
OPRAVILI SMO OBRAČUN ZA PRETEKLO LETO 

 

Prišel je čas, ko smo se članice in člani zbrali na zboru in pregledali 

opravljeno delo v preteklem letu. V pričakovanju, kaj nam bo prineslo to 

leto, smo 29. marca 2019 izvedli zbor članov in članic. Želeli smo slišati, 

kaj je bilo storjenega, zato se nas je na zboru, skupaj z gosti, zbralo kar 

82. 

 

 



Uradni pričetek zbora so naznanile fanfare in himna. Uvodoma je 

predsednik kluba Mirko Ploj pozdravil članice in člane, zatem pa goste, in 

sicer: podpredsednika Zveze klubov Slovenije (tudi člana našega 

izvršnega odbora) Jožefa Graha, direktorja Policijske uprave Maribor 

Danijela Lorbka ter kolege s sosednje Republike Hrvaške. 

  

Zatem smo izvolili delovno predsedstvo, ki ga je vodil Avgust Volšek ter 

potrebna delovna telesa in komisije za uspešno izvedbo zbora.  

 

Predsednik verifikacijske komisije Drago Pipuš je poročal, da zbor ni 

sklepčen, saj ni bila prisotna več kot polovica članstva. Zato smo, v skladu 

s pravili kluba, pričetek uradnega dela zbora odložili za 20 minut. V tem 

času je predsednik delovnega predsedstva dal besedo gostom iz 

Čakovca, Varaždina, Krapine ter njihove zveze. Gostje so pozdravili zbor 

članstva ter zaželeli uspešno delo.  

 



 

V nadaljevanju je direktor PU Danijel Lorbek ocenil sodelovanje s klubom 

ter po področjih dela podal kratko oceno varnostnih razmer. 

 

Po njihovem izvajanju je predsednik Volšek ugotovil, da je poteklo dvajset 

minut in da je na zboru navzočih več kot 30 članov, zato je postal zbor 

sklepčen, tako da smo lahko nadaljevali z delom ter veljavno sprejemali 

sklepe. 

 

Potrdili smo predlagani dnevni red, za tem pa je predsednik kluba Mirko 

Ploj podal poročilo o delu v letu 2018. Po posameznih področjih dela je 

izčrpno predstavil dejavnosti članic in članov.  

 

Ugotovil je, da smo naloge, ki smo si jih zastavili v programu, tudi uspešno 

izpolnili. Zahvalil se je vsem za udeležbo na športnih dogodkih, družabnih 

srečanjih ter na izletih. Posebno zahvalo je namenil članom izvršnega 

odbora, ki so delovali timsko in v slogi. 



 

 
 

Finančno poročilo je podal blagajnik Milojko Cerkovnik. Predstavil je 

obsežno delo finančno-materialnega poslovanja kluba, ki mora slediti 

številnim dejavnostim kluba ter finančnim transakcijam. Finančno 

poslovanje kluba je bilo v letu 2018 uspešno in pozitivno.  



Poročilo nadzornega odbora je podala predsednica Jasna Šetar, poročilo 

častnega razsodišča pa Niko Šebart. 

 

Ker razprave po podanih poročilih ni bilo, je predsednik kluba predstavil 

program dela za leto 2019. Prisotni so se s predloženim programom 

strinjali. Blagajnik Milojko Cerkovnik je opisal dejansko finančno stanje 

kluba ter predvidene prihodke in odhodke v letu 2019. 

  
 

V skladu s Pravili kluba je zbor članstva razrešil podpredsednika kluba in 

člana izvršnega odbora Iva Usarja. V izvršni odbor je bila izvoljena Majda 

Bobanec. Razpravljali smo tudi o predlogu Zveze klubov Maksa Perca 

Slovenije o povišanju prispevka Zvezi iz 0,50 evra po članu na en (1) evro. 

Članstvo predloga ni podprlo. O delu in izzivih, ki so pred Zvezo in 

regijskimi klubi je spregovoril Jožef Grah. 

 

Zbor članstva se je strinjal, da Zvezi klubov Slovenije pošljemo predloga 

za priznanja, in sicer za dolgoletnega člana izvršnega odbora in blagajnika 

kluba Milojka Cerkovnika ter člana Antona Tuška. 

 

Širša razprava je potekala glede vsebine novega  navodila o varovanju 

osebnih podatkov in dolžnostih kluba v tej zvezi.  



Vsak udeleženec zbora je prejel nov obrazec pristopne izjave, katero so 

izpolnili ter s tem z lastnoročnim podpisom podali soglasje k uporabi 

osebnih podatkov za potrebe delovanja kluba. 

 

Na zboru so se člani s pomočjo glasovnic tajno opredelili glede nadaljnje 

uporabe imena Klub Maksa Perca Maribor. Večina se je opredelila, da ime 

Maksa Perca še nadalje uporabljamo v imenu kluba. 

 

Pod točko razno je predsednik kluba podal še nekaj obvestil o 

tradicionalnem  srečanju članov Klubov Slovenije, ki bo letos potekalo na 

območju Kopra, in o športnih igrah, ki jih organizira Zveza klubov 

Slovenije. Predsednik je člane pozval k pridobivanju novih članov, 

pogostejšim obiskom pisarne kluba ter obveščanju o spremembi naslova 

bivanja in e-mail naslov. 

 

Po zaključku uradnega dela je sledilo druženje ob malici, sladici in kavici. 

Poskrbeli pa smo tudi za pijačo, tako da nihče ni ostal žejen. Ob zaključku 

smo si zaželeli, da ostanemo zdravi, da se nam udejanjijo želje ter izpolnijo 

pričakovanja, izražena na zboru. 
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