
Vsak konec je začetek nečesa novega  
 
V ponedeljek, 13. februarja 2023, je direktor Policijske uprave (PU) 

Maribor v sejni sobi PU, v Marčičevi ulici, organiziral sprejem za bivše 

sodelavce, ki so se v zadnjem obdobju upokojili. Na ta sprejem je povabil 

tudi Mirka Ploja, predsednika Kluba Maksa Perca Maribor. 

Uvodoma je zbrane nagovoril direktor PU mag. Donald Rus, ki se je svojim 

bivšim sodelavcem zahvalil za dolgoletno pripadnost policiji ter njihovo 

zahtevno in odgovorno delo. V nadaljevanju je vsakemu posebej izročil 

spominsko plaketo. 

Bivše sodelavce sta pozdravila tudi pomočnik direktorja Rafael Viltužnik in 

vodja službe direktorja Boštjan Velički.  

Besedo je dobil tudi predsednik Kluba Maksa Perca Maribor, ki je povedal: 
»Vesel sem, da stojim danes tukaj pred vami. Še posebej zato, ker ste 
generacija, ki jo še poznam. Srečno ste zaključili enega od 
najpomembnejših projektov svojega življenja – delovno dobo. To je 
obdobje, ki je zahtevalo od vas številna odrekanja in prilagajanja. Zdaj 
pride na vrsto vse tisto, za kar do sedaj niste imeli časa ali pa ste preprosto 
prelagali na čas upokojitve.  
 
Morda je zahtevna in odgovorna služba kriva za kakšno vašo sivo las, 
kakšen las manj, morda tudi za kakšen stres. A vsekakor upam, da je bilo 
več tistih lepih, nepozabnih trenutkov. Vi izgubljate dobre vodje (načelnike 
PP), oni pa z vašim odhodom v penzijo izkušene, zanesljive  in zaupanja 
vredne sodelavce. 
 
Mimo je torej obdobje, ko so vam čas in cilje postavljali, pa tudi omejevali, 
drugi. In kar naenkrat morate s časom razpolagati povsem sami. To niti ni 
tako enostavno. Pravijo, da je pozdrav upokojencev »nimam časa« in da 
za Slovence velja rek, »da imamo vsi ure, nimamo pa časa,« kar pa ni res. 
Le naučiti se moramo, kako ga razporediti in kvalitetno preživeti.  
 
Vsak konec pa je vedno začetek nečesa novega. Zato vas vabim, da se 
včlanite v Klub upokojenih delavcev policije. Tu boste srečali svoje bivše 
sodelavce, se lahko družili z njimi in se vključevali v različne dejavnosti 
kluba. Članice in člani kluba so dejavni tako na športnem, kulturnem, 
strokovnem pa tudi družabnem področju. Več o tem si lahko preberete v 
rubriki »novice« na internetni strani kluba. 
 



Sedaj se podajate na novo življenjsko pot, na kateri vam želim veliko 
zdravja, življenje brez stresa in da bi se radi vračali med svoje bivše 
sodelavce. 
 
Srečno … na vaši in morda tudi naši skupni poti in še enkrat lepo vabljeni 
v klub!« so bile zaključne besede Mirka Ploja. 
 

  
 
Sledilo skupno fotografiranje in prijetno obujanje spominov na opravljena 
službena leta ter druženje ob kavici, soku ter slanih in sladkih prigrizkih. 
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