
SREČANJE NA POLICIJSKI POSTAJI LENART 
 
V četrtek, 1. marca 2012, smo se na Policijski postaji (PP) Lenart zbrali tisti, ki nas je 
včasih družilo naporno in odgovorno delo, ko smo skrbeli za varnost naših 
državljanov, danes pa nas druži stanovska pripadnost in status – upokojenega 
delavca Policije. Znali smo poskrbeti za varnost, danes pa jo več kot uspešno 
zagotavljajo naši zanamci. In prav nujnost sodelovanja in povezanosti med 
upokojenimi in aktivnimi delavci Policije je bila rdeča nit našega srečanja. 
 

 
Zbrali smo se v sejni sobi PP Lenart. 
 
Predsednik Kluba upokojenih delavcev Mirko Ploj je zbranim predstavil dejavnosti 
Kluba skozi desetletja ter konkretne naloge iz programa dela Kluba za leto 2012. 
Prisotne je povabil, da svoje hobije in interese uresničujejo tudi v Klubu. Posebej je 
vse upokojene sodelavce k temu pozval Stanko Šteinbauer, ki je že dolga leta član 
Kluba. 
 
Ker upokojeni delavci praviloma z veliko pozornostjo spremljamo naporno delo naših 
aktivnih kolegic in kolegov, smo s posebnim zanimanjem prisluhnili Jožefu Kerneži, 
komandirju PP Lenart, ki nam je predstavil oceno varnostnih razmer na območju PP 
in ločeno po posameznih občinah. Zelo veseli smo bili, da so se nam predstavili tudi 
vodje policijskih okolišev, s katerimi smo lahko pokramljali. Prav oni so namreč 
»prava« vez med upokojenimi in aktivnimi delavci Policije. 



 
Komandir Jožef Kerneža je predstavil oceno varnostnih razmer. 
 
Skupaj smo ugotovili, da so upokojeni delavci, ki živijo na območju PP Lenart zelo 
aktivni v posameznih društvih in organizacijah, v svojem lokalnem okolju. Prisotni so 
poudarili, da jih je vabilo prijetno presenetilo ter da so se z veseljem odzvali. Tudi v 
prihodnje se bodo odzivali na srečanja, ki bodo organizirana na Policijski postaji 
oziroma na družabna srečanja, ki bodo organizirana za aktivne in upokojene delavce. 
Upokojeni delavci, ki se redno udeležujejo slovesnosti ob Dnevu Policije so apelirali,  
da se tudi aktivni policisti v prihodnje v večjem številu udeležujejo prireditve.  
 

 
Še spominska fotografija pred Policijsko postajo Lenart. 
 
Prisotni so se strinjali, da je Jožef Časar tisti, ki bo na območju PP Lenart skrbel za 
povezanost med upokojenimi in aktivnimi policisti. 
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