
OBČNI ZBOR ČLANOV KLUBA 
 
Spet je leto naokoli, in s tem se je spet vse zaokrožilo, konec se je 
dotaknil spet začetka in zarisali smo novo pot. Tako smo se tudi članice 
in člani Kluba »Maksa Perca« Maribor, 27. marca 2014, zbrali na 
vsakoletnem občnem zboru, z namenom, da se seznanimo z delom 
Kluba v preteklem letu in da postavimo cilje za v naprej. Zbralo se nas je 
66 članov, na našem tradicionalnem kraju, v veliki sejni sobi Kluba PU, v 
Marčičevi ulici 1.  
 

   
 
Pričetek zbora je napovedal predsednik Kluba, ki je uvodoma pozdravil 
vse prisotne, še posebej direktorja policijske uprave (PU) Maribor 
Danijela Lorbka, ki se je prijazno odzval našemu povabilu. Takoj za tem 
smo izvolili organe, potrebne za normalen potek, občnega zbora. 
Delovno predsedstvo je vodil Niko Šebart, člana sta bila Angelca Testen 
in Jože Komočar. 
 
V času, ko smo čakali na sklepčnost občnega zbora, nas je direktor PU 
seznanil z oceno varnostnih razmer na območju PU ter z uspehi dela 
naših nekdanjih sodelavcev oziroma mlajših kolegov, na različnih 
področjih policijskega dela. Z zanimanjem smo mu prisluhnili, na koncu 
pa smo mu člani,  zastavili še vrsto zanimivih vprašanj. 
 
Ko je verifikacijska komisija, katero je vodil Jožef Grah, poročala, da je 
občni zbor sklepčen, je predsednik Kluba podal poročilo o dejavnostih 
članic in članov v preteklem letu. Povedal je, da smo v letu 2013 
tekmovali, se družili, obujali spomine in občudovali lepote naše ožje 
domovine. Članke o svojih aktivnostih smo sproti objavljali na internetni 
strani našega kluba, natisnili pa smo tudi Bilten, v katerem so 
predstavljene dejavnosti našega kluba, v letu 2013.  
 
 



Naš Klub je na dan, 31. 12. 2013, štel skupaj 252 članov. V letu 2013 se 
je na novo včlanilo 17 članov. V nadaljevanju je opisal naša skupna 
srečanja, praznovanja in izlete. Posebej je orisal udeležbo naših članov 
na različnih športnih tekmovanjih ter predstavil njihove športne dosežke. 
Z zadovoljstvom je povedal, da je Izvršni odbor kluba pripravil in sprejel 
tudi vse potrebne pravne akte.  
 
»Vsem vam – članice in člani – še posebej pa Izvršnemu odboru kluba 
se iskreno zahvaljujem za tako pestro dogajanje v našem klubu. Da smo 
vse to delo opravili je sedaj lahko reči, ampak samo od sebe se ne 
naredi nič. Seveda pa o vseh teh uspehih ne bi mogli govoriti, če nam pri 
tem ne bi pomagala PU Maribor oziroma njen direktor, kateremu se za 
vse iskreno zahvaljujem. Dejstvo pa je, da smo upokojeni delavci tudi 
svojevrstni ambasadorji PU in ponosni smo na delo in uspehe svojih 
zanamcev«. 
 
Ob koncu je, kot že mnogokrat prej, poudaril, da brez sodelovanja 
članstva, ne bi mogel nizati uspehov Kluba in ne predstavljati tako pisane 
palete izvedenih dejavnosti. 
 
Blagajnik kluba Milojko Cerkovnik je podal finančno poročilo kluba za leto 
2013, v odsotnosti predsednice nadzornega odbora Majde Župevc, pa je 
član tega odbora Peter Golob predstavil še poročilo nadzornega odbora. 
 

     
 
Po podanih poročil je stekla razprava, v kateri so člani poudarili 
pomembnost delovanja Kluba za upokojene delavce ter kot prioritetno 
nalogo izpostavili pridobivanje novih članov, mlajših upokojencev policije. 
 
Predsednik kluba je zbranim predstavil še program dela kluba za leto 
2014 ter okvirni finančni načrt za tekoče leto. 
 
 



Sledila je podelitev priznanj. Majhno pozornost za veliko hvaležnost smo 
namenili našim članicam, ki so ob praznovanjih mednarodnega dneva 
žena, razstavile in na ogled postavile svoje umetnine, ki jih ustvarjajo kot 
ljubiteljske slikarke ali kot mojstrice različnih ročnih spretnosti. V zahvalo 
in v spomin smo jim poklonili knjigo s posvetilom (zbirko pesmi) – naše 
članice Bernarde Uršič – z naslovom: Skrhana kosa. Zbirko pesmi smo 
podelili: Zdenki Volšek in Cvetki Vidmar. Članici Katici Gmajner in Mariji 
Lah, pa bomo, zaradi njune odsotnosti, knjigi izročili ob naslednji 
priložnosti. 
 

     
 

Pisno zahvalo in fotografijo z našega jesenskega izleta smo izročili 
županu občine Šentilj Edvardu Čagranu, kateri se nam je na občnem 
zboru tudi pridružil. Zahvalil se je za prejeto priznanje ter nas povabil, da 
njegovo občino še obiščemo. 
 

     
 

Plaketo za zasluge smo podelili Milojku Cerkovniku, blagajniku in članu 
Izvršnega odbora kluba za njegovo večletno aktivno in uspešno delo.  
 

Na koncu uradnega dela občnega zbora je predsednik kluba prisotne 
seznanil še z dejavnostmi, ki jih načrtujemo v naslednjem mesecu.  
 

Sledilo je druženje ob kosilu, sladici, kavici in pijači. 
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