
KRAVANJA FRANC – NAŠ JUBILANT 
 
Na dan, ko je naš član Franc Kravanja, 
praznoval svoj 87 rojstni dan, sva ga 
predsednik Kluba Mirko Ploj in bivša 
blagajničarka Tončka Potočnik, obiskala na 
njegovem domu. Vesel je bil najinega 
obiska. Sprejel naju je v stanovanju, ki ga 
ima v Mariboru, na čudoviti lokaciji pod 
Kalvarijo. 
 
V razgovoru nama je povedal, da se je v 
takratnih organih za notranje zadeve 

zaposlil leta 1950. Prva njegova služba je bila v Tolminu. Glede na to, da 
je Primorec, kar blizu njegovega rojstnega kraja. A zatem je služboval še 
v številnih krajih po Sloveniji, in sicer: v Sežani, Murski Soboti in 
Trebnjem. Leta 1953 je bil po službeni potrebi premeščen v Maribor, kjer 
je ostal do upokojitve. Sedež kriminalistične policije je bil takrat na 
Slovenski ulici 21, od tam se je služba preselila na Maistrovo ulico 5, kjer 
je danes Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza. Šele od tu se je 
kriminalistična služba preselila na Maistrovi ulici 2, kjer je še danes. Od 
prvega dne zaposlitve pa do upokojitve je delal kot kriminalist.  
 
V okviru kriminalistične službe je opravljal različne naloge, zadnja leta je 
bil vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto. V istem oddelku so z 
njim delali še: Majda Župevc, Branko Kopič in Vlado Rozman. Slednji je 
po njegovi upokojitvi, v letu 1976, tudi prevzel vodenje oddelka. 
 
Ko se je upokojil se je iz Taborske strani preselil v stanovanjski blok pod 
Kalvarijo, kjer biva še danes. Svoje dneve tretjega življenjskega obdobja 
preživlja ob branju časopisa in reševanju križank. Zaradi zdravstvenih 
težav je najraje na balkonu svojega stanovanja, od koder občuduje  
lepote narave. 
 
Franc Kravanja je že dolga leta zvesti član Kluba »Maksa Perca« 
Maribor. Z zanimanjem spremlja dogajanje v Klubu, čeprav se dejavnosti 
Kluba, zaradi slabega zdravja, ne more več udeleževati. Kljub temu pa je 
vesel vsakega obvestila Kluba. Izjemno vesel je bil tudi najinega obiska, 
saj se še kako zaveda kakšen privilegij oziroma redkost je danes, da bi 
nekdanji delovni tovariši ali pa člani Kluba, z obiskom počastili rojstni dan 
svojega člana.  
 



 
           Jubilant Franc Kravanja in nekdanja blagajničarka kluba Tončka Potočnik. 
 

Ob visokem življenjskem jubileju sva članu Kluba Francu Kravanji, 
zaželela obilo zdravja ter mu izročila skodelico z vrečkami čaja in medu 
ter knjigo z naslovom: Zakladnica spominov in kemični svinčnik z 
logotipom Kluba, da bo lahko še dolgo z njim reševal križanke.  
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