
PRVE MILIČNICE V MARIBORU ŽE PRED 40. LETI 

26. junija 2013 smo, v Kulturnem domu v Hočah, praznovali 40-obletnico zaposlitve 
prvih žensk v takratni milici, žensk, ki so prve oblekle uniformo. Klub »Maksa Perca« 
Maribor je v sodelovanju s PU Maribor organiziral to slovesnost. Spomnili smo se 
stanovskih kolegic, ki so prve svojo poklicno pot utirale v takratni milici. 
 

  
 
Na slovesnosti je uvodoma, nekaj živahnih skladb, zaigral kvartet policijskega 
orkestra. Zbrane miličnice/policistke je nagovoril direktor PU Maribor Danijel Lorbek. 
Osrednji govornik je bil Mirko Ploj, predsednik Kluba »Maksa Perca« Maribor, ki je 
prisotnim orisal poklicno pot stanovskih kolegic od miličnice do policistke. 
 
Med policistkami, takrat miličnicami, ki so začele orati ledino v naših vrstah, na 
območju današnje PU Maribor so bile: Ljudmila, Marija, Nada, Zdenka, Valerija in 
Marija. Za njimi pa Cvetka, Jožica, Danica in druge. 
 

V Sloveniji so bile prve miličnice sprejete v delovno razmerje 1. decembra 1973. Na 
takratni UJV Maribor pa so se prve miličnice zaposlile februarja 1974 in bile 
razporejene na Oddelek milice Center, v Mariboru. V podjetju Moda v Ljubljani so jim 
sešili prvo uniformo. Tako lepe, v uniformi, so se pokazale ljudem. Reakcije tako 
moških kot žensk so bile zelo različne, eni so jih občudovali, drugi so se čudili. A ne 
glede na vse to, so pogumno nadaljevale svojo poklicno pot. Usposabljale so se v 
Šoli za miličnike v Tacnu in v enoti milice, kamor so bile razporejene. Opravile so 
izpite iz strokovnih področij policijskega dela ter si tako pridobile poklic – miličnice. 
 
Čeprav v začetku miličnicam nihče ni bil posebej naklonjen, so se odločno spopadle 
z vsemi ovirami in jih uspešno premagale. In bile so prve, ki so podrle stereotip, da 
poklic miličnika – ni za ženske.   
 
Oba govornika sta zbranim policistkam čestitala k pogumni odločitvi, katero so 
sprejele pred 40-timi leti ter pričele opravljati poklic miličnice, ki je do takrat veljal za 
izključno moški poklic. Dokazale so, da so lahko povsem enako uspešne kot moški 
kolegi. Ob delu so se izobraževale ter zasedle nekatera delovna mesta v policiji, ki so 
bila do tedaj domena moških.  



Bile so vodje izmen na OKC, pomočnice komandirja, komandirke. Hkrati so bile 
pionirke na različnih področjih policijske organizacije dela in hierarhije.  
 

   
 
Govornika sta zaključila v prepričanju, da so zbrane ohranile številne lepe spomine 
na svojo poklicno pot v Policiji ter jim za v prihodnje zaželela predvsem veliko zdravja 
in uresničitev skritih želja in talentov, za kar v letih aktivnega dela morda niso imele 
časa ali pa jim je, zaradi zahtevnosti poklica, zmanjkalo celo volje in energije za 
takšne dejavnosti. 
 
Apelirala sta na zbrane, da še naprej ohranjajo lepe spomine na obdobje svojega 
življenja, ki so ga preživele v uniformi, saj so se kot prve miličnice, za vedno zapisale 
v zgodovino razvoja slovenske policije ter jim ob tej priložnosti izročila nagelj. 
 

V imenu prisotnih miličnic/policistk je zahvalo in nekaj lepih misli o svoji poklicni poti 
povedala Ljudmila Trstenjak. 

 

 
 
 
 
 



Zatem so si zbrani skupaj ogledali fotografsko razstavo z naslovom »Od miličnice do 
policistke« ter se v nadaljevanju udeležili slovesnosti ob dnevu slovenske policije.   
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