
SKUPAJ SMO PRAZNOVALI DAN POLICIJE 
 
V spomin na odločen upor miličnikov ter varovanje lastne države in 
njenega naroda, smo si policisti za svoj praznik izbrali 27. junij. Dan 
policije obeležimo vsako leto. Letošnja osrednja slovesnost, s katero 
smo počastili osamosvojitveno vlogo slovenskih miličnikov, je bila v 
ponedeljek, 2. julija 2012 v Domu kulture v Kamnici. 
 

 
Skupaj smo praznovali aktivni in upokojeni delavci policije. 

 

 
Med udeleženci slovesnosti so tudi članice in člani Kluba »Maksa Perca« Maribor. 

 



Svečanosti so se poleg zaposlenih v Policijski upravi Maribor v večjem 
številu udeležili tudi upokojeni delavci – članice in člani našega kluba, 
Kluba »Maksa Perca« Maribor. Na slovesnosti so bili tudi kolegi iz 
Avstrije in Hrvaške, nekateri župani občin z območja uprave, predstavniki 
pravosodja, Slovenske vojske, carinske uprave, obeh policijskih 
sindikatov, IPE (mednarodne policijske zveze), policijskega 
veteranskega društva Sever Maribor in drugi gostje. 

 
Častni gostje na slovesnosti. 
 

Slavnostni govornik, direktor PU Maribor Danijel Lorbek, je v svojem 
govoru poudaril, da je poslanstvo policije pomagati ljudem, skrbeti za 
njihovo varnost in varnost premoženja. Tega so se policisti dobro 
zavedali v preteklosti in tega se zavedajo tudi danes. Zahvalil se je vsem 
generacijam miličnikov in policistov, ki so skrbeli za varnost ljudi v 
preteklosti. Kot je dodal: "Dan policije je namreč praznik tako aktivnih 
policistk in policistov kot tudi upokojenih. Je tudi praznik vseh, ki so 
včasih nosili to uniformo, pa so jo v iskanju novih priložnosti kasneje 
zapustili. Nenazadnje je to tudi praznik vseh prebivalk in prebivalcev 
Slovenije, saj se na ta dan spominjamo dogodkov, ko je policija 
opravljala najpomembnejši del svojega poslanstva - varovati."  

Slovesnost so popestrili: kvartet policijskega orkestra, člani dramske 
skupine Samotarji iz Hoč ter ansambel kriminalista Zorana Šariča. 
 



 
Ansambel kriminalista Zorana Šariča. 

 

Na proslavi sta Danijel Lorbek, direktor PU Maribor, in Danijel Žibret, 
direktor Uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi, 
zaslužnim delavcem predala priznanja policije. 
 
To, da lahko tudi v letu 2012 slavimo dan policije je zapuščina številnih 
generacij miličnikov/policistov in drugih delavcev MNZ/Policije. Zato je 
prav, da se s spoštovanjem in hvaležnostjo spomnimo njihovih zaslug ter 
jim izrečemo priznanje za njihova dejanja v časih, ki so pomembno 
zaznamovali slovensko zgodovino. Zato je ta praznik tudi nekakšen 
opomin sedanjim in vsem prihodnjim generacijam, naj ohranjajo spoštljiv 
odnos do preteklosti in iz nje črpajo navdih za prihodnost.  
 

 
Posebej vroč dan je zaznamoval letošnjo slovesnost. 



Žal je praznovanje letos potekalo v času, ko se številni upokojeni delavci 
MNZ/Policije bojujejo z Vlado in državo za svoje tako težko prislužene 
pokojnine. 
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