
REDNI LETNI ZBOR ČLANSTVA 

V veliki sejni sobi Policijske uprave Maribor je v petek, 25. marca 2022,  

slovenska himna naznanila slovesen pričetek rednega letnega zbora 

članstva Kluba upokojenih delavcev Ministrstva za notranje zadeve 

Maribor.  

Na zboru se je zbralo 45 članic in članov, ki so bili že dolgo časa v 

pričakovanju srečanja v živo. Zaradi ukrepov za preprečevanje in 

omejevanje širjenja  korona virusa, se nismo družili, pa tudi zbore članstva 

smo, v teh s korono zaznamovanih letih, opravili zgolj virtualno. 

 

Poseben pomen našemu zboru članstva so dali prisotni gostje, in sicer 

direktor PU Maribor mag. Donald Rus, predstavnika Društva upokojencev 

Policijske uprave Čakovec in Varaždin ter podpredsednik Zveze klubov 

Slovenije Jožef Grah.  

 

 

 

 



    

Gostje so zbrane pozdravili, jim zaželeli uspešno delo ter izpolnitev 

zastavljenih ciljev in programa, ki naj bo brez zdravstvenih omejitev.   

   

V uvodnem slavnostnem delu zbora članstva so za kulturni program 

poskrbele učenke Osnovne šole France Prešeren iz Maribora pod 

vodstvom učiteljice, mentorice go. Metke Kuraj. Ubrano so zapele himno, 

slišali pa smo tudi violino, klavir in recital. 

    

 
 



Predsednik kluba Mirko Ploj je ob pričetku zbora, ki je potekal prav na 
materinski dan, spregovoril o pomenu praznika mater ter spomnil na 
Pavčkov rek “Mama je ena sama, dana za srečo in na veselje. Prava. In 
ena sama. Za vse življenje.” V imenu moških je članicam ob prazniku 
izrekel iskrene čestitke. Ker so rože, še vedno prve na spisku daril za 
materinski dan, smo jim tudi mi podarili večcvetni nagelj. 
 
Zbor članstva je izvedlo delovno predsedstvo, ki ga je vodil Avgust Volšek, 
ob članici Jasni Šetar in članu Štefanu Gačniku. Izvolili smo organe zbora 
ter pričeli s podajo poročil. Poročilo o delu kluba v letu 2021 je podal 
predsednik Mirko Ploj. Izpostavil je slovesnost ob 50. obletnici delovanja 
našega kluba (2. junija 2021), ki smo jo, klub omejitvam, zaradi korona 
virusa, uspešno izpeljali. Ob tej priložnosti je na Trgu Leona Štuklja 
nastopil tudi policijski orkester. Policijska uprava Maribor je ob 
praznovanju dneva policije, v mesecu junija 2021, za širjenje varnostne 
kulture, za zasluge in prispevek k razvijanju in krepitvi varnosti, podelila 
srebrni znak policije tudi našemu klubu. 
 
V zadovoljstvo članstva smo organizirali tudi tri izlete, in sicer v Oplotnico 
(na Pohorje), v Pomurje in Kamnik. Udeležili smo se tudi tradicionalnega 
srečanja članov Zveze klubov Slovenije, ki je bilo organizirano v Lescah 
na Gorenjskem. Zunaj na prostem smo, na območju Mestne četrti 
Magdalena, organizirali predstavitev avtobiografske knjige Mirka Ploja, 
katero je ob avtorju predstavil pisatelj Tone Partljič. 
Na športnem področju smo organizirali tradicionalno ribiško tekmovanje 
za pokal Kluba Maksa Perca Maribor ter sodelovali na dveh ribiških 
tekmovanjih v Sloveniji in na Hrvaškem. 
 
Sledilo je finančno poročilo, ki ga je predstavila tajnica kluba Majda 
Bobanec. Poročilo nadzornega odbora je podala Jasna Šetar, poročilo 
častnega razsodišča pa Irma Kozar. 
Po podanih poročilih smo sprejeli še program dela kluba za leto 2022 in 
finančni plan.  
Za volilni skupščino Zveze klubov Slovenije, ki bo v mesecu maju na 
Gorenjskem, smo izvolili pet zastopnikov kluba, in sicer: Mira Kocbeka, 
Jožeta Kušarja, Majdo Bobanec, Milojka Cerkovnika in Bojana Lunežnika. 
V primeru, da se kdo od imenovanih skupščine ne bo mogel udeležiti sta 
nadomestna člana Avgust Volšek in Drago Pipuš. 
 
Za pomemben prispevek k delovanju kluba smo, na predlog izvršnega 
odbora kluba, podelili priznanje Majdi Bobanec, Miri Marin, Viktorju 
Pilingerju in Milanu Traperju. 
 

https://trgovina.sanjski-sopek.si/produkt-kategorija/darila/darila-za-materinski-dan/?utm_source=februar-24h&utm_medium=arhiv&utm_campaign=materinski-dan-v-sloveniji-in-svetu
https://trgovina.sanjski-sopek.si/produkt-kategorija/darila/darila-za-materinski-dan/?utm_source=februar-24h&utm_medium=arhiv&utm_campaign=materinski-dan-v-sloveniji-in-svetu


   
 

   
 
Na koncu je predsednik kluba še enkrat obvestil člane o krajšem izletu v 
mesecu aprilu in o tridnevnem izletu v maju ter opozoril na plačevanje 
članarine in obveščanje o spremembah naslova, telefonski številki … 
 
In sklenil, da naj bo leto 2022 - leto novega zagona, številnih idej in ciljev, 
novih uspehov in pozitivne energije. Naš Klub je klub prijaznih ljudi in 
večletne tradicije. Je preprosto »naš« klub, zato ga imejmo radi, bodimo 
ponosni nanj! Pomagajmo ga razvijati in graditi! 
 
Po uradnem zaključku zbora članstva smo ob hrani in pijači nadaljevali 
prijetno druženje. 
 

 

Zapisal: Mirko Ploj   
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