
NAGOVOR NOVEGA PREDSEDNIKA KLUBA 
 
Spoštovane članice, spoštovani člani - 
zahvaljujem se vam za izkazano zaupanja. Skupaj z vami se bom trudil, da bom vaše 
zaupanja tudi upravičil. Zavedam pa se, da sam - brez vas - ne bom mogel  storiti 
ničesar. 
 
Nič se ni z nami začelo in nič se z nami tudi ne bo končalo, zato bom nadaljeval z 
dejavnostmi vodstva Kluba, ki je danes zaključilo svoje delo. V imenu vseh članov 
Kluba – se vam zahvaljujem za vso vašo energijo, odrekanja, delo – skratka za vse 
dobro, kar ste storili v dobrobit nas – članov Kluba. Res vsakomur posebej in vsem 
skupaj še enkrat hvala in hkrati prošnja za nadaljnje aktivno sodelovanje v Klubu. 
 
Iskreno čestitam novo izvoljenim članom izvršnega odbora, nadzornega odbora in 
častnega razsodišča. Naj za vse nas velja, da je »več vredno to, kar je narejeno, kot 
to kar je izrečeno«. 
 
Bodimo ambasadorji svojih stanovskih kolegov, nosimo dober glas o poklicu in naših 
zanamcih. Čeprav prihajamo iz različnih poklicev in različnih delovnih mest, a nam je 
skupno vsem, da smo svojo aktivno – delovno in življenjsko obdobje - preživeli v PU.  
 
Naj se naš glas sliši tudi, ko bo želela Vlada jemati ali zmanjševati že pridobljene 
pravice našim aktivnim stanovskim kolegom, kakor seveda tudi nam - upokojencem.   
 
Mi nismo tisti, ki bi le govorili o moralnih vrednotah ali njihovi krizi, temveč tisti, ki te 
vrednote živimo. Mi smo in bomo tudi v prihodnje ostali vzgled generacijam, ki 
prihajajo za nami. Prihodnost pripada tudi nam. Zbrani združujemo znanje, izkušnje, 
modrost, pa tudi lepe spomine. Mi ne smemo biti problem te družbe, temveč rešitev s 
svojo zrelostjo in odgovornostjo. 
 
Voditi Klub upokojenih delavcem MNZ Maribor – na prvi pogled zgleda - ni dovolj 
mikavno, čeprav nas je veliko, ki imamo enak status, status upokojenca in smo si ta 
status »pridelali« v Policiji. Res pa je, da veliko stanovskih kolegov najde svoje 
interese v različnih društvih, največkrat kar v svojem domačem kraju. Zato moramo 
krepiti naše sodelovanje. V našem Klubu je dobrodošel vsak, ki bi želel znotraj Kluba 
razvijati in uresničevati svoje interese.  
 
Cilji našega Kluba so jasni, zato nam bo vsaka vaša ideja, pobuda ali predlog še 
kako pomagala. Delati moramo skupaj, z razumevanjem in spoštovanjem. Veliko še 
imamo napisati v svojo knjigo življenja, pa tudi v program dela Kluba.  
 
Prihodnost pripada hrabrim – torej nam mladim po srcu! Vse dobro vam želim.  
 
 
                                                                                               Predsednik Kluba 
                                                                                                      Mirko Ploj 
 
 


