
KONEC SE JE SPET DOTAKNIL ZAČETKA –  
ZBOR ČLANSTVA 
 
V petek, 23. marca 2018, smo se člani Kluba Maksa Perca Maribor zbrali 

v veliki sejni sobi Policijske uprave (PU) Maribor, kjer smo izvedli zbor 

članov. 

 

Na občnem zboru se nas je zbralo 66 članov ter 5 gostov. Vabilu so se 

odzvali: direktor PU Maribor Danijel Lorbek ter stanovski kolegi iz R 

Hrvaške: Jožef Pfeifer, predsednik županijske zveze, Stjepan Baksa, 

predsednik udruge Varaždin in Stjepan Šegović, član upravnega odbora 

udruge Varaždin ter Tihomir Dominić, podpredsednik udruge Čakovec. 

 



 

Za uspešen potek in izvedbo zbora smo izvolili njegove organe, in sicer za 

predsednika delovnega predsedstva Iva Usarja, za članico Miro Kočić in 

za člana Štefana Gačnika. Za zapisnikarico je bila izvoljena Majda 

Bobanec, za overoviteljici zapisnika pa Zvezdana Kompara in Slavica 

Mrovlje. Verifikacijsko komisijo je vodil Avgust Volšek, člana pa sta bila 

Cvetka Vidmar in Branko Rokavec. 

Uvodoma je direktor PU zbrane seznanil z rezultati in uspehi dela 

policistov na območju Policijske uprave Maribor. Seznanjeni smo bili, da 

so varnostne razmere ugodne in da je Maribor s širšim območjem varno 

mesto.  

Zatem so pozdravne besede izrekli gostje iz R Hrvaške. 

Predsednik kluba Mirko Ploj je prisotne seznanil z delom kluba v letu 2017. 

Izpostavil je meritve krvnih vrednosti, katerih se je udeležilo veliko število 

članic in članov. V mesecu aprilu smo organizirali srečanje s prvim 

predsednikom R Slovenije Milanom Kučanom, v novembru pa strokovno 

predavanje o vlogi organov za notranje zadeve v procesu osamosvajanja. 

Organizirali smo štiri družabna srečanja in praznovanja (mednarodni dan 

žena, zbor članstva, skupno praznovanje jubilantov, prednovoletno 

srečanje) ter sodelovali na volilni skupščini Zveze klubov Slovenije in 

praznovanju dneva policije.  



 

 

Za prijetno druženje in sprostitev smo organizirali šest izletov, katerih se 

je udeležilo veliko število članov. Odpravili smo se v dolino hmelja, v Belo 

krajino, v Čakovec, na tridnevno ekskurzijo v R Srbijo, v slovenske gorice 

in v Ljubljano. Trudimo se, da bi bil vsak izlet posebno doživetje, ki bi nam 

ostalo še dolgo v spominu. 

Dejavni smo bili tudi na športnem področju. Sodelovali smo na športnih 

igrah Zveze klubov  Slovenije, na prvenstvu v šahu, organizirali smo turnir 

v šahu, v športnem ribolovu in vaje v streljanju s pištolo. V vseh športnih 

panogah so naši člani dosegli zavidljive rezultate. 

Izpostavil je tudi odlično sodelovanje s PU Maribor ter vsemi društvi, ki 

delujejo v okviru PU Maribor. Za izjemen trud in požrtvovalno delo se je 

zahvalil članom izvršnega odbora ter vsem članicam in članom kluba. 

Dejal je: »Ugotavljam, da je naša skupaj prehojena pot – pot polna 

uspehov in lepih spominov, na kar smo lahko upravičeno ponosni. Iskreno 

se zahvaljujem vsem vam, ki ste s svojo dobro voljo, svojimi dejanji in po 

svojih močeh prispevali k uspehih kluba«. 

Blagajnik kluba Milojko Cerkovnik je podrobno predstavil finančno 

poročilo, iz katerega so razvidni prihodki pa tudi odhodki vseh finančnih 

sredstev kluba v preteklem letu.  



Poročilo nadzornega odbora je podala predsednica odbora Jasna Šetar. 

Častno razsodišče se v preteklem letu ni sestalo, ker za to ni bilo nobene 

potrebe, je povedal njen predsednik Niko Šebart.  

V nadaljevanju je predsednik kluba prisotne seznanil z načrtom dela za 

leto 2018. Tudi v tem letu bomo iskali tiste teme, ki nas bodo zanimale in 

nam bodo cenovno dostopne. To pa velja tako za strokovna predavanja, 

izlete in družabna srečanja. Nadaljeval je s podajo finančnega načrta za 

leto 2018. Glede na sredstva, ki jih zberemo s članarino in donatorskimi 

sredstvi, je obljubil, da bomo z zbranimi sredstvi ravnali varčno in 

gospodarno ter jih trošili racionalno in odgovorno. 

Sledila je podelitev pisnih zahval. Letos smo pisno zahvalo podelili Cvetki 

Knuplež za dolgoletno pomoč in sodelovanje s klubom ter Osnovni šoli 

Prežihovega Voranca za sodelovanje ob praznovanju mednarodnega 

dneva žena. 

 

Na koncu je predsednik kluba prisotne pozval k pridobivanju novih članov  

in plačilu letne članarine ter jih seznanil z izletom, ki ga v mesecu aprilu 

organiziramo v Prekmurje. Zbrali pa smo tudi podatke zainteresiranih za 

nabavo polo majic z logotipom kluba. 



 

Bodimo še naprej aktivni ter sooblikujmo in pišimo zgodbe kluba skupaj. 
Hvala vsem članom, ki ste se udeležili letošnjega zbora, hvala za prijetno 
vzdušje ter hvala Policijski upravi Maribor za podporo pri izvedbi dogodka.  
 

Na svidenje prihodnje leto! 
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