
SEJA ZVEZE KLUBOV 
 
V četrtek, 29. marca 2012 sta se Mirko Ploj, predsednik Kluba in Milojko Cerkovnik, 
član izvršnega odbora Kluba upokojenih delavcev MNZ Maribor ter predsednik 
nadzornega odbora Zveze klubov, udeležila seje izvršnega odbora Zveze Klubov 
upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca Slovenije. 
 

 
Seja je potekala v Galeriji, v Kotnikovi ulici v Ljubljani.  
 
 
Uvodoma je zbranim spregovoril Srečko Jarc, predstavnik MNZ, pooblaščenec za 
sodelovanje z društvi in združenji. Predstavil je aktivnosti MNZ, ki zadevajo Klube 
upokojenih delavcev ter pojasnil kaj na tem področju prinašajo novi zakoni, ki so v 
fazi medresorskega usklajevanja. Predstavniki Klubov smo želeli izvedeti kako se bo 
v prihodnje izvajal Sporazum o medsebojnem sodelovanju? Odgovor je bil, da na 
področju sodelovanja med MNZ/Policijo ter Klubi oziroma Zvezo klubov ne bo 
bistvenih sprememb oziroma bodo te celo na bolje. 



 
Predsednik Zveze klubov Niko Jurišič in Srečko Jarc, predstavnik MNZ. 
 
V nadaljevanju je Robert Gorjan, predstavnik sveta Zavoda SPIZ predstavil nekatere 
podatke o pokojninah ter razmerja med zavezanci in upokojenci. Vsem prisotnim so 
bile predstavljene še konkretne naloge, ki izhajajo iz projekta za skladni razvoj 
dolgožive družbe, katere partner je tudi Zveza klubov. 
 

 
Robert Gorjan, predstavnik sveta zavoda SPIZ (drugi z leve). 
 
Predsednik Zveze klubov Niko Jurišič je opravil pregled realizacije sklepov iz prejšnje 
seje izvršnega odbora Zveze ter spregovoril o realizaciji konkretnih nalog v letu 2011. 
Po pregledu finančnega poslovanja je svoje poročilo podal tudi nadzorni odbor, 
katerega predsednik je naš član Milojko Cerkovnik. 



 
Milojko Cerkovnik je podal poročilo nadzornega odbora. Ob njem  
tajnica Zveze klubov Milena Mišetič. 
 
V nadaljevanju je Niko Jurišič predstavil Letni načrt sodelovanja z MNZ za leto 2012 
ter finančni načrt za tekoče leto.  
 
32. športne igre upokojenih delavcev iz posameznih Klubov bodo organizirane v PA 
Tacen, 26. maja 2012. 
 
Klub upokojenih delavcev Kranj bo ob koncu maja ali v začetku junija 2012 
organiziral tenis turnir. Pričakujejo, da se tekmovanja udeležita iz vsakega Kluba vsaj 
po dva (2) tekmovalca. 
 
Vsakoletno družabno srečanje vseh članov Klubov bo 15. junija 2012 v Novi Gorici. 
 
Zveza Klubov bo organizirala usposabljanje organizatorjev izletov (predsednikov 
komisij), računalniško usposabljanje predsednikov oziroma tajnic Klubov ter 
usposabljanje praporščakov. 
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