
OHRANJAJMO VEZI MED UPOKOJENIMI IN 
AKTIVNIMI SODELAVCI  
 
Prihodnost se nova za Vas bo odprla, 
ko stisnili bomo si roke v slovo, 
vam cilje bo nove usoda odstrla, 
ki si jih morda že želite močno. 
  
Tridesetega januarja 2015 je direktor Policijske uprave (PU) Maribor g. 
Danijel Lorbek na krajšo slovesnost povabil 48 svojih bivših sodelavcev, 
ki so se v letu 2014 upokojili.  
 
Zbrani so uvodoma prisluhnili prijetni glasbi kvarteta policijskega 
orkestra, ki je popestril slovesnost.  
 
Za tem je zbrane nagovorila Martina Gregorič, poslovna sekretarka v 
vodstvu PU. Z izbranimi besedami je pobožala dušo udeležencev 
slovesnosti. Za dolgoletno članstvo v Policijskem sindikatu Podravja se 
bivšim članom zahvalila predsednica Anita Arzenšek. Vsem, ki so bili 
člani OPS ob upokojitvi pripada vikend paket v Termah Banovci oziroma 
Moravci.  
  

  
 

Bivše sodelavce, sedanje »nove« upokojence, je pozdravil tudi 
predsednik Kluba upokojenih delavcev MNZ »Maksa Perca« Maribor 
Mirko Ploj. Povedal je, da je pred njimi čas preizkušenj, čas ko bodo 
spoznali kako trdne vezi so stkali s svojimi kolegi v delovnih sredinah, 
kjer so dolga leta delali in tistimi, s katerimi se danes upokojujejo. Skupaj 
z njimi je razmišljal, kako jim je pri srcu, ko zaključujejo eno svojih najbolj 
aktivnih življenjskih obdobij. Izrekel je upanje, da nihče izmed njih ne bo 
zamudil priložnosti, ki mu jo ponuja življenje ter da bo še naprej ohranjal 
vezi s svojimi stanovskimi kolegi. V tretje življenjsko obdobje vstopajo s 
svojimi spomini na aktivno delovno dobo. Sedaj se bodo lahko, daleč od 
problemov, stisk in odgovornosti mlajših kolegov, posvetili dejavnostim in 
ljudem, ki jih imajo radi ter pomagali svojim otrokom in skrbeli za vnuke. 



Na koncu jih je povabil, da se včlanijo v naš Klub ter jim zaželel veliko 
zdravja. 
 

 
 

Direktor PU se je iskreno zahvalil vsem za dolgoletno odgovorno, 
zahtevno in dobro opravljeno delo ter vsakemu posebej izročil 
spominsko plaketo, ki jo od leta 2015 dalje podeljuje Policija za 
dolgoletno delo in prispevek k varnosti med službovanjem v Policiji.  
 
Ob zaključku uradnega dela slovesnosti je bilo, med prijetnim klepetom, 
izraženo upanje, da bo upokojene sodelavce tudi v prihodnje povezovalo 
medsebojno spoštovanje in pomoč. Nekoč so imeli iste cilje, drug 
drugemu so pomagali, si zaupali in nudili podporo. Od danes naprej pa 
vsak stopa na svojo pot. Na njihova mesta so stopili mlajši sodelavci, 
katere bodo spremljali pri njihovem delu, hkrati pa bodo tudi njihovi 
ambasadorji. 
 
Ob stisku rok, ob slovesu, smo si zaželeli še veliko zdravja in osebne 
sreče. 
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