
SPREJEM ZA BIVŠE SODELAVCE 
  
Direktor Policijske uprave Maribor Danijel Lorbek je v torek, 6. 9. 2016, v sejni sobi 
Kluba PU Maribor v Marčičevi ulici 1, priredil sprejem za dobitnike priznanj Policije, 
ranjene policiste med osamosvojitveno vojno leta 1991, sprejel pa je tudi delavce PU, ki 
so se v tem letu upokojili.  
 

 
 
V imenu Kluba upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca Maribor se je slovesnosti 
udeležil član Izvršnega odbora kluba Jože Grah.  
 
Slovesnost je pričel kvartet policijskega orkestra, ki je zaigral himno. Poslovna 
sekretarka v vodstvu PU gospa Martina Gregorič, ki je vodila in povezovala prireditev, je 
povedala nekaj misli ter predala besedo direktorju PU. Ta se je zahvalil sodelavcem za 
uspešno delo, ki so ga opravili v svoji 10, 20 in 30-letni delovni dobi ter jim podelil 
priznanja. Priznanje za kar 40 let dela v Policiji/Milici je prejela gospa Marija Bračko s 
Policijske postaje za izravnalne ukrepe Maribor s sedežem v Šentilju, kjer je pred tem 
opravljala dela in naloge na Postaji mejne Milice/Policije Šentilj. Priznanja – bronasti in 
srebrni znak policije – so prejeli tudi tisti zaslužni sodelavci, ki se niso mogli udeležiti 
osrednje slovesnosti ob dnevu policije v Poljčanah. 
 
Priznanja so prejeli tudi ranjeni pripadniki milice med osamosvojitveno vojno v Republiki 
Sloveniji leta 1991. Posthumno je bilo priznanje podeljeno tudi upokojenemu policistu 
Jožetu Kralju iz takratne Policijske postaje Pesnica v Šentilju. Priznanje je sprejel njegov 
sin. Prejemniki priznanj so bili ranjeni v bojih za mejni prehod Šentilj. 
 
 



V nadaljevanju se je direktor PU zahvalil za opravljeno poslanstvo bivšim, danes že 
upokojenim sodelavcem ter jim izročil zahvalno listino. V imenu Kluba Maksa Perca 
Maribor je bivše sodelavce pozdravil in nagovoril Jožef Grah. Čestital je prejemnikom 
priznanj, upokojene delavce pa povabil, da se včlanijo v klub. Na kratko jim je predstavil 
dejavnosti kluba, ki je eden izmed bolje organiziranih klubov, ki delujejo v okviru Zveze 
klubov upokojenih delavcev MNZ.  
 

  
 
Celotni program slovesnosti je s prijetnimi glasbenimi vložki popestril kvartet policijskega 
orkestra. Po uradnem delu slovesnosti je sledilo krajše druženje ob kavici, kar je Jožef 
Grah izkoristil za osebni pogovor z upokojenimi sodelavci, s katerimi se je že srečal na 
letošnji prvi upokojitveni delavnici, ki je potekala v Mariboru. 
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