
VOLILNI OBČNI ZBOR 2016 
 

V petek, 18. marca 2016 smo v klubu izvedli volilni zbor članstva. 
Članice in člani so se volilnega zbora udeležili v velikem številu. Zbralo 
se nas je kar 90. S svojo prisotnostjo so naš zbor počastili tudi gostje: 
Niko Jurišič, predsednik in Zdenko Renko, podpredsednik Zveze klubov 
Slovenije ter pomočnik direktorja PU Maribor Rafael Viltužnik. Z nami so 
bili tudi kolegi iz Republike Hrvaške in sicer: Dragutin Bajsič iz Čakovca 
in Bojan Sambolec iz Varaždina ter Jože Pfeifer predsednik njihove 
zveze društev.  
 

  
  

Predsednik kluba Mirko Ploj je uvodoma pozdravil goste ter predlagal v 
izvolitev člane delovnega predsedstva. Zbor je vodil Ivo Usar, člana pa 
sta bila Mira Marin in Avgust Lah. Po njihovem prevzemu vodenja 
občnega zbora so spregovorili gostje. Niko Jurišič je predstavil delo 
zveze ter pohvalil delo našega kluba. Posebej je izpostavil priprave na 
podpis načrta dela Zveze klubov Slovenije za leto 2016 ter sporazuma o 
medsebojnem sodelovanju z Generalno policijsko upravo.   
 

Rafael Viltužnik je predstavil delo in uspehe policistov in kriminalistov v 
letu 2016 na območju PU Maribor. O oblikah konkretnega sodelovanja 
sta govorila predstavnika društev upokojenih delavcev MNZ iz Čakovca 
in Varaždina. 
 

  
 



Mirko Ploj je zbranim predstavil poročilo o delu kluba v letu 2015. Nanizal 
je konkretne podatke o strokovnih in družabnih srečanjih, o izletih, 
športnih dejavnostih ter drugih oblikah povezovanja in sodelovanja. Za 
dobro sodelovanje se je posebej zahvalil članom izvršnega odbora in 
vodstvu Policijske uprave. Zbrani so prisluhnili poročilu o finančnem 
poslovanju kluba v letu 2015, katero je podal blagajnik Milojko Cerkovnik.  
Poročila o svojem delu in ugotovitvah sta podala tudi člana nadzornega 
odbora in častnega razsodišča. 
 

V razpravi so o delu kluba spregovorili tudi člani in članice: Avgust 
Volšek, Cvetka Vidmar in Milka Žagar. Pohvalili so delo in dejavnosti 
izvršnega odbora kluba ter jim podelili unikatna darila.  
 

  
 
Zbor članov je zatem razrešil dosedanje organe kluba ter izvolil nove. 
Stari novi predsednik je postal oziroma ostal Mirko Ploj. Člani Izvršnega 
odbora so: Ivo Usar, Mira Kočić, Milojko Cerkovnik, Drago Pipuš, Jožef 
Grah in Bojan Lunežnik. Predsednik se je zahvali za zaupanje ter člane 
občnega zbora seznanil s programom dela ter finančnim načrtom za leto 
2016. 
 

Na koncu smo članstvo seznanili še s konkretnim programom strokovne 
ekskurzije, ki jo načrtujemo, z načinom plačevanja članarine za leto 2017 
ter o novih pravilih finančnega poslovanja preko vezane knjige računov 
in aplikacije »mini blagajna«. Vse smo povabili tudi na srečanje članov 
Zveze klubov Slovenije 2. junija in praznovanje 45-obletnice našega 
kluba. 
 
Po uradnem delu občnega zbora smo se družili ob kosilu in pijači, obujali 
spomine in skupaj načrtovali za v naprej. 
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