo. 
 
Strokovnega srečanja se je udeležil tudi Danijel Lorbek, direktor Policijske 
uprave Maribor. 
 
Udeleženci smo si, ob koncu srečanja, na dvorišču Kluba PU, ogledali 
službena vozila z video nadzornim sistemom Provida in ostalo opremo za 
nadzor prometa Specializirane enote za nadzor prometa ter vozilo Urada 
iz informatiko in telekomunikacije z vgrajenim video nadzornih sistemom.  



 

 

Vsem izvajalcem se zahvaljujemo za izredno strokovno in profesionalno 
predstavitev. 
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