VOLILNI ZBOR ČLANSTVA
V petek, 28. februarja 2020 se je sestal zbor članov Kluba Maksa Perca
Maribor. To je bil naš redni, a hkrati volilni zbor. Srečali smo se člani ter
izvolili vodstvo, sprejeli program dela in odločili o vseh najpomembnejših
vprašanjih glede delovanja kluba. Tokrat se je na zboru zbralo 63 članic in
članov.

Fanfare so naznanile uradni pričetek, prisluhnili pa smo tudi himni.
Zbor je otvoril predsednik kluba Mirko Ploj, ki je pozdravil članice in člane.
Poseben pozdrav je namenil gostom: direktorju policijske uprave Maribor
mag. Aleksandru Thalerju, stanovskima kolegoma iz Udruge Čakovec ter
podpredsedniku Zveze klubov Slovenije. Izvolili smo delovno predsedstvo,
verifikacijsko komisijo, zapisnikarico ter dva overovitelja zapisnika.

Vodenje zbora je prevzel Avgust Volšek skupaj s članico Cvetko Vidmar
in članom Ivanom Žebelo. Sprejeli smo predloženi dnevni red zbora.
V nadaljevanju so dobili besedo gosti. V imenu Udruge Čakovec je zbor
pozdravil Josef Pfeifer. Jožef Grah je članstvo nagovoril v imenu zveze.

Direktor PU je ob slikovni predstavitvi spregovoril o organizaciji in delu
Policijske uprave. Njegova predstavitev je pritegnila pozornost vseh
zbranih, saj smo kot upokojeni delavci policije slišali veliko novega in
zanimivega.

Ko je predsednik verifikacijske komisije Drago Pipuš podal poročilo o
sklepčnosti zbora, so besedo dobili poročevalci.
Poročilo o delu kluba je predstavil predsednik. Člani so lahko slišali, da
smo bili zelo aktivni na družabnem in športnem področju. Organizacija
ekskurzij pa nam je omogočila, da smo si lahko ogledali številne
znamenitosti in lepote Slovenije. S stanjem na področju financ nas je
seznanil blagajnik Milojko Cerkovnik. Predsednica nadzornega odbora
Jasna Šetar je podala ugotovitve nadzornega odbora, Niko Šebart pa je
poročal o delu častnega razsodišča.

K podanim poročilom je svoj prispevek dodal še član izvršnega odbora
Jožef Grah, na kar je zbor vsa poročila soglasno sprejel in potrdil.
Predsednik zbora je pojasnil, da smo šli letos v široko razpravo z
namenom pridobitve novih ljudi (novih obrazov) za organe kluba.

Vsem članicam in članom smo na dom po redni pošti ali po elektronski
pošti poslali obrazec ter vas zaprosili, da predlagate nove člane organov
kluba. Še najbolj smo pričakovali, da bo kdo sam izrazil željo, da bi želel
sodelovati v organih kluba. Upali smo, da je pred nami leto sprememb.
Članom izvršnega odbora kluba se je namreč iztekel štiriletni mandat.
Imenovali smo tudi kandidacijsko komisijo, ki je zbrala in pregledala
prejete predloge članstva toda novih imen ni bilo. Zbor članstva se je
soglasno odločil, da volitve organov kluba izpeljemo javno z dvigovanjem
rok.
Tako je bila zboru v izvolitev predlagana zaprta lista kandidatov za izvršni
odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče. Glede na podani predlog smo
listo kandidatov soglasno potrdili in s tem izvolili nove organe kluba.
Novi (stari) predsednik je zbor seznanil z nalogami, ki jih je »stari« izvršni
odbor zapisal v predlog programa dela za leto 2020. Blagajnik kluba je
finančno ovrednotil predstavljene naloge in ugotovil, da jih bomo tudi s
tega stališča sposobni uresničiti. Tako vsebinski kot finančni načrt dela za
leto 2020 smo člani zbora soglasno potrdili.
Izvršni odbor kluba je predlagal, da se na zboru podeli zlata plaketa
dolgoletnemu članu izvršnega odbora Ivu Usarja ter Tjaši Pagon za
vsakoletno izdelavo poročila o finančnem poslovanju našega kluba za
FURS in AJPES. Pisna zahvala se podeli Damjanu Frajzmanu, za pomoč
klubu pri organizaciji tekmovanja v bovlingu in osnovni šoli France
Prešeren za pomoč pri organizaciji slovesnosti ob mednarodnem dnevu
žena.

Na koncu je predsednik podal nekaj obvestil, članice povabil na prireditev
ob mednarodnem dnevu žena, vse ostale pa na prvi pomladanski izlet.
V imenu celotnega zbora se je, članom izvršnega odbora, za opravljeno
delo zahvalila Cvetka Vidmar. Zaželela jim je veliko delovnega elana v
dobrobit celotnega članstva.
Novo izvoljeni člani izvršnega odbora se vsem članicam in članom
zahvaljujemo za izkazano zaupanje ter obljubljamo, da se bomo po svojih
močeh trudili tudi v naprej. Klub ima trdne temelje in je prepoznaven.
Preveva nas občutek, da smo postorili kar nekaj dobrega za klub in
njegove člane.
Po zaključenem uradnem delu je sledil sproščeni del s pogostitvijo.
Nazdravili smo ter si zaželeli veliko zdravja. Sledila je malica s sladico in
kavico.
To pa je bila odlična priložnost, da so člani kluba lahko izmenjali svoje
ideje, kovali načrte za v naprej, se družili ter obudi prenekateri spomin.
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