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SVEČANI  NAGOVOR 
predsednika Združenja krščanskih poslovnežev Slovenije, 

ob 90-letnici g. Jožeta Strgarja 
 

Spoštovani udeleženci te svečane prireditve, spoštovani slavljenec, g.Jože Strgar, 

dragi Jože! 

Lepo in v čast mi je spregovoriti ob tako prijetnem dogodku, kot je 90-letnica mojega 

predhodnika v vlogi predsednika Združenja krščanskih poslovnežev, g.Strgarja. Leta 

1991 je bil Jože eden od ustanovnih članov Združenja krščanskih poslovnežev 

Slovenije. Naj navedem, kdo so bili tisti, ki so postavili temelje našemu Združenju: 

g. Pavle Erzin, ki je postal prvi predsednik, g. Miroslav Škufca, ki je bil drugi 

predsednik Združenja, pa g. Branko Gorjan, tedaj tajnik, g. Ivan Kapetanović, 

naš sedanji podpredsednik, g. Anton Rojc naš prvi duhovni asistent ter gospodje: 

prof.dr. Jože Duhovnik, Miroslav Mozetič, Jože Vidmar, Janez Gajšek. Žal sta 

od teh že pogojna g. Erzin in g. Janko Deželak. V letih 1997 in 1998 je bil g. Strgar 

predsednik Združenja, kasneje član Upravnega odbora in zadnja leta aktiven član. 

Sodeloval je z g. Francom Boletom, dr. Janezom Grilom, Matijem Babnikom, 

pa z gospemi Matejo Maček, tajnico, Mileno Škufca in Francko Kosmač, bili sta 

blagajničarki in še z mnogimi drugimi. 

Leta 1998 je g. Strgar vodenje Združenja predal meni. Čeprav je med nama nekaj 

razlike v letih, sva v pogovorih o delu Združenja  vedno govorila isti jezik: da je 

Združenje potrebno v slovenskem družbenem prostoru, da moramo biti v njem 

prisotni in da moramo pritegniti čim več krščanskih poslovnežev.  

Po 20-tih letih po predaji je društvo aktivno, posega v slovenski prostor s svojimi 

dogodki in je prek mednarodnega združenja krščanskih poslovnežev UNIAPAC 

povezana s poslovneži z vsega sveta. Res pa je, da je Združenje potrebno 

pomladitev, da bo pri skoraj tridesetih letih delovanja tako mladostno, kot naš 

današnji slavljenec. 

Upravni odbor Združenja krščanskih poslovnežev Slovenije se je odločil, da g. 

Strgarju v zahvalo za ves trud in vloženo delo ob njegovem visokem jubileju podeli 

naziv »Častni član Združenja krščanskih poslovnežev Slovenije«. Podelitev 

bomo opravili kasneje. 

Jože, želim ti še veliko ustvarjalnih in zadovoljnih let in pri tem obilico božjega 

blagoslova. Še naprej pa bom vesel tvojega sodelovanja v Združenju ter pri 

prizadevanjih za njegovo večjo uveljavitev, da bo seme, ki ste ga zasejali 1991 

postalo močan del slovenske civilne družbe. 


