
REDNI LETNI ZBOR ČLANSTVA 

Spet se je zaokrožilo leto med enim in drugim zborom članstva našega 

Kluba. Izvršni odbor je zaključil prvo leto svojega drugega štiriletnega 

mandata. Ob tej priložnosti smo se v petek, 31. marca 2017, zbrali  v veliki 

sejni sobi Kluba PU, na rednem letnem zboru članstva.  

 

Poleg 68-tih članov so, naš zbor članstva, s svojo udeležbo počastili visoki 

gostje: generalni direktor policije g. Marjan Fank, direktor PU Maribor g. 

Danijel Lorbek, predsednik Udruge unutarnjih poslova Varaždin, g. Antun 

Sačić in Jožef Pfeifer iz Udruge unutranjih poslova Čakovec.  

Svečani trenutek za začetek zbora članstva so naznanile fanfare. Sledila 

je himna. Predsednik Kluba je udeležence zbora seznanil, da smo se v 

letu 2016, za vedno poslovili od dvanajstih članov, zato smo njihov spomin 

počastili z minuto molka. 

Sledil je pozdrav članic in članov zbora ter častnih gostov. V nadaljevanju 

so člani zbora izvolili delovno predsedstvo ter ostale organe zbora 

članstva. Za predsednika je bil izvoljen Ivo Usar, kateri se je v svojem 

imenu in imenu članice Ivanke Lunežnik ter člana Stanka Šteinbauerja 

zahvalil za izkazano zaupanje.  



 

Uvodoma je dal besedo častnim gostom, kateri so pozdravili naš zbor, 

nam zaželeli uspešno delo ter predstavili poslanstvo in delo svojih društev 

oziroma služb.   

  

Sledila so poročila predsednika verifikacijske komisije Jožefa Graha, 

predsednika Kluba Mirka Ploja, blagajnika Milojka Cerkovnika, 

predsednice nadzornega odbora Jasne Šetar ter predsednika častnega 

razsodišča Nika Šebarta. 

Predsednik kluba je predstavil pestro in vsestransko dogajanje v klubu v 

obdobju med dvema zboroma. Organizirali smo dvoje dobro obiskanih 

predavanj; s področja prometne varnosti in zdravega načina življenja. 

Organizirali smo športna tekmovanja v šahu, ribolovu, kegljanju in 

streljanju s pištolo. Sodelovali smo na športnih igrah Zveze klubov 

Slovenije, na šahovskem turnirju, ki ga je organiziralo PVD Sever in 

bowlingu, ki ga je organizirala IPA Štajerske. 

Slovesno smo obeležili 45-obletnico delovanja našega Kluba. Mariborčani 

so lahko na Trgu Leona Štuklja prisluhnili koncertu Policijskega orkestra. 

Uradni del slovesnosti, s podelitvijo priznanj, pa je potekal v narodnem 

domu. Družabno srečanje smo pripravili tudi ob mednarodnem dnevu 



žena, ob druženju članov starejših od 70 let ter ob zaključku leta. Skupaj 

z bivšimi, danes še aktivnimi delavci policije, smo praznovali dan policije. 

Izvedli smo volilni zbor članstva. Bili smo na tridnevnem izletu v BIH, na 

enodnevnem izletu v Avstriji – v čokoladnici Zotter ter na štirih enodnevnih 

izletih po Sloveniji, in sicer: v Pomurju, Ribnici na Pohorju, Planici in 

Rogaški Slatini.  

Po podanih poročilih je sledila razprava, v kateri je bilo postavljeno 

vprašanje o virih financiranja Kluba. Predsednik Kluba je v nadaljevanju 

predstavil program dela in finančni načrt za leto 2017. Pod zadnjo točko 

dnevnega reda je zbrane pozval k podajanju pobud in predlogov ter 

posebej predstavil dejavnosti Kluba v mesecu aprilu. Podal je tudi predlog 

kandidatov za delegate, ki bodo, na volilni skupščini Zveze klubov 

Slovenije, 25. 5. 2017 v Ljubljani, zastopali naš Klub. 

 

Predsednik delovnega predsedstva Ivo Usar je predstavil program izleta, 
ki ga Klub organizira 20. 4. 2017 v Velenje in Žalec. 
 
Jožef Grah je prisotne pozval k pridobivanju stanovskih kolegov, ki so se 

upokojili iz vrst Policije oziroma MNZ, vendar se še niso včlanili v naš Klub. 

Po zaključenem uradnem delu smo se družili še ob kosilu, sladici, kavici 

in pijači. 

Razšli smo se z željo, da bi bilo leto 2017 - leto novega zagona, številnih 

idej in ciljev, novih uspehov in pozitivne energije. Bodimo ponosni na naš 

Klub ter ga pomagajmo razvijati in graditi! 
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