
PRIDOBITEV KLUBA – PISARNA V PRITLIČJU 

Spoštovane članice in člani, se še spomnite besed direktorja Policijske 

uprave Maribor Danijela Lorbka, ko je obljubil, da nam bo zagotovil pisarno 

v pritličju, kamor bomo lahko dostopali vsi člani. Tudi tisti malo starejši. In 

svojo obljubo je držal. 

Našemu klubu je bila leta 2012 dana v uporabo pisarna v drugem 

nadstropju poslovne stavbe v Trubarjevi ulici 19. Že takrat smo bili s to 

pridobitvijo zadovoljni, saj se je prejšnja pisarna nahajala v podstrešni 

sobici na Marčičevi ulici 1, prav tako v drugem nadstropju.  

V četrtek, 19. 5. 2018, smo vse stvari preselili v našo »novo« pisarno. Tudi 

tokrat ni šlo brez timskega dela. S skupnimi močmi smo Jože, Milojko, 

Majda in jaz preselili vso dokumentacijo, rednike, pokale in ostalo 

pisarniško opremo v našo novo pisarno.  

 

Sedanja pisarna po svoji lokaciji, predvsem pa po dostopnosti in ostalih 

standardih, popolnoma ustreza poslanstvu našega kluba. V polni ekipi 

izvršnega odbora bomo nadaljevali uspešno delo kluba.  

Čeprav vemo, da so za rezultate in uspehe dela vedno zaslužni le ljudje, 

pa je vseeno izjemnega pomena tudi v kakšnih prostorih in pogojih se 

srečujemo in delamo. 

 



 

Zahvaljujemo se Policijski upravi in njenemu direktorju, da nam je 

omogočil boljše pogoje za delovanje kluba ter delavcem Službe za 

operativno podporo za pomoč in sodelovanje. 

Na prvi sestanek izvršnega odbora, ki smo ga opravili v novi pisarni smo 

povabili direktorja Policijske uprave Maribor Danijela Lorbka in 

predsednico OPS Anito Arzenšek, ki je naša prva soseda ob novi pisarni. 

  

Članice in člani, vabim vas, da nas v novi pisarni večkrat obiščete. Vsak 

ponedeljek med 9. in 11. uro boste v pisarni srečali blagajnika ter člane 

sekcije šahistov našega kluba, vsak prvi delovni ponedeljek v mesecu med 

10. in 12. uro pa smo vam v pisarni na razpolago vsi člani izvršnega 

odbora. 
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