
TKALI SMO PRIJATELJSKE VEZI 

Na slovenski državni praznik, 8. junija, ki je namenjen utemeljitelju 
slovenskega knjižnega jezika Primožu Trubarju, smo organizirali srečanje 
klubov oziroma društev upokojenih delavcev organov za notranje zadeve 
ter policije iz Slovenije (Klub Maribor in Murska Sobota), Hrvaške 
(Čakovec, Varaždin in Krapinsko-Zagorska) ter Madžarske (Velika 
Kaniža). Člani Kluba Maksa Perca Maribor smo to srečanje namenili tudi 
praznovanju 47. obletnice delovanja kluba. 

  
 
Zbrali smo se v restavraciji Park v Mariboru. Predsednik kluba Maribor je 
pozdravil predsednike udrug; Dragutina Bajsića iz Čakovca, Stjepana 
Baksa iz Varaždina, Zvonka Županiča iz Krapinsko-Zagorske ter Jožefa 
Pfeiferja, predsednika Medžimurske županijske zveze. Poseben pozdrav 
je namenil tudi Laszlu Biro, predsedniku društva upokojencev mejne 
straže in policije iz Velike Kaniže, R Madžarska in Marjanu Horvatu, 
predsedniku Kluba iz Murske Sobote. 
 
S svojim obiskom so naše srečanje počastili visoki gostje: 
 

• podpredsednik  Zveze klubov Slovenije Jožef Grah, ki je tudi član 
našega kluba, 

• vodja službe generalnega direktorja Policije Tomaž Pečjak in 

• pomočnik direktorja PU Maribor Rafael Viltužnik. 
 
V imenu zveze je prisotne nagovoril njen  podpredsednik Jožef Grah. Na 
srečanje smo povabili tudi generalnega direktorja slovenske policije 
Simona Veličkega, ki pa se srečanja ni uspel udeležiti, zato pa smo bili 
toliko bolj počaščeni z obiskom g. Tomaža Pečjaka, ki nas je pozdravil in 
zaželel prijetno druženje v imenu slovenske policije. V naši sredi je bil tudi 
pomočnik direktorja Policijske uprave Maribor Rafael Viltužnik, ki je 
povedal, da je Maribor varno mesto ter se upokojenim delavcem zahvalil 
za njihov doprinos k varnosti v preteklosti. 



  
 
Po pozdravnih nagovorih ter predstavitvi programa srečanja je sledila 
malica. Po njej smo se napoti skozi mesto do Pokrajinskega muzeja. Na 
Trgu svobode smo srečali župana Mestne občine Maribor dr. Andreja 
Fištravca. Rokoval in pozdravil se je s predsedniki klubov in društev ter 
nam namenil nekaj pozdravnih besed in lepih želja. 
 

  
 
Sprehodili smo se po sobanah muzeja ter si ogledali bogate stalne in 
občasne zbirke zgodovinskih eksponatov.  
 
Pod vodstvom vodnikov Zavoda za turizem Maribor-Pohorje je sledil ogled 
kulturnih in zgodovinskih znamenitosti mesta. Nekateri gostje so se po   
območju za pešce in ožjem središču mesta popeljali z električnim 
minibusom Maister, spet drugi so uživali v lepotah mesta na gostinskih 
vrtovih ter se krepčali s kavo ali hladili s štajerskimi vini.   
 
Predsednike klubov in društev je v tem času sprejel namestnik častnega 
konzula Republike Hrvaške v Sloveniji, g. Marko Mandir. Na sedežu 
konzulata nam je izrekel dobrodošlico ter obdaril s steklenico štajerskega 
vina. Popeljal nas je na ogled nekdanje Vinagove kleti, kjer smo kvaliteto 
vin tudi preverili. 
 
 



  
 

 
 
V restavraciji Park smo nadaljevali s kulturnim programom, v katerem so 
nastopili kvartet policijskega orkestra, operni pevec Marko Mandir, naša 
članica Majda Bobanec in glasbenik Marjan. 
 

  



Našemu srečanju se je pridružil tudi podžupan Mestne občine Maribor 
mag. Zdravko Luketič  s sodelavko Mojco Petek. Predsednikom klubov in 
društev je izročil praktično darilo, ki jih bo spominjalo na mesto Maribor. 
Navdušen je bil nad tradicijo prijetnega in sproščenega druženja nekdanjih 
stanovskih kolegov različnih varnostnih služb. 
 

  
 
Za tvorno sodelovanje smo se zahvalili  dolgoletnemu predsedniku Udruge  
umirovljenika unutarnjih poslova Varaždin Antunu Sačiću. Podpredsednik 
Zveze klubov Slovenije Jožef Grah mu je v spomin izročil plaketo  
mariborskega kluba.  
 
Ves dan smo se v mestu pod Pohorjem družili stanovski kolegi različnih 
varnostnih služb, ki smo v času svoje aktivne delovne dobe, služili ljudem 
v svoji državi in opravljali pravzaprav povsem enako poslanstvo. Prepričali 
smo se, da je Maribor varno mesto. Prispevek k temu pa smo v preteklosti 
dali tudi mi, danes že upokojeni delavci policije. Zato smo lahko toliko bolj 
zadovoljni, da se stanovski kolegi z ene in druge strani meje družimo, se 
znamo veseliti in obujati spomine na svoje delovne dni.  
 

  
 
Predsednik Mirko Ploj se je zahvalil gostom, ki so polepšali in obogatili 
naše srečanje ter z množično udeležbo srečanju vtisnili še pomembnejši 
pečat.  
 



Sledilo je kosilo in glasba za ples.  
 
Še nekaj drobnih zanimivosti, ki so popestrile naše srečanje: 
Med sprehodom po mestu so kolegu s Hrvaške razpadli sandali in kar naenkrat je 
postal bosonogi. A ker upokojencem zaenkrat še ne gre tako slabo, da bi morali hoditi 
bosi, mu je naš član Marjan podaril sandale, ki jih je prinesel od doma. 
 
Član srečanja nas je obvestil, da se mu je med ogledom mesta izgubila žena. Po 
dolgotrajnem iskanju smo njegovo ženo našli, a je ta izjavila, da se je izgubil njen mož 
in ne ona. Nesporazum sta hitro zgladila, saj sta se zatem veselo vrtela po plesišču. 
  
Kot pravi kolegi smo družno priskočili na pomoč kolegici, ki je zaradi neplačane 
parkirnine, prejela kazen mestnega redarstva.  
     
V restavraciji Park je bilo vsem pošteno vroče, saj kot je dejal kolega iz Madžarske je 
bila klima »fuč«, zaradi tega je pijača tekla v potokih, tako kot je v potokih tekel tudi 
naš znoj. A vse to vesele družbe ni ustavilo, da se ne bi v velikem številu vrteli na 
plesišču.  
 

  
 
Dan se je prevesil v večer, ko smo se prijateljsko poslovili od kolegov iz 
Varaždina, Čakovca, Madžarske in Murske Sobote. Z avtobusi in osebnimi 
vozili so se, upam da, z lepimi spomini na prijetno druženje, vrnili domov. 
Ves dan nam je služilo tudi vreme, še več, kar pošteno nas je grelo! In res 
šele po odhodu gostov je pričelo, najprej rahlo, potem pa vedno bolj 
deževati…Bilo je lepo! Spomini ostajajo! Že sedaj pa vas vabim v 
Varaždin, kjer se bomo družili v prihodnjem letu.    
 
Zapisal: Mirko Ploj 
Foto:     PU Maribor in Milojko Cerkovnik 
 
 
 
 
 
 



 
 


