
SREČANJE UPOKOJENIH DELAVCEV NA PP RUŠE 
 
V torek, 28. 2. 2012 so se upokojeni delavci MNZ/Policije, ki stanujejo na območju 
Policijske postaje (PP) Ruše zbrali v sejni sobi te enote. Tja sta jih povabila 
predsednik Kluba upokojenih delavcev MNZ »Maksa Perca« Maribor Mirko Ploj in 
komandir PP Ruše Aleš Hanžekovič. Lepo število zbranih je potrdilo, da je med 
nami še živa nekdanja tovariška povezanost in stanovska pripadnost.  
 

 
Zbrani so prisluhnili komandirju PP Ruše Alešu Hanžekoviču. 
 
 
Mirko Ploj je zbranim podrobno opisal nastanek in delovanje Kluba upokojenih 
delavcev v Mariboru. V besedah jih je »popeljal« skozi program dela Kluba ter ob tem 
prisotne pozval, da podajo svoje ideje in predloge ter da potem pri njihovem 
uresničevanju tudi sodelujejo. Seznanil jih je z internetno stranjo Kluba, sedežem 
Kluba, kontaktnimi imeni in telefonskimi številkami ter pristopno izjavo in članarino. 
 
Komandir PP Ruše je izčrpno in primerjalno podal oceno varnostnih razmer. Ugotovili 
smo, da je območje PP Ruše varno. V nadaljevanju je zelo prepričljivo odgovarjal na 
številna vprašanja prisotnih. Po uradnem delu druženja smo si skupaj ogledali še 
delovne prostore policistov.   
 



 
Člani Kluba so se zbrali v sejni sobi na PP Ruše. 
 
 
Pridobili smo nekaj novih članov. Člani Kluba pa so druženje izkoristili tudi za plačilo 
letne članarine. Olgo Majerič so izbrali za svojo predstavnico na območju PP Ruše, 
katera jih bo kot predsednica pododbora zastopala v širši sestavi izvršnega odbora 
Kluba.  
 
Zbrani so se ob kavici zadržali v daljšem sproščenem pogovoru, v katerem so skupaj 
delili spomine iz svojih aktivnih delovnih dni. Ob koncu je predsednik Kluba izrazil 
željo po krepitvi sodelovanja med upokojenimi in aktivnimi delavci ter zaključil z 
besedami: »Tisti, ki ne spoštuje dela svojih predhodnikov, ne more pričakovati, da 
bodo drugi spoštovali njegovo delo!« 
 
Našemu gostitelju komandirju Alešu Hanžekoviču in njegovim sodelavcem PP Ruše 
izrekam zahvalo za gostoljubnost. 
 



 
Še skupinska fotografija pred Policijsko postajo Ruše. 
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