
SREČANJE Z BIVŠIMI SODELAVCI 
 
Direktor Policijske uprave (PU) Maribor Danijel Lorbek je v sredo, 8. 
januarja 2014, na krajšo slovesnost in srečanje povabil tiste svoje 
sodelavke in sodelavce, ki so se v letu 2013 upokojili. V prijazno vabilo je 
zapisal: »V življenju vsakega obstajajo trenutki, ko prispe do razpotja in 
začne slediti novemu cilju. Dolga leta smo bili skupaj in na poti so 
odzvanjali tudi naši ubrani koraki«. Zato se je želel vsakemu posebej tudi 
osebno zahvaliti.  
 
V letu 2013 se je upokojilo le pet (5) delavcev PU Maribor, in sicer: 
Tomislav Gomolj, Franc Fras, Anton Fric, Renata Tertinek in Dušan Turk. 
 
Poleg bivših sodelavcev in članov ožjega vodstva PU, sta se srečanja 
udeležila tudi predsednica Območnega policijskega sindikata Podravja 
ga. Anita Arzenšek in predsednik našega kluba, Kluba »Maksa Perca« 
Maribor, Mirko Ploj.  
 

     
 
Zbrali smo se tisti, ki smo svojim bivšim sodelavcem želeli stisniti roko in 
jim nameniti nekaj prijaznih besed za popotnico in v zahvalo.  
 
Prvi je spregovoril direktor PU Danijel Lorbek, ki se je upokojenim 
sodelavcem zahvalil za opravljeno delo in poslanstvo. S svojimi bogatimi 
delovnimi izkušnjami in izjemnim veseljem do dela so, sedaj že 
upokojeni sodelavci, bili in ostajajo vzor sedanjim mlajšim generacijam.  
 
Tudi predsednica OPS Anita Arzenšek je z ubranimi besedami 
nagovorila svoje bivše sodelavce ter jim zaželela še mnoga zdrava leta. 
 
Predsednik našega kluba se je v svojem nagovoru pridružil zahvali in 
lepim željam. Povedal je, da je čas rojstva, dozorevanja, čas aktivne 
delovne dobe in je tudi čas upokojitve.  



In to je sedaj čas upokojitve naših petih kolegov, s katerimi smo se 
srečali. Izrekel je upanje, da bodo ta čas sprejeli z veseljem, kot nov 
izziv, tako kot so znali sprejeti tudi vse druge izzive v delovni dobi 
oziroma v življenju nasploh. 
 
Ob pogostitvi smo se zadržali še v krajšem klepetu in obujanju 
spominov. 
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