
NOVO VODSTVO ZVEZE 
(Maribor je dobil podpredsednika Zveze klubov Slovenije) 
 

V četrtek, 25. maja 2017, s pričetkom ob 9. uri je v prostorih Društva vojnih 
invalidov Slovenije, v Ljubljani, potekala redna volilna skupščina Zveze 
klubov upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca. Glede na število članov 
našega Kluba je na skupščini sodelovalo šest (6) delegatov, in sicer: 
Zvezdana M. Kompara, Mira Kočić, Jožef Grah, Majda Bobanec, Ivo Usar 
in Mirko Ploj. Na skupščini je sodeloval tudi predsednik nadzornega 
odbora Zveze klubov Slovenije Milojko Cerkovnik. 
 
V delovno predsedstvo je bila izvoljena Zvezdana M. Kompara, za 
zapisnikarico pa tajnica našega Kluba Mira Kočić. Redno volilno skupščino 
je napovedal predsednik Zveze Niko Jurišič, ki je po izvolitvi organov 
skupščine vodenje le-te predal delovnemu predsedstvu. 
 

  
 
Delegati skupščine so, na predlog našega Kluba, soglasno potrdili 
spremembo Pravil Zveze klubov Slovenije, ki se nanaša na vodstvo 
Zveze, in sicer na drugega podpredsednika. Na naš predlog ima Zveza 
klubov Slovenije sedaj dva podpredsednika.  
 

  
 



Zatem je predsednik Zveze Niko Jurišič podal poročilo o delu in finančno 
poročilo Zveze za zadnje mandatno obdobje. Milojko Cerkovnik, 
predsednik nadzornega odbora, je podal poročilo nadzornega odbora; 
Alojz Sopčić pa poročilo častnega razsodišča. Sledila je razprava, v kateri 
so člani izpostavili problematiko financiranja praznovanja dneva policije, 
problematiko počitniških kapacitet ter pobudo o ureditvi partnerskega 
odnosa z Zvezo društev upokojencev Slovenije. Izrazili so željo po boljšem 
informiranju članstva ter vprašali kdaj posameznega člana imenovati za 
častnega člana kluba. 
 
Delegati skupščine so razrešili prejšnje vodstvo Zveze ter izvolili novo. 
Predsednik Zveze klubov Slovenije je (p)ostal stari-novi predsednik Niko 
Jurišič in podpredsednik Zdenko Renko iz Gorenjske. Novi podpredsednik 
Zveze pa je postal Jožef Grah iz našega Kluba. Tajnica Zveze ostaja 
Milena Mišetič. 
 
Predsednik Niko Jurišič je zbranim predstavil izhodišča za program dela v 
naslednjem mandatnem obdobju ter predlog financiranja Zveze. 
 
Na zaključku skupščine se je za zaupanje zbranim delegatom zahvalil 
novo izvoljeni podpredsednik Jožef Grah. Mirko Ploj je novo izvoljenemu 
vodstvu Zveze zaželel veliko delovnih uspehov, vsem ostalim pa veliko 
zdravja. K večjim aktivnostim je pozval tudi predsednike regionalnih 
Klubov Zveze. Prisotne je povabil v Maribor, kjer bo 6. junija 2017, 
potekala okrogla miza z naslovom »Varnost nekoč in danes«. 
 
Hvala vsem delegatkam in delegatom za vaš čas, potovanje v Ljubljano 
ter odlično opravljeno zaupano dolžnost v imenu vseh naših članov. 
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