
SPREJEM ZA UPOKOJENE SODELAVCE 
 

Direktor Policijske uprave Maribor gospod Danijel Lorbek je v petek, 29. 9. 

2017, v sejni sobi Kluba PU Maribor v Marčičevi ulici 1, priredil sprejem za 

dobitnike priznanj Policije in dobitnike priznanj za večletno delo v Policiji   

(20, 30 in celo 40 let), sprejel pa je tudi delavce PU, ki so se oziroma se 

še bodo v tem letu upokojili.  
 

 
 

Slovesnosti se je na povabilo direktorja PU in v imenu predsednika Kluba 

upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca Maribor, udeležil Jožef Grah, član 

Izvršnega odbora kluba in hkrati tudi kot podpredsednik Zveze klubov 

upokojenih delavcev MNZ, Policije Slovenije.  
 

 
 

Slovesnost je pričel kvartet policijskega orkestra, ki je zaigral himno 

Republike Slovenije. Poslovna sekretarka v vodstvu PU gospa Gregorič, 

ki je vodila in povezovala prireditev, je povedala nekaj misli ter predala 

besedo direktorju PU.  



Ta se je zahvalil delavcem in delavkam, ki so se ali pa se bodo upokojili v 

tem letu. Med temi se je prav na dan sprejema upokojil Branko Viher 

dosedanji vodja Sektorja uniformirane policije PU Maribor. Vsi so sprejeli 

zahvalno listino in priročno darilo v spomin na delo v Policiji. 
 

V imenu Kluba Maksa Perca Maribor je vse prisotne pozdravil in nagovoril 

Jožef Grah. Najprej je čestital prejemnikom priznanj, več besed pa je 

namenil upokojenim delavcem in tistim, ki se še bodo upokojili ter jih 

povabil, da se včlanijo v klub. Na kratko jim je predstavil dejavnosti kluba, 

ki je eden izmed najbolj organiziranih klubov, ki delujejo v okviru Zveze 

klubov upokojenih delavcev MNZ Slovenije. Posebej je izpostavil, da je 

upokojitev eden pomembnejših dosežkov v človekovem življenju, saj 

večino tega namenimo delu oziroma zaposlitvi.  
 

 
 

V nadaljevanju se je direktor PU zahvalil sodelavcem za uspešno delo, ki 

so ga opravili v svoji 10, 20, 30 in 40--letni delovni dobi ter jim podelil 

priznanja. Ob koncu je podelil še priznanja – bronasti in srebrni znak 

policije. 
 

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 delavci in jim podrobneje predstavil delo v klubu in zvezi. 
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